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และบคุลากรทางการศกึษา

อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด
ผชูวยคณบดี
ฝายประกันคุณภาพการศกึษา

อาจารยทองแดง สุกเหลือง
ผชูวยคณบดี
ฝายกิจกรรมหอพักนักศึกษา
ครศุาสตร

อาจารย ดร.ไกรวิชญ ดีเอม
ผชูวยคณบดี
ศนูยฝกประสบการณวชิาชพีครู

อาจารย ดร.กุลรภัส เทียมทิพร
ผชูวยคณบดี
ฝายบณัฑติศกึษา

คณาจารย คณะครศุาสตร ปการศกึษา 2565

ขอมลู : กรกฎาคม 2565

สาขาวชิาหลกัสตูรการสอน

คณะผบูรหิาร คณะครศุาสตร

อาจารยชตุมิา ชางขำ
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย))

อาจารยวีรวัฒน ไทยขำ
กศ.ม. (วทิยาศาสตรศกึษา)
วท.บ. (คณติศาสตร)

เกียรตินิยมอันดับ 1
(กำลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ไอริน ชุมเมืองเย็น
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
ศษ.บ. (คณติศาสตร)

ผศ.สุชาดา ตั้งศิรินทร
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยศิวดล วราเอกศิริ
อ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

อ.ดร.อุบลนภา อินพลอย
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด
วท.ม. (วทิยาศาสตรชวีภาพ)
วท.บ. (ชวีวทิยา)

อาจารยดารารัตน ชัยพิลา
กศ.ม. (วทิยาศาสตรศกึษา)
วท.บ. (เคม)ี

ผศ.ดร.น้ำคาง สุขเกษ
ปร.ด. (วทิยาศาสตรชวีภาพ

หลกัสตูรนานาชาต)ิ
วท.ม. (เคม)ี
กศ.บ. (วทิยาศาสตร-เคม)ี

อาจารยทองแดง สุกเหลือง
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
พธ.ม. (การสอนสงัคมศกึษา)
พธ.บ. (สังคมศึกษา)

อ.ดร.ทิพรัตน มาศเมธาทิพย
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
นศ.บ. (การประชาสมัพนัธ)

ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแกว
ค.ด. (การจัดการศึกษา

และการเรยีนร)ู
ศษ.ม. (หลกัสตูรและการนเิทศ)
ค.บ. (วทิยาศาสตรทัว่ไป)
น.บ. (นิติศาสตร)

รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
ศศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.ม. (สังคมศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา)

เกียรตินิยมอันดับ 2

ผศ.ภริญา โพธทิกัษ
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (การประถมศึกษา)
ศศ.บ. (การพฒันาชมุชน)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ. (พฒันาสงัคม)

ผศ.นิพัทธา สังขยก
ศษ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ค.บ. (ภาษาองักฤษ)

เกียรตินิยมอันดับ 2

ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ค.บ. (ภาษาองักฤษ)

เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยกลวัชร เกษมโชค
ศศ.ม (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน)
ศศ.บ (ภาษาองักฤษ)

ผศ.ดร.สุธาทิพย งามนิล
ศศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ

พฒันาหลกัสตูร)
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

ผศ.วันวิสาข  พูลทอง
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (ภาษาองักฤษ)

ผศ.เวนุกา ตาลาน
กศ.ม. (วทิยาการ

และการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ)

ค.บ. (ภาษาองักฤษ)
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สาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั
รศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน
ค.ด. (การจัดการศึกษา

และการเรียนรู)
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (การอนบุาลศกึษา)

เกียรตินิยมอันดับ 2
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)

ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท
ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา)
กศ.ม (การศกึษาปฐมวยั)
ค.บ. (การอนบุาลศกึษา)

ผศ.อนงคนารถ  ยิ้มชาง
ศศ.ม. (ปฐมวยัศกึษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยแีละการสือ่สาร

การศึกษา)
ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั)

ผศ.สุชานาฏ ไชยวรรณะ
ค.ม. (การศกึษาปฐมวยั)
ศศ.บ. การศกึษาปฐมวยั)

ผศ.สุชาติ จันทรดอกไม
กศ.ม. (พลศกึษา)
กศ.บ. (พลศกึษา)

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ
ค.ด. (การบรหิารการศกึษา)
กศ.ม. (พลศกึษา)
ศศ.บ. (ศกึษาศาสตร-พลศกึษา)

ผศ.ดร.สยาม ทองใบ
ปร.ด. (การจดัการ

ทางการศกึษา)
วท.ม. (วทิยาศาสตรการกฬีา)
วท.บ. (วทิยาศาสตรการกฬีา)

อาจารย ดร.ธนสริ ิโชคทวพีาณชิย
ปร.ด. (วทิยาศาสตร

การออกกำลงักาย
และการกฬีา)

ศศ.ม. (พลศกึษา)
ศศ.บ. (พลศกึษา)

ผศ.ดร.สุทธิกร แกวทอง
กศ.ด. (พลศกึษา)
กศ.ม. (พลศกึษา)
วท.บ. (พลศกึษา)

อาจารยชิดชนก ศรีสวัสดิ์
กศ.ม. (สขุศกึษาและพลศกึษา

การจัดการเรียนรู
พลศกึษา)

วท.บ. (พลศกึษา)

อาจารยสุภกิจ วิริยะกิจ
กศ.ม. (การจดัการการเรยีนรู

พลศกึษา)
วท.บ. (พลศกึษา)

อาจารยภูรี ณรงควานิช
กศ.ม. (การจดัการการเรยีนรู

พลศกึษา)
วท.บ. (พลศกึษา)

อาจารยจุฑาวัฒน กำลังทวี
กศ.ม. (การจดัการเรยีนรพูลศกึษา)
วท.บ. (พลศกึษา)

ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศึกษา )
ศษ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม
ศษ.ด. เทคโนโลยทีางการศกึษา
กศ.ม. เทคโนโลยแีละการสือ่สาร

การศกึษา
วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร

ผศ.ดร.วฒุชิยั พลิกึ
Ph.D. Information

Technology
ค.ม. โสตทัศนศึกษา
กศ.บ. เทคโนโลยทีางการศกึษา

อาจารย ดร.ไกรวิชญ ดีเอม
กศ.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา)
กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา)
ศศ.บ. (นเิทศศาสตร)

ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
ค.ด. (บรหิารการศกึษา)
คอ.ม. (เทคโนโลยคีอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารย ดร.กลุภทัร เทยีมทพิร
ปร.ด. (เทคโนโลยเีทคนคิศกึษา)
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ผศ.ดร.ภราดร พมิพนัธุ
ปร.ด. เทคโนโลยทีางการศกึษา
กศ.ม. เทคโนโลยแีละการสือ่สาร

การศกึษา
ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป

อาจารยณชิารยี ปอมสมัฤทธิ์
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ผศ.บังอร ทิวาพรภานุกูล
ศศ.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ

การแนะแนว)
ศษ.บ. (การวดัและการประเมนิผล)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)

ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล
ปร.ด. (จิตวิทยาการแนะแนว

และการศึกษา)
กศ.ม. (จติวทิยาการแนะแนว)
บธ.บ. (การตลาด )

ผศ.ดร.ชญานษิฎ  สรุะเสนา
ปร.ด. (ทางสงัคมศาสตร)
กศ.ม. (จติวทิยาการศกึษา)
อ.บ. (ภาษาจนี)

สาขาวชิาพลศกึษาและนนัทนาการ

สาขาวชิาจติวทิยาและการแนะแนว

อาจารยปรียาภรณ คงแกว
ค.บ (ครุศาตรบัณฑิต)
ค.ม (ครุศาตรมหาบัณฑิต)

อาจารยอังศุมาลิน ติดตระกูลชัย
ค.บ (ครุศาตรบัณฑิต)
ค.ม. (ครุศาตรมหาบัณฑิต)

อาจารยภาณุพงษ คงจันทร
กศ.ม. (จติวทิยาและการแนะแนว)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)

อาจารยขวญัชนก  กจิเธาว
วท.ม. (คณติศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)

ผศ.พรรณี เหมะสถล
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (คณติศาสตร)

อาจารยวรางคณา กอมนอย
วท.ม. (การสอนคณติศาสตร)
วท.บ. (คณติศาสตร)

อาจารยนิตยา มั่นศักดิ์
ศบ.ม. (เทคโนโลยการศกึษา)
วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร)
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ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
กศ.ด. (วจิยัและประเมนิผล

ทางการศกึษา)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั)

ผศ.ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง
ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา)
ศษ.ม (การบรหิารการศกึษา)
ศษ.ม. (การวัดและการประเมินผล

การศึกษา)
ค.บ. (การวดัผลการศกึษา)

สาขาวชิาทดสอบและวจิยัทางการศกึษา

อาจารย ดร.หทยัทพิย สขิณัฑกสมติ
ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา)
ศศ.ม. (การบรหิารการศกึษา)
ร.บ. (รฐัศาสตร)

ผศ.ดร.ปพนสรรค โพธิพิทักษ
ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา)
ศษ.ม. (การบรหิารการศกึษา)
ศษ.ม. (การพฒันาทรพัยากรมนษุย)
วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

ผศ.ดร.นิเวศน คำรัตน
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
กศ.บ. (วทิยาศาสตร-คณติศาสตร)
ค.ด. (การจัดการศึกษา

และการเรยีนร)ู

ผศ.ดร.ไชยรัตน ปราณี
กศ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)
กศ.ม. (การสอนสงัคมศกึษา)
น.บ. (นิติศาสตร)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)

ผศ.ดร.สายทิตย ยะฟู
กศ.ด. (วจิยัและประเมนิผล

ทางการศกึษา)
กศ.ม. (การวจิยัการศกึษา)
ค.บ. (วทิยาศาสตรทัว่ไป)

ผศ.ดร.สิริพร เสมาทอง
กศ.ด. (วจิยัและประเมนิผล

ทางการศกึษา)
กศ.ม. (วจิยัและพฒันาการศกึษา)
ค.บ. (ประถมศึกษา)

เกียรตินิยมอันดับ 2
ผศ.ดร.สพุฒันา  หอมบปุผา
ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติ

การศึกษา)
กศ.ม. (วดัผลการศกึษา)
ค.บ. (คณติศาสตร)

สาขาวชิาพืน้ฐานการศกึษา

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 2565
สาขาวชิาภาษาไทย

คณะผบูรหิาร คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ
คศ.ด. (ภาษาศาสตร)
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ผศ.นวพร คำเมือง
กศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ณัฐวุฒิ เชื้อชวด
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)

ผศ.สุกัญญา คงสูน
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)

เกียรตินิยมอันดับ 2

ผศ.ชูชาติ คุมขำ
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)

ผศ.อนัญญา วารีสอาด
อ.ม. (วรรณคดเีปรยีบเทยีบ)
อ.บ. (ภาษาไทย)

เกียรตินิยมอันดับ 1

อาจารยชชันยี วนิจิชยันนัท
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ผศ.ปทมา ดำประสิทธิ์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

ผศ.ดร.อาทิตย  ดรุนัยธร
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารยรัตนา สังขโชติ
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารยกาญจนา กลิ่นอำพร
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารยเมธินี แจมรุจี
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ผศ.ดร.ฐตินินัท  ดวงสวุรรณ
ค.ด. (การจัดการศึกษา

และการเรยีนร)ู
กศ.ม. (จติวทิยาการแนะแนว)
กศ.บ. (การประถมศึกษา)

ผศ.ดร.ทปีพพิฒัน สนัตะวนั
กศ.ต. (การบรหิารการศกึษา)
ศศ.ม. (จติวทิยาและการแนะแนว)
กศ.บ. (การแนะแนว)
ศษ.บ. (การบรหิารการศกึษา)

อ.ดร.เกศรินทร สมราช
กศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
ศษ.บ. (การวดัและประเมนิผลการศกึษา)
กศ.ม. (วจิยัและประเมนิผลการศกึษา)
กศ.ด. (วจิยัและประเมนิผลการศกึษา)

ผศ.สุกัญญา คงสูน
รองคณบดี
ฝายกจิการนกัศกึษา

อาจารย ดร.สนัน่ กลัปา
รองคณบดี
ฝายวชิาการ

อาจารย ดร.ประสพ ยลสริธิมั
รองคณบดี
ฝายบรหิารและการประกนั
คณุภาพการศกึษา

อาจารยนราธปิ เพงพศิ
ผชูวยคณบดี
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อาจารย ดร.เจนจริา บวมมี
ปร.ด. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารย ดร.กมลลฎา  นาคแทน
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร)

อาจารย ดร.ประสพ ยลสริธิมั
รป.ด. (รฐัประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต)
ศศ.ม. (รฐัศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาฝรัง่เศส)

ผศ.ดร.ประจักร รอดอาวุธ
Ph.D. in Education
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาตางประเทศ)
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล
Ph.D. (Educational and

Applied Linguistics)
กศ.ม. (ภาษาศาสตรการศกึษา)
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
Dip in Applied Linguistics

ผศ.ศุภาวีร เลิศผาติวงศ
กศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

อาจารยวรารักษ พูนวิวัฒน
M.A. (Chinese Linguistic and

Applied  Linguistics)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรและ

ภาษาศาสตรประยุกต
ค.บ. (ภาษาจนี)

ผศ.สุธิมา กฤตยธนวัต
อ.ม. (ภาษาจนี)
อ.บ. (ภาษาจนี)

เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยธิดากุล บุญรักษา
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

อาจารยสุภาวดี ในเสนา
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

อาจารยพรพรรณ  โพธสิวุรรณ
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

อาจารย ดร.รังสรรค หลาคำจา
ศศ.ด. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ป.บัณฑิต (วชิาชพีคร)ู

ผศ.ดร.ธนาภัสสร สนธิรักษ
พธ.ด. (ภาษาศาสตร)
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ป.วค. (วชิาชพีคร)ู

อาจารย ดร.วมิลพร ระเวงวลัย
ศศ.ด. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ค.บ. (ภาษาองักฤษ)

ผศ.ฐิติรัตน รักษาศรี
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

รอยเอกหญงิอารรีกัษ  ศรวีราพงศ
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
พ.บ. (พยาบาลศาสตร)

อาจารยศราธรณ หมั่นปรุ
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยวรัญญา โอภาษ ี
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

อาจารยชนิภรณ ภูมณี
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยจติราภรณ  สอนเขยีว
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต

ดานการสอนภาษา
อังกฤษ)

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยปุณยภา บุญธรรม
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

เกียรตินิยมอันดับ 1
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยพิชชากร จันทา
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

อาจารยภาวิณี บุญจันดา
M.A. (English Literature)
พธ.ม. (พระพทุธศาสนา)
พธ.บ. (ภาษาองักฤษ)

เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยปญจพร  เหลาลกูอนิทร
M.A. (Tourism

Management)
ศศ.บ. (ภาษาจนี)

Mrs.Suneeta Chuamon
M.A. (Sociology
M.A. (Economic)
B.A. (Sociology)

Mr.Nirma  Dabral
B.A. (English Language and

Literature)

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

รศ.ณัฐ ล้ำเลิศ
ศศ.ม. (ศิลปกรรม)
ศ.บ. (จิตรกรรม)

อาจารย ดร.ศมลพรรณ ภูเล็ก
ปร.ด. (ทัศนศิลปและการออกแบบ)
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
ศษ.บ. (วจิติรศลิป)

สาขาวชิาภาษาตางประเทศ

อาจารยศรัณญ ศิริเจริญ
ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตร

และการจดัการเรยีนร)ู
ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา)
ศ.บ. (ศลิปะไทย)

อาจารยสมพงษ ฟกผล
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการคลงั)

สาขาวิชาศิลปะ

Mr.Ndi Simplice Anwateh
M.A. Master of Arts

Mr.Samuel Kwesi Dunyo
M.A. Master of International

Business Economics
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ผศ.ดร.นงลกัษณ ปยะมงัคลา
ปร.ด. (การพฒันาการศกึษา)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (นาฏศลิป)

ผศ.ภัทธิรา จันทรดี
ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป)
กศ.ม. (จติวทิยาการศกึษา)
ศปบ. (ศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทย)

ผศ.ชชัชญา กญัจา
ศป.ม. (มานษุยดรุยิางควทิยา)
ศศ.บ. (ดนตรี)

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ปร.ด. (ไทศกึษา)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

อาจารยวรวิทย เถื่อนสุข
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
ศศ.บ. (ดนตรี)

ผศ.วาที ่ร.ต.ดร.พเิศษ  ภทัรพงษ
Ph.D. (Education)
คม. (การศกึษานอกระบบโรงเรยีน)
ศษ.บ. (การศกึษานอกระบบโรงเรยีน)
ค.บ. (ดนตรศีกึษา)

อาจารยวศิน ล่ำสัน
ศป.ม. (มานษุยดรุยิางควทิยา)
ศศ.บ. (ดรุยิางคศาสตรสากล)

รศ.ดร.ภิญโญ ภูเทศ
ปร.ด. (ดนตรวีทิยา)
ศป.ม. (มานษุยดรุยิางควทิยา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

อาจารยปณณรจุน  อนนัตจรสัภทัร
ศษ.ม. (ดุริยางคศิลปตะวันตก)
ศษ.บ. (ดนตรีตะวันตก)

อาจารยวรรณวลี คำพันธ
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศป.บ. (ดรุยิางคศลิป)

เกียรตินิยมอันดับ 1

อาจารยชุดาสมร ดิเรกศิลป
ศศ.ม. (ดนตรี)
ศป.บ. (ดนตรีไทย)

อาจารย ดร.สนั่น กัลปา
Ph.D. (Political Science.)
M.A. (Political Science.)
พธ.บ. (พทุธศาสตร)

เกียรตินิยมอันดับ 2

ผศ.ดร.จิตราภรณ เพ็งดี
ศศ.ด. (พฒันาสงัคม)
ศศ.ม. (บรรณารกัษศาสตร

และสารนเิทศศาสตร)
ค.บ. (บรรณารกัษศาสตร)

ผศ.ดร.วรภพ วงศรอด
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
พช.ม. (พฒันาชมุชน)
บธ.บ. (การจดัการทัว่ไป)
พธ.บ. (บรหิารรฐักจิ)

เกียรตินิยมอันดับ 1
รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภูเทศ
ศศ.ด. (พฒันาสงัคม)
พช.ม. (พฒันาชมุชน)
ศศ.บ. (การโรงแรม/ทองเทีย่ว)

เกียรตินิยมอันดับ 1

ผศ.ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ
ศศ.ด. (พฒันาสงัคม)
สส.ม. (การบรหิารนโยบาย

และสวสัดกิารสงัคม)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

อาจารยพลกฤต เกษตรเวทิน
ศศ.ม. (การพฒันาชนบทศกึษา)
ศศ.บ. (การเมืองการปกครอง)

อาจารย ดร.หทัยชนก
คะตะสมบูรณ
พธ.ด. (การพฒันาสงัคม)
พช.ม. (พฒันาชมุชน)
ศศ.บ. (การพฒันาชมุชน)

เกียรตินิยมอันดับ 1

ผศ.ดร.สาวิตรี สอาดเทียน
ปร.ด. (การพฒันาทรพัยากรมนษุย

และชมุชน)
พช.ม (พฒันาชมุชน)
ศศ.บ. (พฒันาชมุชน)

เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยดนธินี ฟองคำ
สส.ม. (สงัคมสงเคราะห)
ศศ.บ. (การพฒันาชมุชน)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร

สาขาวชิาดนตรี

สาขาวชิาสงัคมวทิยา

สาขาวิชารัฐศาสตร
ผศ.ดร.สมญา อนิทรเกษตร
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)

อาจารย ดร.พสิษิฐ จอมบญุเรอืง
รป.ด. (รฐัประศาสนศาสตร)
M.P.A. (Public Administration)
พธ.บ. (การบรหิารการศกึษา)

รศ.ดร.สวุรรณา คณุดลิกณฐัวสา
ปร.ด. (การบรหิารการพฒันา)
รปม. (การบรหิารทรพัยากรมนษุย)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)

รศ.ชนันทิพย จันทรโสภา
ศศ.ม. (รฐัศาสตร)
ศศ.บ. (นเิทศศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยกิตติพัฒน คงมะกล่ำ
ศศ.ม. (รฐัศาสตร)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.คุณากร กรสิงห
รด. (ยทุธศาสตรและความมัน่คง)
ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)

เกียรตินิยมอันดับ 2

ผศ.ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม
ปร.ด. (รฐัประศาสนศาสตร)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)

เกียรตินิยมอันดับ 2

ผศ.ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและ

การจดัการภาครฐั)
รป.ม. (การจดัการภาครัฐแนวใหม)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)

เกียรตินิยมอันดับ 2
อาจารย ดร.สบุณัฑติ จนัทรสวาง
พธ.ด. (รฐัประศาสนศาสตร)
พธ.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)
พธ.บ. (รฐัศาสตร)
ร.บ. (บรหิารรฐักจิ)

อาจารยนันทิยา สัตยวาที
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
ร.บ. (รฐัศาสตร)

ผศ.ดร.วรวิทย นพแกว
ร.ด. (เศรษฐศาสตรการเมอืง

และการบรหิารจดัการ)
รป.ม. (รฐัศาสตร)
พธ.บ. (บรหิารรฐักจิ)

ผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
ศศ.ม. (รัฐศาสตรการปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
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อาจารยรตา อนุตตรังกูร
ร.ม. (การเมอืง

และการปกครอง)
ร.บ. (รฐัศาสตร)

อาจารยธีรพงศ พรหมวิชัย
ร.ม. (รฐัศาสตร)
ร.บ. (รฐัศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2

ผศ.ดร.พรรณอร พัฒนการคา
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

ผศ.วาทีร่อยตรเีอกลกัษณ นาคพวง
รป.ม. (การจดัการภาครฐั

แนวใหม)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.อดุลเดช ถาวรชาติ
รป.ม. (การจดัการภาครฐัแนวใหม)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารย ดร.กาญจนชนดิาภา  เมธวีรฉตัร
พธ.ด. (รฐัประศาสนศาสตร)
พธ.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)
ศศ.บ. (รฐัศาสตร)

ผศ.ธนันทธร โสภณดิลก
ร.ม. (รฐัศาสตร)
น.บ. (นิติศาสตร)

อาจารยจำลองลกัษณ อนิทวนั
น.ม. (นิติศาสตร)
น.บ. (นิติศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.อรทัย อินตะไชยวงศ
น.ด. (นิติศาสตร)
น.ม. (นิติศาสตร)
น.บ. (นิติศาสตร)

ผศ.ดร.ศิริวรรณ กมลสุขสถิต
น.ด. (นิติศาสตรดุษดีบัณฑิต)
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

อาจารย ดร.ฐติาภรณ นอยนาลมุ
น.ด. (นิติศาสตร)
น.ม. (นิติศาสตร)
น.บ. (นิติศาสตร)

ผศ.เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน
น.ม. (นิติศาสตร)
นบ.ท. (เนตบิณัฑติไทย)
น.บ. (นิติศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.ฐิติชญาน คงชู
น.ม. (นิติศาสตร)
น.บ. (นิติศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 1
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.นนทพัทธ ตรีณรงค
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.บ. (นิติศาสตร)

อาจารยสมนา นิลเนตร
น.ม. (นิติศาสตร)
น.บ. (นิติศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2

ผศ.ธันยพรรษ ปนนาค
นศ.ม. (กฎหมายธรุกจิ)
น.บ. (นิติศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขาวชิานติศิาสตร

อาจารย ดร.ณฏัฐชรชัช สาระหงษ
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)
อ.ม. (จรยิศาสตร)
ศศ.บ. (ปรชัญาและศาสนา)

ผศ.ธนสิทธิ์ คณฑา
M.A. in (Philosophy)
พธ.บ. (การสอนสงัคมศกึษา)

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

สาขาวชิาภมูศิาสตร
ผศ.ไชยา อูชนะภัย
วท.ม. (ภูมิศาสตร)
วท.บ. (ภูมิศาสตร)

ผศ.วรรธนนันท  ใจสะอาด
วท.ม. (การจดัการทรพัยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

อาจารยพัชรี  ดินฟา
ศศ.ม. (สังคมศึกษา)
ค.บ. (สังคมศึกษา)

เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยนราธิป เพงพิศ
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร)
วท.บ. (ภมูสิารสนเทศศาสตร)

สาขาวิชาประวัติศาสตร
ผศ.ธีรพร พรหมมาศ
อ.ม. (ประวตัศิาสตรเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)

ผศ.ณัฏฐิรา กาญจนศิลป
อ.ม. (ประวัติศาสตร

เอเชียตะวันออกเฉียงใต)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)

ผศ.พิมพอุมา ธัญธนกุล
อ.ม. (ประวัติศาสตร

เอเชียตะวันออกเฉียงใต)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)

ผศ.ทศันพีร วศิาลสวุรรณกร
ศศ.ม. (ประวตัศิาสตร-ไทย)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)

ผศ.วิลุบล กองกลิ่น
อ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา)
อ.บ. (ประวัติศาสตร)

อาจารยจรรยา ลินลา
พธ.บ. รฐัศาสตร

(การเมืองการปกครอง)
พธ.ม. (พระพทุธศาสนา)
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ผศ.ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกุล
คณบดคีณะวทิยาการจดัการ

ผศ.เพชรอำไพ สุขารมณ
รองคณบดี
ฝายบรหิาร

ผศ.ดร.สุวชัช พิทักษทิม
รองคณบดี
ฝายวชิาการ

ผศ.โชติกา ลิลา
รองคณบดี
ฝายกจิการนกัศกึษา

ผศ.กาญจนา สดับธรรม
ผชูวยคณบดี
ฝายจดัการสำนกังาน

ผศ.ชลอรัตน ศิริเขตรกรณ
ผชูวยคณบดี
ฝายประกนัคณุภาพ
และสหกิจศึกษา

ผศ.ลฎาภา แผนสุวรรณ
ผชูวยคณบดี
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร

ผศ.พงษทอง เฮครอฟท
ผชูวยคณบดี
ฝายจดัหารายได

อาจารยรติบดี  สิทธิปญญา
ผชูวยคณบดี
ฝายาิคารสถานที่
และสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู

อาจารยจิรพร จรบุรี
รกัษาการ
หวัหนาสำนกังานคณบดี

คณาจารย คณะวทิยาการจดัการ ปการศกึษา 2565

ขอมลู : กรกฎาคม 2565

สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนษุยและองคกร
ผศ.ดร.สุวชัช พิทักษทิม
ปร.ด. (การจดัการ)
วท.ม. (เทคโนโลยกีารบรหิาร)
บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)

ผศ.ดร.นวพร ประสมทอง
บธ.ด. (บรหิารธรุกจิ)
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั)

คณะผบูรหิาร คณะวทิยาการจดัการ

ผศ.ดร.ภิราช รัตนันต
บธ.ด. (เนนการบรหิาร

ทรพัยากรมนษุย)
กศ.ม. (ธรุกจิศกึษา-ทรพัยากรมนษุย)
รป.บ. (การบรหิารทรพัยากร

มนษุย)

ผศ.ปรียานันท  โพธิ์ศิรวัฒน
M.A. (Administrative
Management)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)

ผศ.กาญจนา สดับธรรม
M.B.A. (ทรัพยากรมนุษย)
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
ศศ.บ. (การจดัการทัว่ไป)

ผศ.จารวุรรณ  ชอบประดถิ
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

ผศ.พิชา วิสิทธิ์พานิช
กจ.ม.
(การจัดการของผูประกอบการ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษนานาชาต)ิ
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.ภัทราพร ตึกขาว
บธ.ด. (การจดัการ)
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
นศ.บ. (การโฆษณาและ

การประชาสมัพนัธ)

ผศ.สิริกาญจน สิงหทองชัย
M.B.A. (การจดัการองคการ)
นศ.บ. (สือ่สารมวลชน)

ผศ.ดร.วริศรา  เหลาบำรุง
ปร.ด (การบญัช)ี
บธ.ม. (การบญัช)ี
บธ.บ. (การบญัช)ี

ผศ.อภิรยา  ชานันโท
บธ.ม. (การบญัช)ี
บธ.บ. (การบญัช)ี

ผศ.มยรุ ีบญุโต
บธ.ม. (การบญัช)ี
บธ.บ. (การบญัช)ี
ศษ.บ. (บรหิารธรุกจิ)

ผศ.เพชรอำไพ  สุขารมณ
บธ.ม. (การบญัช)ี
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
บธ.บ. (การบญัช)ี

อาจารย ดร.ลภสัวฒัน คลายแสง
บธ.ด. (บรหิารธรุกจิ)
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
บช.บ. (การบญัช)ี

ผศ.ดร.ศศปิระภา สมคัรเขตการผล
ปร.ด. (การบญัช)ี
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการบญัช)ี
บช.บ. (การบญัช)ี

ผศ.ปราณี เนรมิตร
บธ.ม. (บัญชี)
บช.บ. (บัญชี)

สาขาวิชาการบัญชี
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สาขาวชิาเศรษฐศาสตรการจดัการสมยัใหม

ผศ.ดร.มานิตย สิงหทองชัย
ปร.ด. (การจดัการโลจสิตกิสฯ),

Postdoc.  (management)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
วท.ม. (การจัดการ โลจิสติกส)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
บธ.บ (วทิยาการจดัการ)

รศ.ดร.ลกัษม ีงามมศีรี
ปร.ด. (ทางสงัคมศาสตร)
บธ.ม. (การเงนิการธนาคาร)
บธ.บ. (การตลาด)

ผศ.นาตยา แพงศรีสาร
ทษ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)

รศ.ดร.พัชราภา สิงหธนสาร
บธ.ด. (บรหิารธรุกจิ)
พศ.ม. (พฒันาการเศรษฐกจิ)
บช.บ. (บัญชี)

อาจารย ดร.วราวุธ วัชรสรณ
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)

ผศ.วไิลลกัษณา สรอยครีี
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธรุกจิ)

ผศ.ชุณษิตา นาคภพ
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)

อาจารยนันทพร ไมทองดี
D.E.A. Economics (Money

Banking and finance)
(การเงิน การธนาคารและ การคลัง)
Economics Science (การเงิน
และการคลงั)

ผศ.แวววนั ชมพนูทุ ณ อยธุยา
M.B.A. General
Management
บธ.บ. (การตลาด)

ผศ.นราธิป ภักดีจันทร
กจ.ม. (การจดัการ)
ศศ.บ. (การตลาด)

อาจารยนันทภัค ธนาอภินนท
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
M.B.A. General Management
กศ.บ. (ธรุกจิศกึษา-การตลาด)

ผศ.ดร.ธิติยา ทองเกิน
Ph.D. (Marketing)
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
ศศ.บ. (การตลาด)

อาจารยศิริพร อินโห
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

ผศ.จิตาพัชญ ไชยสิทธิ์
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ผศ.อธิกัญญ แพรตวน
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยภูริพัศ เหมือนทอง
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ผศ.ลฎาภา แผนสุวรรณ
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยสุเมธ พิลึก
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

สาขาวชิาการตลาด

สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ

สาขาวชิานเิทศศาสตร
ผศ.ดร.วรวทิย พฒันาอทิธกิลุ
นศ.ด. (นเิทศศาสตร)
นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)
บธ.บ. (การจดัการโฆษณา)
บธ.บ. (การเงนิการธนาคาร)

ผศ.วชิรา รินทรศรี
นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)
ศศ.บ. (การสือ่สารมวลชน)

ผศ.มัทธนา สุทธิสารสุนทร
นศ.ม. (การประชาสมัพนัธ)
นศ.บ. (การประชาสมัพนัธ)

ผศ.ชลอรัตน ศิริเขตรกรณ
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
ค.บ. (เทคโนโลยแีละนวตักรรม

การศกึษา-ภาษาไทย)

ผศ.ดร.จรรยา เหลียวตระกูล
นศ.ด. (นเิทศศาสตร)
นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)
ค.บ. (การประถมศึกษา)

เกียรตินิยมอันดับ 1

ผศ.โชติกา ลิลา
นศ.ม. (วาทวทิยาและสือ่สาร

การแสดง)
นศ.บ. (การโฆษณา-การประชาสมัพนัธ)

อาจารยรตบิด ี สทิธปิญญา
นศ.ม. (นเิทศศาสตร)
ศศ.บ. (การโฆษณา)

อาจารยจิรพร จรบุรี
นศ.ม. (นเิทศศาสตร)
ศศ.บ. (การโฆษณา)
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สาขาวิชาการทองเที่ยวและบริการ

อาจารยมัลลิกา ภูมะธน
M.A. Linguistics
ศศ.บ. (อตุสาหกรรมทองเทีย่ว)

ผศ.ลาวรรณ เหมพิจิตร
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ. (อตุสาหกรรมทองเทีย่ว)

ผศ.พงษทอง เฮครอฟท
M.SC. International Hotel

Management
B.B.A. Hotel  Adminstration

Management

ผศ.กฤษฏิต์ณิณ  พนัธไุพโรจน
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (อตุสาหกรรมทองเทีย่ว)

เกียรตินิยมอันดับ 1

ผศ.ปรัศนีย นัยนานนท
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม

และการทองเทีย่ว)
ศศ.บ. (อตุสาหกรรมทองเทีย่ว)

อาจารยธนดิา จอมยิม้
M.B.A. Business Administration

 (Hotel and Tourism
 Management)

B.B.A. Business Administration
(Hotel Management)

อาจารยเจนจิรา เงินจันทร
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ

การทองเทีย่ว)
บธ.บ. (การทองเทีย่ว)

รศ.ดร.ทินพันธุ เนตรแพ
คณบดคีณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน โพธิ
รองคณบดี
ฝายวชิาการ

ผศ.ชม ปานตา
รองคณบดี
ฝายบรหิาร

อาจารย ดร.พิมรา ทองแสง
รองคณบดี
ฝายกจิการนกัศกึษา

อาจารยณฐพร มสีวสัดิ์
ผชูวยคณบดฯี

นางนิภาพร คำตัน
หวัหนาสำนกังานคณบดี

คณาจารย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีปการศกึษา 2565

ขอมลู : กรกฎาคม 2565

สาขาวชิาฟสกิสและวทิยาศาสตรทัว่ไป

คณะผบูรหิาร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารย ดร.พรีพฒัน คำเกดิ
หวัหนาศนูยวทิยาศาสตร

อาจารยณฐพร มสีวสัดิ์
วท.ม. (พลงังานทดแทน)
วท.บ. (ฟสกิส)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกยีรตไิกร
ธรีการณุวงศ
วท.ด. (เคม)ี
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคม)ี

ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลีย
Ph.D. (Polymer Science and

Technology)
M.Sc. (Polymer Science)
วท.บ. (วสัดศุาสตร)

เกียรตินิยมอันดับ 2

ผศ.ดร.จีรพรรรณ เทียนทอง
Ph.D. Cheamistry-Analitical

Cheamistry
วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมี

อนินทรียประยุกต)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)

ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
ศศ.ด. (วทิยาศาสตรศกึษา-ฟสกิส)
วท.ม. (ฟสกิส)
ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร-ฟสกิส)
กศ.บ. (วทิย-ฟสกิส)

ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธวงษ
วท.ด. (พลงังานทดแทน)
วท.ม. (นวิเคลยีรเทคโนโลย)ี
วท.บ. (ฟสกิส)

อาจารย ดร.ดษุฎ ี คำบญุเรอืง
ปร.ด. (ฟสกิส)
วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
กศ.บ. (ฟสกิส)

ผศ.วิโรจน จันทรจิตวิริยะ
วท.ม. (การสอนฟสกิส)
วท.บ. (การสอนฟสกิส)

อาจารยชัยวัฒน  ยิ้มชาง
วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
วท.บ. (ฟสกิส)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารย ดร.พีรพัฒน คำเกิด
วท.ม. (พลงังานทดแทน)
วท.บ. (ฟสกิส)
วท.ด. (พลงังานทดแทน)

อาจารย ดร.ปนัดดา สิทธิเขตกรณ
ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)
วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
วท.บ. (ฟสิกซ)

สาขาวชิาเคมี
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สาขาวชิาคณติศาสตรและสถติิ

อาจารยมณีรัตน น้ำจันทร
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)

ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ
วท.ด. (พลงังานทดแทน)
วท.ม. (เคมีเทคนิค)
วท.บ. (เคม)ี

อาจารย ดร.ชนิตา ขนันทอง
ปร.ด. (เคม)ี
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคม)ี

อาจารย ดร.วญัเพญ็ คงเพช็ร
ปร.ด. (เคม)ี
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคม)ี

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

ผศ.ดร.ธนชัพร  ศรีนพคุณ
ปร.ด. (เคม)ี
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคม)ี

ผศ.ดร.อภชิาติ บญุมาลยั
ปร.ด. (เคม)ี
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคม)ี

สาขาวชิาชวีวทิยาและเทคโนโลยชีวีภาพ
ผศ.ปริญญารัตน จินโต
วท.ม. (ชวีวทิยา)
วท.บ. (ชวีวทิยา)

รศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคำจันทร
วท.ด. (ชวีวทิยา)
วท.ม. (การสอนชวีวทิยา)
กษ.บ. (ชวีวทิยา)

ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
วท.ม. (ชวีวทิยา)
ค.บ. (ชวีวทิยา)

เกียรตินิยมอันดับ 1

ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร
วท.ด. (วทิยาศาสตรชวีภาพ)
วท.ม. (สตัววทิยา)
วท.บ. (ชวีวทิยา)

ผศ.ดร.ณัฐพงษ สิงหภูงา
ปร.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ)

ผศ.วิไลลักษณ โคมพันธุ
วท.ม. (จลุชวีวทิยา)
ค.บ. (ชวีวทิยา)

รศ.ดร.วราภรณ ฉุยฉาย
ปร.ด. (วทิยาศาสตรชวีภาพ)
วท.บ. (ชวีวทิยา)

เกียรตินิยมอันดับ 1

ผศ.พันธระวี หมวดศรี
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ)

อาจารยศิริวัฒณา ลาภหลาย
วท.ม. (จลุชวีวทิยา)
วท.บ. (จลุชวีวทิยา)

ผศ.ดร.เรณู อยูเจริญ
วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.ม. (ชวีวทิยา)
วท.บ. (จลุชวีวทิยา)

ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา
วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.บ. (จลุชวีวทิยา)

ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์
Ph.d. (Bioprocess Engineering)
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.บ. (ชวีวทิยาการประมง)

ผศ.ดร.ตยิะภรณ เหลอืงพพิฒัน
Ph.d. (Biotechnology)
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ)

ผศ.ดร.นันทวุฒ นิยมวงษ
ปร.ด. (วทิยาศาสตรศกึษา)
วท.ม. (จลุชวีวทิยา)
วท.บ. (จลุชวีวทิยา)

อาจารย ดร.รกัชาต ิประเสรฐิพงษ
ปร.ด. (คณติศาสตร)
วท.ม. (คณติศาสตร)
วท.บ. (คณติศาสตร)

ผศ.วาที ่ร.ต.อภเิดช  มงคลปญญา
กศ.ม. (คณติศาสตร)
ค.บ. (คณติศาสตร)

อาจารย ดร.รงุรตัตกิาล  มวงไหม
Phd. (Applied Statistics)
วท.ม. (สถิติประยุกต)
วท.บ. (สถิติประยุกต)

เกียรตินิยมอันดับ 2

ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา
วท.ด. (คณติศาสตร)
วท.ม. (คณติศาสตร)
ค.บ. (คณติศาสตร)

ผศ.ดร.สมบูรณ นิยม
วท.ด. (คณติศาสตร)
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยม

อาจารย ดร.ภัทริณี คงชู
ปร.ด. (วจิยัวดัผลและสถติิ

การศึกษา)
วท.ม. (สถติ)ิ
ค.บ. (คณติศาสตร)

ผศ.ดร.อาวพีร  ปานทอง
ปร.ด. (วจิยัวดัผลและสถติิ

ทางการศกึษา)
วท.ม. (สถิติประยุกต)
ค.บ. (คณติศาสตร)

ผศ.ชม ปานตา
วท.ม. (สถิติประยุกต)
วท.บ. (คณติศาสตร)

ผศ.ดร.อารีรัตน อรุณชัย
ปร.ด. (คณติศาสตร)
วท.ม. (คณติศาสตร)
วท.บ. (คณติศาสตร)
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อาจารยยภุาวด ีสำราญฤทธิ์
วท.ม. (สถิติประยุกต)
วท.บ. (สถิติประยุกต)

อาจารยวรพรรณ เจริญขำ
วท.ม. (สถติ)ิ
วท.บ. (สถิติประยุกต)

อาจารยพรวิลัย  ชาญกิจกรรณ
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)

อาจารย ดร.วนัชยั ตาปญโญ
ปร.ด. (คณติศาสตร)
วท.ม. (คณติศาสตร)
วท.บ. (คณติศาสตร)

อาจารยปยาภรณ แทนทอง
วท.ม. (คณติศาสตร)
วท.บ. (คณติศาสตร)

อาจารยบุญญฤทธิ์  เงินคำ
วท.ม. (คณติศาสตร)
วท.บ. (คณติศาสตร)

อาจารย ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา
ปร.ด. (คณติศาสตร)
วท.ม. (คณติศาสตร)
วท.บ. (คณติศาสตร)

อาจารย ดร.สมพร พลูพงษ
ปร.ด. (ยทุศาสตรการพฒันา)
วท.ม. (ระบบคอมพิวเตอร

สารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

ผศ.ประยุทธ สุระเสนา
Cert.in mini MIS
Cert.in Programming  Technique

Grad.in M.S. Computer Science
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
ค.บ. (คอมพวิเตอรศกึษา)

ผศ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (คอมพิวเตอร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ธนพฒัน  วฒันชยัธรรม
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารย ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
Ph.D. (Computer Science

and Engineering)
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยวิฑูร สนธิปกษ
วท.ม. (เทคโนโลยรสารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ผศ.กาญจนา  ยลสิริธัม
วท.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร

เอกคอมพิวเตอร)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม
วท.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร

เอกคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ผศ.ดร.นฤพนธ พนาวงศ
ปร.ด. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยคณนิณฏัฐ  โชตพิรสมีา
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

รศ.ดร.อรสา เตติวัฒน
Ph.D. (Information Systems)
MSMIS (Management
Information System)
M.S.c. (Computer Science)
B.Econ (Economics)

ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ภาควทิยาศาสตรประยกุต สาขาวชิาคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ

อาจารยภาสกร  วรอาจ
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ผศ.ดร.ชยันต  นันทวงศ
ปร.ด. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยวรชนันท ชูทอง
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยเอกสทิธิ ์สทิธสิมาน
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ผศ.ดนุวัศ อิสรานนทกุล
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ผศ.ปทมนันท อิสรานนทกุล
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
วท.ด. (การจดัการความร)ู
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วศิวรรมคอมพวิเตอร)

ผศ.ณธิดา อินทรแปน
วท.ม. (อาชวีอนามยั

และความปลอดภัย)
วท.บ. (สขุศกึษา)

ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ
ปร.ด. (ยทุธศาสตรการพฒันา)
พย.ม. (การพยาบาลอายรุศาสตร

และศลัยศาสตร)
ประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพีครู
ประกาศนยีบตัรพยาบาลศาสตร

อาจารย ดร.พิมรา ทองแสง
Ph.D. Family Studies
ศศ.ม. (วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม

ศกึษา)
ศษ.บ. (สขุศกึษา)

อาจารยเอกวิทย สิทธิวะ
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

สาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ
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ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์
วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)
วท.บ. (สขุศกึษาและพฤตกิรรม

สขุภาพ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยวันดี  ฉวีจันทร
ค.ม. (การสงเสรมิสขุภาพ)
วท.บ. (สขุศกึษา)

อาจารย ดร.เพชรตัน  อนโต
ส.ด. (สาธารณสขุศาสตร)
ค.ม. (การสงเสรมิสขุภาพ)
ค.บ. (พลศกึษา)

ผศ.ดร.นารีรมย รัตนสัมฤทธิ์
ปร.ด. (การสงเสรมิสขุภาพ

และการศึกษา)
ศศ.ม. (การสงเสรมิสขุภาพ)
วท.บ. (กิจกรรมบำบัด)

อาจารย ดร.นรศิรา ชาญณรงค
ส.ด. (สาธาณสขุศาสตร)
วท.ม. (ชวีเคม)ี
วท.บ. (วทิยาศาสตรการแพทย)

อาจารยเจนจิรา เล็กอุทัย
วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)
ส.บ. (สาธารณสขุศาสตร)
ปส.ศ. (ทนัตสาธารณสขุ)

อาจารยชนกานต สกุลแถว
วท.ม. (วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
ส.บ. (อาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั)

อาจารยสุชา นุมเกลี้ยง
วท.ม. (พษิวทิยา)
วท.บ. (วทิยาศาสตรการแพทย)

อาจารยกนกวรรณ อาจแกว
วท.ม. (อาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั)
วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)

อาจารยชำมะเลยีง เชาวธรรม
วท.ม. (วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)
วท.บ. (วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)

รศ.ดร.ทินพันธ เนตรแพ
วท.ด. (วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)
วท.ม. (วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)
วท.บ. (ชวีวทิยา)

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน  โพธิ
วท.ด. (ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอม)
วท.ม. (วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)
วท.บ. (วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)

อาจารยปฏิวิชช สาระพิน
วท.ม. (การจดัการสารสนเทศ

สิง่แวดลอมและทรพัยากร)
วท.บ. (วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)

เกยีรตนิยิมอนัดบั 2
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยอนุวัตน แสงออน
วท.ม. (การจดัการสิง่แวดลอม)
วท.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอม)

อาจารยนารีรัตน บุญลักษณ
วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา)
ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร)

ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ
วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา)
ค.บ. (คหกรรมศาสตร)

ผศ.พมิพกลัยา ฤทธิเ์พญ็
วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา)
ศษ.บ. (คหกรรมศาสตรทั่วไป)

อาจารยทศพร  โพธิเนียม
วท.ม. (เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร)
วท.บ. (คหกรรมศาสตรทั่วไป)

อาจารยรังสิตา จันทรหอม
วท.ม. (คหกรรมศาสตร)
ศษ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
วท.บ. (วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ)
ศ.บ. (ศกึษาศาสตรบณัฑติ)

อาจารยอรุณวดี ทองบุญ
วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)
วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร)

อาจารยละออง อุปมัย
วท.ม. (ชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั)
ส.บ. (ชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั)
วท.บ. (เทคโนโลยสีิง่แวดลอม)

สาขาวชิาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร

อาจารยอรธิรา สุทธิศักดิ์
Master of Science in
Physiotherapy with Merit

ดร.ปทุมพร ประสาททอง
วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร)
วท.ม. (สรรีวทิยาทางการแพทย)
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รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ผศ.กรรณิการ มิ่งเมือง
รองคณบดฝีายวชิาการ

ผศ.วีระชาติ จริตงาม
รองคณบดฝีายบรหิาร

ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

ผศ.มาศสกุล ภักดีอาษา
ผชูวยคณบดี
ฝายสหกิจศึกษาและ WiL

ผศ.ดร.ศรัณยา เพงผล
ผชูวยคณบดี
ฝายกจิการนกัศกึษา

ผศ.นพดล  ชุมอินทร
ผชูวยคณบดี
ฝายประกนัคณุภาพ

อาจารย ดร.ปยลาภ มานะกจิ
ผชูวยคณบดี
ฝายแนะแนวประชาสมัพนัธ

ผศ.รพพีฒัน มัน่พรม
ผชูวยคณบดี
ฝายสือ่และนวตักรรม

ผศ.จิรทัศน ดาวสมบูรณ
ผชูวยคณบดี
ฝายโครงการระยะสัน้

คณาจารย คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ปการศกึษา 2565

ขอมลู : กรกฎาคม 2565

ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร

คณะผบูรหิาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ผศ.เสกสทิธิ ์รตันสริวิฒันกลุ
ผชูวยคณบดี
ฝายธรุกจิจำลอง
และเศรษฐกจิพอเพยีง

ผศ.ดร.จักราวุฒิ เตโช
หวหนาศนูยวจิยั
และพฒันา

นางสุประวีณ สิทธิอัครานนท
รกัษาการ
หวัหนาสำนกังานคณบดี

ผศ.ธันวา ไวยบท
บธ.ม. (บรหิาร)
วท.ม. (สตัวศาสตร)
วท.บ. (การผลติสตัว)
บธ.บ. (การตลาด)

ผศ.ดร.ชนณภัส  หัตถกรรม
ปร.ด. (โภชนศาสตรและเทคโนฯ

อาหารสตัว)
วท.ม. (สตัวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)

รศ.ดร.ฐิตาภรณ คงดี
วท.ด. (สตัวศาสตร)
วท.บ. (สตัวศาสตร)

ผศ.ดร.จงด ีศรนีพรตันวฒัน
Ph.D. (Fisheries Management)
วท.ม. (วทิยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ชวีวทิยา)

ผศ.จามรี เครือหงส
วท.ม. (การประมง)
วท.บ. (การประมง)

อาจารยสุรภี ประชุมพล
วท.ม. (วทิยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (วทิยาศาสตรการประมง)

ผศ.นพดล  ชุมอินทร
วท.ม. พืชไร (ปรับปรุงพันธุพืช)
วท.บ. เกษตรศาสตร (พชืศาสตร)

เกียรตินิยมอันดับ 1

อาจารย ดร.สุกัญญา สุจริยา
ปร.ด. (พชืไร)
วท.ม. (พชืไร) การปรบัปรงุพนัธพุชื
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาพชืไร

ผศ.ดร.ปณณวิชญ เย็นจิตต
ปร.ด (วทิยาศาสตรการเกษตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาโรคพืช
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาเทคโนโลยี

การจัดการศัตรูพืช

ผศ.ดร.ศรัณยา เพงผล
วท.ด. (วทิยาการหลงัการเกบ็เกีย่ว)
วท.ม. (วทิยาการหลงัการเกบ็เกีย่ว)
วท.บ. (เทคโนโลยกีารผลติพชื)

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
วท.ม. (วทิยาศาสตรการอาหาร
วท.บ. (วทิยาศาสตรการอาหาร)

ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
Ph.D. (Food Biotechnology)
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.บ. (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร)

ผศ.ชื่นจิต พงษพูล
วท.ม. (วทิยาศาสตรการอาหาร)
วท.บ. (วทิยาศาสตรการอาหาร)

แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติสตัว

แขนงวชิาเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสตัวน้ำ

แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื

สาขาวชิาอตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร
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สาขาวชิาการออกแบบผลติภณัฑและกราฟกดไีซน

อาจารย ดร.พรพรรณ จิอู
วศ.ด. (วศิวกรรมอาหาร)
วศ.ม. (วศิวกรรมอาหาร)
วท.บ. (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร)
เกียรตินิยมอันดับ 1

ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
Ph.D. (Food Science)
M.S. (Food Science and

Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีกระบวนการ

แปรรปูทางเคมแีละฟสกิส)

ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุข
ปร.ด. (การบรหิารธรุกจิ)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธรุกจิ)
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
อส.บ. (เทคโนโลยกีารผลติ)

ผศ.สนธยา แพงศรีสาร
คอ.ม. (การบรหิารอาชวีศกึษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)

อาจารย ดร.ชัญญพัชร จารุวัชรเศรษฐ
ปร.ด. (การจัดการ
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยอาสาฬห อุตตาลกาญจนา
วศ.ม. (เทคโนโลยวีสัด)ุ
วศ.บ. (อตุสาหการ)วเตอร)

ผศ.เสกสทิธิ์ รตันสริวิฒันกลุ
วศ.ม. (การจดัการงานวศิวกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ผศ.ดร.สปิปวชิญ สทิธอิคัรานนท
วศ.ด. (วสัดศุาสตร)
ค.ม. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)
วท.บ. (เทคโนโลยเีซรามกิส)

ผศ.ณัฐเศรษฐ น้ำคำ
วท.ม. (พลงังานทดแทน)
กศ.ม. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร

ทางการศกึษา)
วท.บ. (เทคโนโลยเีซรามกิส)

อาจารยมนตรี ใจเยี่ยม
วท.ม. (พลงังานทดแทน)
ป.บณัฑติ  (วชิาชพีคร)ู
วท.บ. (เทคโนโลยเีซรามกิส)

ผศ.โกเมน หมายมั่น
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
วศ.บ. (วศิวกรรมอตุสาหการ)

ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
คอ.ม. (ไฟฟา)
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(การผลติ)

ผศ.นัฐพันธ พูนวิวัฒน
คอ.ม. (ไฟฟา)
คอ.บ. (วศิวกรรมไฟฟา)

อาจารยสุริยา อดิเรก
คอ.ม. (ไฟฟา)
วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.อนุสรณ สินสะอาด
คอ.ม. (ไฟฟา)
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ไฟฟาอตุสาหกรรม)

อาจารยอาคิรา สนธิธรรม
คอ.ม. (ไฟฟา)
อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)

ผศ.อำนาจ ประจง
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟา)
คอ.บ. (วศิวกรรมไฟฟา)

ภาควชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม

สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (ตอเนือ่ง)

สาขาวชิาไฟฟาอตุสาหกรรม

ผศ.ดร.เทิดพันธุ ชูกร
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟา-อเิลก็ทรอนกิส)
วท.บ. (ฟสกิส)

ผศ.ดร.ยุวดี ทองออน
ปร.ด. (ศิลปการออกแบบ)
คอ.ม. (เทคโนโลยผีลติภณัฑ

อุตสาหกรรม)
ศษ.บ. (หัตถศิลป)

ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง
ปร.ด. (ทัศนศิลปและการออกแบบ)
วท.ม. (คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบ

สถาปตยกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม)

รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
คอ.ม. (เทคโนโลยผีลติภณัฑ

อุตสาหกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม)
ผศ.เพ็ญนภา มณีอุด
คอ.ม. เทคโนโลยผีลติภณัฑ

อตุสาหกรรม (กราฟก)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ)

ผศ.จิรทัศน ดาวสมบูรณ
คอ.ม. เทคโนโลยผีลติภณัฑ

อตุสาหกรรม (กราฟก)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม)

อาจารยกฤษณะ ยอดนิล
วศ.ม. (วศิวกรรมอตุสาหการ)
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟา)
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สาขาวิชาการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ

รศ.พรรษประเวศ อชโินบญุวตัน
ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา)
ศษ.บ. (ศิลปกรรม)

ผศ.นัฐทธีรนนช รอดชื่น
คอ.ม. (เทคโนโลยผีลติภณัฑ

อุตสาหกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม)

ผศ.รพพีฒัน มัน่พรม
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม)

ผศ.ดร.กันยาพร กุลฑลเสพย
ปร.ด. (ทัศนศิลปและการออกแบบ)
คอ.ม. เทคโนโลยผีลติภณัฑ

อตุสาหกรรม (กราฟก)
ศล.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ)

ผศ.กรรณิการ มิ่งเมือง
M.B. (Engineering

management)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ผศ.วัชระ ชัยสงคราม
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
วท.บ. (วสัดศุาสตร)

ผศ.มาศสกุล ภักดีอาษา
วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอม)
วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอม)

ผศ.ดร.ภริตา พิมพันธุ
วศ.ด. (วศิวกรรมสิง่แวดลอม)
วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง)

อาจารยจตุพิรรษ อนวิรรตกลู
วท.ม. (เทคโนโลยอีณุหภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาหาร)

อาจารย ดร.ศรัณรัตน มั่นคง
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตรและ

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

ผศ.กฤษณะ รมชยัพฤกษ
วศ.ม. (วศิวกรรมพลงังาน)
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟา)

ผศ.ปฐมพงค จิโน
วศ.ม. (วศิวกรรมพลงังาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ผศ.วีระชาติ จริตงาม
ค.ม. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

อาจารย ดร.ปยลาภ มานะกิจ
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต

 และอัตโนมัติ)
วท.บ. (วิศวกรรมเคมี)

ผศ.ดร.สุจิตรา อยูหน ู
ปร.ด. (ทัศนศิลปและการออกแบบ)
วท.ม. (คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบ

สถาปตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปตยกรรมหลกั)

ผศ.ปยะกิจ กิจติตุลากานนท
วศ.ม. (วศิวกรรมอตุสาหการ)
วศ.บ. (วศิวกรรมอตุสาหการ)

ผศ.ดร.สวาง แปนจันทร
วศ.ด. (วศิวกรรมอตุสาหการ)
วศ.ม. (วศิวกรรมอตุสาหการ)
วท.บ. (สถติ)ิ

ผศ.ภญิโญ ชมุมณี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ผศ.ถิรายุ ปนทอง
วศ.ม. (วศิวกรรมพลงังาน)
วท.บ. (ฟสกิสพลงังาน)

ผศ.ดร.จักราวุฒิ เตโช
ปร.ด (เทคโนโลยพีลงังาน)
วศ.ม. (วศิวกรรมพลงังาน)
วศ.บ.

ผศ.ดร.ธีรพจน แนบเนียน
ค.ด. (การบรหิารการศกึษา)
คอ.ม. (วศิวกรรมไฟฟาสือ่สาร)
คอ.บ. (วศิวกรรมไฟฟากำลงั)

สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม

สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและหนุยนตการเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

อาจารยภูมิพล ไตรรัตน
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟา)
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดทีข่ดัหรอืแยงกบัระเบยีบนีใ้หใชระเบยีบ

นีแ้ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลวแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ

(๑) นกัศกึษาภาคปกต ิไดแก นกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาในวนัเวลาทำการปกตติามประกาศมหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค

(๒) นกัศกึษาภาคพเิศษ ไดแก นกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาตามโครงการอืน่ใดทีไ่มใชนักศึกษาภาคปกติ
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา

จากการใชระเบยีบนี้
หมวด ๑ ความมงุหมาย

ขอ ๖ มหาวิทยาลัยมีความมุงหมายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคือ มุงผลิตบัณฑิตที่สนอง
ความตองการของทองถิน่และสอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิแผนพฒันาการอดุมศกึษา
ของชาต ิปรชัญาการอดุมศกึษา ปรชัญาของมหาวทิยาลยั และมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีของสาขาวชิานัน้ ๆ
โดยเนนการผลติบณัฑติใหมคีวามรอบรทูัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิสามารถนำไปประยกุตใชไดอยางเหมาะสม
มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหและสงัเคราะหอยางเปนระบบ หมัน่แสวงหาความรดูวยตนเองและสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม

ขอ ๗ ในการดำเนนิงานเพือ่ใหบรรลคุวามมงุหมายตามขอ ๖ ใหกำหนดยทุธศาสตรในการจดัการศกึษา
ของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

(๑) ขยายโอกาสทางการศกึษาใหแกประชาชนในทองถิน่
(๒) พฒันาการศกึษาตอเนือ่งและการเรยีนรตูลอดชวีติใหแกทองถิน่
(๓) พฒันาแหลงเรยีนรใูนมหาวทิยาลยัและในทองถิน่

หมวด ๒ ระบบการศกึษา
ขอ ๘ คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา

(๑) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูสาํเรจ็การศกึษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติดานตาง ๆ  ตามประกาศมหาวิทยาลัย

(๒) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ตอเนือ่ง) จะตองเปนผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรของทบวง
มหาวทิยาลยัหรอืตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่งเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบัอนปุรญิญา พ.ศ. ๒๕๔๘
และมีคุณสมบัติดานตาง ๆ  ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ ๙ การคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
สำนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาและ/หรอืหลกัเกณฑวธิกีารของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค แลวแตกรณี

ระเบยีบ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ขอ ๑๐ ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติใชระบบทวิภาค ใน ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน

๒ ภาคการศกึษาปกต ิโดย ๑ ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมนอยกวา ๑๕ สปัดาห กรณเีปดภาคฤดรูอน
มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตในสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับภาคการศึกษาปกติ

ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๑ การคดิหนวยกติมหีลกัเกณฑดงันี้

(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

(๓) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

ขอ ๑๒ จาํนวนหนวยกติรวมและระยะเวลาการศกึษามดีงัตอไปนี้
(๑) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๔ ป) ใหมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกติ ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา
(๒) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๕ ป) ใหมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกติ ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต ใช

เวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะ ตองสะทอนปรัชญา

และเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน และใหระบุคำวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทาย
ชือ่หลกัสตูร

ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
ขอ ๑๓ การลาพกัการศกึษาและการกลบัเขาศกึษา

(๑) นักศึกษาที่มีเหตุจำเปนอันสมควร อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่งก็ได เมื่อไดศึกษา
ในมหาวิทยาลัยแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา โดยยื่นคำรองตอมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวัน
เปดภาคการศึกษา หากพนกำหนดการลาพักการศึกษาดังกลาว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเปนกรณี
พิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) นกัศกึษาเจบ็ปวยตองพกัรกัษาตวัเปนเวลานานตามคำสัง่แพทย โดยมีใบรับรองแพทย
จากสถานพยาบาลของทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิหรอืสถานพยาบาลเอกชนทีท่างราชการรบัรอง

(ข) นักศึกษามีเหตุจำเปนสุดวิสัย และไดรับการพิจารณาอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชำระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ

ทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ลาพักการศึกษาไดไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
(๓) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อกลับเขาศึกษาใหม

จะตองยื่นคำรองขอกลับเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๔ วัน มิฉะนั้นจะ
ไมมีสิทธิลงทะเบียน รายวิชาในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ

ขอ ๑๔ การพนสภาพการเปนนกัศกึษาและการขอคนืสภาพการเปนนกัศกึษา
(๑) นักศึกษาภาคปกติ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ที่ ๒ นับ ตั้งแตเริ่มเขาศึกษา

(ข) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๒ นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ำกวา ๑.๘๐
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(ง) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๔ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ป ครบ ๘ ป

การศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕  ป ครบ ๑๒ ป
การศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๔ (๒) และ ๓๔ (๓) ในการ
เปนผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร

(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาการฝกประสบการณ
วชิาชพีต่ำกวา C เปนครัง้ที ่๒

(ฉ) ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๓๓ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามขอ ๒๒ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข

การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๓
นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา

(ข) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖
ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ และที่ ๑๘ นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
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) ในการ
เปนผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร

(จ) ผลการเรยีนรายวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีหรอืรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ต่ำกวา C เปนครั้งที่ ๒

(ฉ) ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๓๓ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามขอ ๒๒ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลา

พักการศึกษาตามขอ ๑๓
(๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดก็ตอเมื่อเปนกรณี

ตาม ขอ ๑๔ (๑) (ช) และขอ ๑๔ (๒) (ช) โดยตองยื่นคำรองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย
และดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามขอ ๒๒ หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษา
ตาม ขอ ๑๓

ขอ ๑๕ การขอเขาศึกษาปริญญาที่สองมีหลักเกณฑดังนี้
(๑) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

เทียบเทาอาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเปนการเพิ่มเติมได
(๒) การรบัเขาศกึษาตองไดรบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการประจำคณะทีน่กัศกึษาขอเขาศกึษา

และอธกิารบดี
(๓) การเทยีบโอนและการรบัโอนผลการเรยีนรายวชิา

(ก) รายวชิาทีน่กัศกึษาไดศกึษาในสาขาวชิาทีส่ำเรจ็การศกึษาจะไดรบัการพจิารณาเทยีบโอน
และรบัโอนผลการเรยีนรายวชิา โดยใหไดสญัลกัษณหรอืระดบัคะแนนเดมิ และใหนบัหนวยกติรายวชิาดงักลาว
เปนหนวยกติสะสมแตไมนำมาคำนวณแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม

(ข) นักศึกษาไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและการรับโอนเพื่อ
เปลี่ยนคาระดับคะแนน

(ค) การเทยีบโอนและการรบัโอนรายวชิาตองไดรบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการประจำคณะ
โดยมหีลกัเกณฑตามประกาศมหาวทิยาลยั

(ง) การสำเรจ็การศกึษาของปรญิญาทีส่องอาจสำเรจ็การศกึษาไดกอนตามเกณฑปกตขิอง
การสำเรจ็การศกึษา

ขอ ๑๖ การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน
(๑) นกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัอาจศกึษาสองปรญิญาพรอมกนัได โดยผสูำเรจ็การศกึษา

จะไดรับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร แตจะศึกษาสองปริญญาควบไดเฉพาะหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ใหเปนหลักสูตรควบเทานั้น
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(๒) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหครบถวนตามแผนการศึกษาที่กำหนดไวใน

แตละหลกัสตูร กรณทีีร่ายวชิาใชรวมกนัใหลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเหลานัน้จากหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่
(๓) ระยะเวลาในการศกึษาและระยะเวลาในการสำเรจ็การศกึษาของแตละหลกัสตูรใหเปนไป

ตามขอ ๑๒ และขอ ๓๔
หมวด  ๓ หลกัสตูร

ขอ ๑๗ โครงสรางหลกัสตูรประกอบดวย หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ และหมวดวชิาเลอืกเสรี
ขอ ๑๘ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมายถงึ วชิาทีมุ่งพฒันาผูเรยีนใหมคีวามรอบรูอยางกวางขวาง มโีลกทศัน

ที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผลสามารถใช
ภาษาในการตดิตอสือ่สารความหมายไดด ี มคีณุธรรม ตระหนกัในคณุคาของศลิปะและวฒันธรรมทัง้ของไทย
และของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี
โดยมีเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั
คณติศาสตรในสดัสวนทีเ่หมาะสม และมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกติ

การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษา
มาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ ระดับอนุปริญญาทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับ
การยกเวน ดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอย
กวา ๓๐ หนวยกิต

ขอ ๑๙ หมวดวชิาเฉพาะ หมายถงึ วชิาแกน วชิาเฉพาะดาน วชิาพืน้ฐานวชิาชพีและวชิาชพีทีม่งุหมาย
ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมดังนี้

(๑)หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๔ ป) ใหมจีาํนวนหนวยกติหมวดวชิาเฉพาะ  รวมไมนอยกวา ๘๔ หนวยกติ
(๒)หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๕ ป) ใหมจีาํนวนหนวยกติหมวดวชิาเฉพาะ  รวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกติ
(๓)หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมจีาํนวนหนวยกติ หมวดวชิาเฉพาะรวมไมนอยกวา

๑๔๔ หนวยกิต
(๔) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ตอเนือ่ง) ใหมจีาํนวนหนวยกติหมวดวชิาเฉพาะ รวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกติ

การจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโท จะตองมีจำนวน
หนวยกิตวิชาเอกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และมีจำนวนหนวยกิตวิชาโทไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ในกรณี
ทีจ่ดัหลกัสตูรแบบวชิาเอกคูตองเพิม่จาํนวนหนวยกติของวชิาเอกอกีไมนอยกวา ๓๐ หนวยกติ และใหมจีาํนวน
หนวยกติรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต

ขอ ๒๐ หมวดวชิาเลอืกเสร ีหมายถงึ วชิาทีมุ่งใหผูเรยีนมคีวามรู ความเขาใจตามทีต่นเองถนดัหรอืสนใจ
โดยเปดโอกาสใหผูเรยีนเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัทีเ่ปดทำการสอน
โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ในเกณฑการ
สำเร็จหลักสูตร ของสาขาวิชาตาง ๆ และมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต

ขอ ๒๑ การจัดการศึกษาแตละหลักสูตรตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน และในจํานวนนั้นตอง
เปนผูมีคุณวุฒิ ไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย
ศาสตราจารยอยางนอย ๒ คน ทัง้นีอ้าจารยประจาํในแตละหลกัสตูรจะเปนอาจารยประจาํเกนิกวา ๑ หลกัสตูร
ในเวลาเดียวกันไมได เวนแตเปนหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจำอยูแลวจึงจะ
สามารถเปนอาจารยประจำหลักสูตรไดอีก ๑ หลักสูตร

หมวด ๔ การลงทะเบยีนรายวชิา
ขอ ๒๒ การลงทะเบียนรายวิชา

(๑)นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อนึ่ง นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว แตยังไมสำเร็จการศึกษาตองลงทะเบียน

รักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
(๒)นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนใน

ภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ
(๓) จำนวนหนวยกติทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนแตละภาคการศกึษา ซึง่ไมนบัรวมหนวยกติของรายวชิา

ที่ตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต มีดังนี้
(ก) นกัศกึษาภาคปกต ิใหลงทะเบยีน ไมเกนิ ๒๒ หนวยกติในแตละภาคการศกึษาปกต ิสำหรบั

ภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
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(ข) นักศึกษาภาคพิเศษ ใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต

กรณีมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปนในการลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหนวยกิต
แตกตางไปจากที่กำหนดใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๓ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชา
ที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได  หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาครบ
ตามหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู เวนแตกรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุใหเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยและไมเสียสิทธิ์ในการไดรับเกียรตินิยม

ขอ ๒๔ การยกเวนหรอืเทยีบโอนหนวยกติรายวชิาในหมวดวชิาตาง ๆ  ใหเปนไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรคทีว่าดวยการนัน้ ๆ

ขอ ๒๕ การขอถอนและขอเพิม่รายวชิา
(๑) การขอถอนรายวชิาใหกระทำกอนการสอบปลายภาค ไมนอยกวา ๑๕ วนั
(๒) การขอเพิ่มรายวิชาใหกระทำภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันแรก

ของภาคฤดูรอนทั้งนี้จำนวนหนวยกิตตองเปนไปตามขอ ๒๒
ขอ ๒๖ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจไดรับคาธรรมเนียมคืน ใหเปนไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ฉบับที่ประกาศใชในชวงเวลานั้น ๆ
หมวด ๕ การประเมนิผลการศกึษา

ขอ ๒๗  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
ขอ ๒๘  ใหมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร ซึ่งแบงออกเปน ๒ ระบบคือ

(๑) ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ

นกัศกึษาจะตองมผีลการเรยีนไดระดบัคะแนนเปน A, B+, B, C+, C, D+, D จงึจะถอืวาสอบได  รายวชิา
ใดหากคาระดับคะแนนเปน E  ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได  เวนแตรายวิชาเลือกสามารถ
เปลีย่นไปเลอืกรายวชิาอืน่ทีอ่ยใูนกลมุเดยีวกนัแทนได

สำหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ถาไดระดับคะแนนต่ำกวา C ใหถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม และถาไดผลการประเมิน
ต่ำกวา Cเปนครั้งที่สองถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา

(๒)  ระบบไมมีคาระดับคะแนน ใหใชสัญลักษณดังนี้

ระบบนีใ้ชสำหรบัการประเมนิรายวชิาทีห่ลกัสตูรบงัคบัใหเรยีนเพิม่ ตามขอกำหนดเฉพาะรายวชิาทีส่ภา
มหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ไดผลการเรียน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวา
จะสอบได

ขอ ๒๙ สญัลกัษณอืน่ ๆ  มคีวามหมายดงันี้
(๑) Au (Audit) ใชสำหรบัการลงทะเบยีนเพือ่รวมฟงโดยไมนบัหนวยกติและสามารถปฏบิตังิาน

ตามเกณฑทีอ่าจารยผสูอนกำหนด

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม
ดมีาก
ดี

คอนขางดี
พอใช
ออน

ออนมาก
ตก

คาระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐

สัญลักษณ
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
F (Fail)

ความหมายของผลการเรียน
ผานดีเยี่ยม

ผาน
ไมผาน



212121
(๒) W (Withdraw) ใชสำหรับการบันทึกกรณีดังตอไปนี้

(ก) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพนกำหนด ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา
หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตองกระทำกอนกำหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห

(ข) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้นแลว

(๓) I (Incomplete)  ใชสำหรบัการประเมนิในรายวชิาทีน่กัศกึษาทำงานไมสมบรูณเมือ่สิน้ภาค
การศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได “I” ตองดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยน
ระดับคะแนน ตามกรณีดังตอไปนี้

(ก) กรณีที่นักศึกษาทำงานไมสมบูรณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนพิจารณา
กำหนดระยะเวลาทำงานของนกัศกึษา หากยงัทำงานไมสมบรูณตามกำหนดระยะเวลา ใหพจิารณาประเมนิผล
การเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลวและใหดำเนินการสงผลการเรียน ภายในภาคการศึกษาถัดไป

(ข) กรณทีีน่กัศกึษาขาดสอบปลายภาคการศกึษา ใหนกัศกึษาดำเนนิการยืน่คำรองขอสอบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลวใหดำเนินการสอบ
ใหเสร็จสิ้น และใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป ในกรณีนักศึกษาไมมายื่นคำรอง
ขอสอบภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไป  ใหนายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน  “E”

ขอ ๓๐ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยการยกเวนการเรียน
ใหไดผลการเรียนเปน “P”

ขอ ๓๑  การหาคาระดบัคะแนนเฉลีย่  คาระดบัคะแนนเฉลีย่ประจำภาค และคาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม
ใหคดิเปนเลขทศนยิม ๒ ตำแหนง โดยไมปดเศษ สำหรบัรายวชิาทีย่งัมผีลการเรยีน “I” ไมนำหนวยกติมารวม
เปนตัวหารเฉลี่ย

(๑) กรณทีีส่อบตกและตองเรยีนซ้ำ ใหนบัรวมหนวยกติทีส่อบตกและเรยีนซ้ำเพือ่ใชเปนตวัหารดวย
(๒) กรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาซ้ำกบัรายวชิาทีส่อบไดแลว เพือ่เปลีย่นคาระดบัคะแนน

ใหนบัหนวยกติและคาระดบัคะแนนเฉพาะรายวชิาทีล่งทะเบยีนครัง้หลงัเทานัน้
ขอ ๓๒  ในกรณทีีน่กัศกึษาไดจำนวนหนวยกติครบตามทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรแลวและไดคาระดบัคะแนน

เฉลีย่สะสมตัง้แต ๑.๘๐ แตไมถงึ ๒.๐๐ ใหเลอืกเรยีนวชิาเพิม่เตมิและหรอืเรยีนซ้ำรายวชิาเดมิเพือ่ทำคาระดบั
คะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้นักศึกษาภาคปกติตองอยูในระยะเวลาที่กำหนดตามขอ ๑๒ หรือตาม
ระยะเวลาที่กำหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคนั้น ๆ

กรณีที่นักศึกษาประสงคเรียนซ้ำรายวิชาที่สอบไดมาแลวเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนในรายวิชาหนึ่ง ๆ
จะกระทำไดไมเกนิสองครัง้

ขอ ๓๓ นกัศกึษาทีท่จุรติหรอืรวมทจุรติในการสอบรายวชิาใด ใหมหาวทิยาลยัพจิารณาโทษตามควรแกกรณดีงันี้
(๑) สอบตกในรายวิชานั้น  หรือ
(๒) สอบตกในรายวิชานั้น และพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
(๓) สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
(๔) พนสภาพการเปนนักศึกษา

หมวด ๖ การสำเรจ็การศกึษา
ขอ ๓๔ การสําเร็จการศึกษา ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑปกติ ตองมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบไดในรายวชิาตาง ๆ  ครบตามหลกัสตูร รวมทัง้รายวชิาทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด
(๓) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
(๕) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
(๖) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไมนอยกวา ๖ ป) สาํเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกติ
(๗) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
(๘) มสีภาพเปนนกัศกึษาไมเกนิ ๘ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณทีีห่ลกัสตูร ๒ ป ไมเกนิ

๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีที่หลักสูตร ๔ ป ไมเกิน  ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณี
หลกัสตูร ๕ ป และไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป

กรณีที่นักศึกษาอาจสำเร็จการศึกษากอนกำหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวทิยาลยั
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ขอ ๓๕ ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) ปรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ป  หลกัสตูร ๕ ป  และหลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป เมือ่ศกึษาครบ
ตามหลักสูตร แลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ และศึกษาครบตาม
หลกัสตูรไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่จากการศกึษาในมหาวทิยาลยัไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรบัเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่
และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ และเรียนครบตาม
หลกัสตูรไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่จากการศกึษาในมหาวทิยาลยัไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรบัเกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

(๒) สอบไดในรายวชิาใด ๆ  ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดบัคะแนน หรอืไมได F ตามระบบไมมี
คาระดับคะแนน

(๓) ไมเคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
(๔) ไมเปนผูที่ศึกษาในปริญญาที่สอง
(๕) กำหนดเวลาการศกึษา สำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิมเีวลาศกึษาไมเกนิ ๔ ภาคการศกึษาปกติ

สำหรับหลักสูตร ๒ ป  ไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ๔ ป ไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
สำหรับหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป สวนนักศึกษา
ภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๒ ป ไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูร๔ ป ไมเกนิ ๑๕ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๕ ป และไมเกนิ ๑๘ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร
ไมนอยกวา๖ ป ยกเวนกรณนีกัศกึษามเีวลาศกึษาเกนิกำหนด แตไมเกนิจำนวนภาคการศกึษาตามแผนการศกึษา
ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

หมวด ๗ การประกนัคณุภาพการศกึษา
ขอ ๓๖  การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรีตองมีการพัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ปและมี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป

ขอ ๓๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีตองกำหนดระบบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรใหชัดเจน โดยอยางนอยตองประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ

(๑) การบรหิารหลกัสตูร
(๒) ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวจิยั
(๓) การสนบัสนนุและการใหคำแนะนำนกัศกึษา
(๔) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ขอ ๓๘  การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ใหดำเนินการเพื่อ
ใหเกดิมาตรฐานการจดัการเรยีนร ูซึง่ประกอบดวยคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผเูรยีน การวางแผนการเรยีนรู
อยางเปนระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชกระบวนการที่หลากหลาย การใชสื่อ
การเรยีนรไูดอยางเหมาะสมและการวดัและประเมนิผลการเรยีนรอูยางมปีระสทิธภิาพตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด

สำหรับการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดอื่น กรณีหมวดใดเห็นสมควรให
ดำเนินการเพื่อใหเกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรูในวรรคแรก ใหเสนอเพื่อมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศ
มหาวิทยาลัยบังคับใชตอไป

บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๙  สำหรับนักศึกษาที่ไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งกอนระเบียบนี้

ประกาศใชใหใชระเบยีบหรอืขอบงัคบัเดมิไปจนกวาจะสำเรจ็การศกึษาหรอืพนสภาพการเปนนกัศกึษารวมทัง้
แนวทางการบรหิารหลกัสตูรใหถอืปฏบิตัติามแนวเดมิไปจนกวาจะมกีารปรบัปรงุหลกัสตูร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐

ลงชือ่ พลเอก ศริ ิทวิะพนัธุ
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการประเมนิผลการศกึษาระดบัอนปุรญิญาและระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการประเมนิผลการศกึษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช

ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔(๑) ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“รองอธกิารบด”ี หมายความวา  รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณะ” หมายความวา คณะของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณบด”ี หมายความวา คณบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักสงเสริม

วชิาการและงานทะเบยีนมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณะกรรมการประจำคณะ”  หมายความวา คณะกรรมการประจำคณะตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยั

ราชภฏันครสวรรค วาดวยคณุสมบตั ิหลกัเกณฑ และวธิกีารไดมาซึง่คณะกรรมการประจำคณะพ.ศ. ๒๕๔๘
“คณะกรรมการอนมุตัผิลสำเรจ็การศกึษา” หมายความวา คณะกรรมการอนมุตัผิลสำเรจ็การศกึษา

ทีแ่ตงตัง้โดยสภามหาวทิยาลยั
“การศกึษาระดบัอนปุรญิญาและระดบัปรญิญาตร”ี หมายความวา การจดัการศกึษาตามหลกัสตูร

ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“การประเมินผลการศึกษา” หมายความวา การตัดสินผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรีขอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับ

ปริญญาตรีที่ดำเนินการในวัน เวลาทำการปกติ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับ

ปริญญาตรีที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาภาคปกติ
“อาจารย” หมายความวา อาจารยประจำหรอือาจารยพเิศษซึง่เปนผสูอนในรายวชิาตามหลกัสตูร

ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นกัศกึษา” หมายความวา ผทูีไ่ดขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษาระดบัอนปุรญิญาและระดบัปรญิญาตรี

ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคเรยีบรอยแลว
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการประเมินผลการศึกษาที่ไดมาตรฐาน ครอบคลุมพฤติกรรม

การเรียนรูของนักศึกษาทั้งดานความรู คุณธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค และดานทักษะกระบวนการ
โดยตองมีทั้งการวัดและประเมินผลระหวางภาคการศึกษา และการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา

รายละเอยีดการดำเนนิการ กรอบการประเมนิและสดัสวนของคะแนนระหวางภาคการศกึษาและ
ปลายภาคการศกึษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัโดยความเหน็ชอบของสภาวชิาการสภามหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค
(๑) ขอ ๔ ความเดิมถูกเพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗



24
ขอ ๖ นกัศกึษาจะตองเขารบัการประเมนิผลปลายภาคการศกึษาและจะมสีทิธิข์อเขารบัการประเมนิ

ผลภาคการศึกษาไดตองอยูในเกณฑตอไปนี้
(๑) มเีวลาในการดำเนนิกจิกรรมการเรยีนในรายวชิานัน้ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรยีน

ทัง้หมด
(๒) กรณทีีม่เีวลาในการดำเนนิกจิกรรมการเรยีนรายวชิาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ำกวา

รอยละ ๖๐ และคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแตงตัง้พจิารณาเหน็สมควรใหมสีทิธิส์อบ
ขอ ๗นักศึกษาอยูในเกณฑตอไปนี้ จะไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา

(๑) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ แต ไมต่ำกวารอยละ ๖๐
และคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พจิารณาไมใหมสีทิธิส์อบ

(๒) มเีวลาในการดำเนนิกจิกรรมการเรยีนรายวชิาใดนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรยีนทัง้หมด
ขอ ๘นักศึกษาผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาแตไมไดเขารับการประเมินผล

เนื่องจากเหตุจำเปนอยางยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคำรองขอรับการประเมินผลในรายวิชา
ที่ไมไดเขารับการประเมินผลตอฝายทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้ตองดำเนินการภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาค
การศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป โดยใหคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พิจารณา

กรณีคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) อนุญาตใหเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาได ให
นกัศกึษาผนูัน้ไปพบอาจารยผสูอนเพือ่เขารบัการประเมนิผลตามกระบวนการและเวลาทีก่ำหนดภายในภาคการศกึษาถดัไป

กรณทีีน่กัศกึษามเีหตจุำเปนอยางยิง่หรอืมเีหตสุดุวสิยั นกัศกึษาสามารถยืน่คำรองขอเลือ่นการขอ
เขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาตอฝายทะเบียนและวัดผลลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันกอนกำหนด
การสอบปลายภาคการศึกษา โดยใหคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พิจารณาอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการ
ประเมินผลกรณีคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) อนุญาตใหนักศึกษาผูนั้นไปขอรับการประเมินผลตามที่อาจารย
ผสูอนกำหนด

กรณนีกัศกึษาไมมาตดิตอขอยืน่คำรองขอรบัการประเมนิผลภายในกำหนดตามวรรคหนึง่และวรรคสาม
หรือคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) ไมอนุญาตใหเขารับการประเมินผล หรืออนุญาตใหเขารับการประเมินผล
แตนักศึกษาไมเขารับการประเมินผลตามกำหนดใหนายะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน E หรือ F แลวแตกรณี

ผไูมมสีทิธิเ์ขารบัการประเมนิผลตามขอ ๗ (๑) และขอ ๗ (๒) ใหอาจารยผสูอนพจิารณาใหผลการเรยีน
เปน E หรอื F แลวแตกรณี

ขอ ๙ ใหมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร ซึ่งแบงออกเปน ๒ ระบบ คือ
(๑) ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ

นักศึกษาจะตองมีผลการเรียนไดระดับคะแนนเปน A, B+, B, C+, D-, D จึงจะถือวาสอบได
รายวิชาใดไดคาระดับคะแนนเปน E ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาเลือก
สามารถเปลีย่นไปเลอืกรายวชิาอืน่ทีอ่ยใูนกลมุเดยีวกนัแทนได

สำหรับการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ถาไดระดับคะแนนต่ำกวา C ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม และถาไดผลการ
ประเมินต่ำกวา C เปนครั้งที่สองถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา

(๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม
ดมีาก
ดี

คอนขางดี
พอใช
ออน

ออนมาก
ตก

คาระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐

สัญลักษณ
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
F (Fail)

ความหมายของผลการเรียน
ผานดีเยี่ยม

ผาน
ไมผาน
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ระบบนีใ้หสำหรบัการประเมนิผลรายวชิาทีห่ลกัสตูรบงัคบัใหเรยีนเพิม่ตามขอกำหนดเฉพาะรายวชิา

ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ไดผลการเรียน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม
จนกวาจะสอบได

ขอ ๑๐ สญัลกัษณอืน่ ๆ มคีวามหมายดงันี้
(๑) Au (Audit) ใชสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิตและสามารถ

ปฏบิตังิานตามเกณฑทีอ่าจารยผสูอนกำหนด
(๒) W (Withdraw) ใชสำหรับการบันทึกกรณีดังตอไปนี้

(ก) นกัศกึษาขอยกเลกิรายวชิาเรยีนเมือ่พนกำหนด ๑๕ วนั นบัแตวนัเปดภาคการศกึษา
หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและตองกระทำกอนกำหนดสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห

(ข) กรณทีีน่กัศกึษาลาพกัการศกึษา หรอืถกูสัง่ใหพกัการศกึษาหลงัจากลงทะเบยีนเรยีน
ในภาคการศึกษานั้นแลว

(๓) I (Incomplete) ใชสำหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทำงานไมสมบูรณเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได “I” ตองดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนตามกรณีดังตอไปนี้

(ก) กรณีที่นักศึกษาทำงานไมสมบูรณเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนพิจารณา
กำหนดระยะเวลาทำงานของนักศึกษา หากยังทำงานไมสมบูรณตามกำหนดระยะเวลา ใหพิจารณาประเมิน
ผลการเรยีนจากคะแนนทีม่อียแูละใหดำเนนิการสงผลการเรยีนภายในภาคการศกึษาถดัไป

(ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ใหนักศึกษาดำเนินการยื่นคำรองขอ
สอบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลวใหดำเนินการ
สอบใหเสรจ็สิน้และใหอาจารยผสูอนสงผลการเรยีนภายในภาคการศกึษาถดัไป

ในกรณีนักศึกษาไมมายื่นคำรองขอสอบภายใน ๑๕ วนั นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไปให
นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน "E"

ขอ ๑๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามระเบียบวาดวยการยกเวนการเรียนใหไดผล
การเรียนเปน “P”

ขอ ๑๒ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำ
กับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิต เพื่อพิจารณา
รายวิชาครบตามหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู เวนแตกรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุใหเรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยและไมเสียสิทธิ์ในการไดเกียรตินิยม

ขอ ๑๓ การหาคาระดบัคะแนนเฉลีย่ คาระดบัคะแนนเฉลีย่ประจำภาคและคาระดบัคะแนนเฉลีย่
สะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตำแหนง โดยไมปดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไมนำหนวยกิต
มารวมเปนตวัหารเฉลีย่

(๑) กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ำ ใหนับรวมหนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำเพื่อใช
เปนตัวหารดวย

(๒) กรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิาซ้ำกบัรายวชิาทีส่อบไดแลวเพือ่เปลีย่นคาระดบั
คะแนนใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเทานั้น

ขอ ๑๔ การสำเร็จการศึกษา ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑปกติตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบไดในรายวชิาตางๆ ครบตามหลกัสตูร รวมทัง้รายวชิาทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด
(๓) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สำเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
(๕) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สำเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
(๖) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไมนอยกวา ๖ ป) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษา

ปกติ
(๗) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สำเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
(๘) มีสภาพเปนนักศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีหลักสูตร ๒ ป

ไมเกนิ๑๖ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณหีลกัสตูร ๔ ป ไมเกนิ ๒๐ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณี
หลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป
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กรณีที่นักศึกษาอาจสำเร็จการศึกษากอนกำหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหผาน

ความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั
ขอ ๑๕ การพนสภาพการเปนนกัศกึษาและการขอคนืสภาพการเปนนกัศกึษา

(๑) นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ปกติที่ ๒ นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
(ข) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๒ นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐
(ง) มสีภาพเปนนกัศกึษาครบ ๔ ป การศกึษาในกรณหีลกัสตูร ๒ ป ครบ ๘ ปการศกึษา

ในกรณีหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๕ ป ครบ ๑๒ ปการศึกษาในกรณีหลักสูตร
ไมนอยกวา ๖ ป และขาดคณุสมบตัติามขอ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเปนผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร

(จ) ผลการเรยีนรายวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีหรอืรายวชิาการฝกประสบการณ
วชิาชพีต่ำกวา C เปนครัง้ที ่๒

(ฉ) ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๑๗ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลา

พักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) ผลการเรยีนไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่สมสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมือ่สิน้ภาคการศกึษาที ่๓
นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา

(ข) ผลการเรยีนไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมือ่สิน้ภาคการศกึษาที ่๖
ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ และที่ ๑๘ นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐

(ง) มสีภาพเปนนกัศกึษาครบ ๔ ปการศกึษาในกรณทีีเ่รยีนหลกัสตูร ๒ ป ครบ ๘ ป
การศึกษาในกรณีหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๕ ป ครบ ๑๒ ปการศึกษาในกรณี
หลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเปนผูที่สำเร็จการศึกษา
ตามหลกัสตูร

(จ) ผลการเรยีนรายวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีหรอืรายวชิาการฝกประสบการณ
วชิาชพีตำ่กวา C เปนครัง้ที ่๒

(ฉ) ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๑๗ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพัก

การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดก็ตอเมื่อเปน

กรณีตามขอ ๑๕ (๑) (ช) และขอ ๑๕ (๒) (ช) โดยยื่นคำรองขอคืนสภาพตอมหาวิทยาลัยและดำเนินการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๖ ในกรณีที่นักศึกษาไดจำนวนหนวยกิตครบตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ำรายวิชาเดิม
เพื่อทำคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กำหนดตามขอ ๑๕ (๑)(ง) หรือ
ขอ ๑๕ (๒)(ง) หรือตามระยะเวลาที่กำหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคนั้น ๆ

กรณีที่นักศึกษาประสงคเรียนซ้ำรายวิชาที่สอบไดมาแลว เพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนในรายวิชา
หนึ่ง ๆ ใหกระทำไดไมเกิน ๒ ครั้ง

ขอ ๑๗ นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแกกรณี ดังนี้

(๑) สอบตกในรายวิชานั้น หรือ
(๒) สอบตกในรายวิชานั้น และพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
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(๓) สอบตากทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
(๔) พนสภาพการเปนนักศึกษา

ขอ ๑๘ ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ป หลกัสตูร ๕ ป และหลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ปเมือ่ศกึษาครบ

ตามหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ และศึกษาครบตาม
หลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมหนึ่ง
และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ และศึกษาครบตาม
หลกัสตูรไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่จากการศกึษาในมหาวทิยาลยัไมนอยกวา๓.๒๕ จะไดรบัเกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

(๒) สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F ตามระบบ
ไมมีคาระดับคะแนน

(๓) ไมเคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
(๔) ไมเปนผูที่ศึกษาในปริญญาที่สอง
(๕) กำหนดเวลาการศกึษา สำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิมเีวลาศกึษาไมเกนิ ๔ ภาคการศกึษา

ปกติสำหรับหลักสูตร ๒ ป ไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ๔ ป ไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกติสำหรับหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ปสวนนักศึกษา
ภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๒ ป ไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูร ๔ ป ไมเกนิ ๑๕ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๕ ป และไมเกนิ ๑๘ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร
ไมนอยกวา ๖ ป ยกเวนกรณีนักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกำหนดแตไมเกินจำนวนภาคการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขอ ๑๙(๒)  ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาและสำเร็จการศึกษา ใหมีผูอนุมัติดังนี้
(๑) ใหคณะกรรมการประจำคณะเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ

ที่สังกัดคณะนั้น ๆ
(๒) ใหคณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง เปนผูอนุมัติ

ผลสำเร็จการศึกษา
ขอ ๑๙/๑  คณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาประกอบไปดวย

(๑) อธกิารบดเีปนประธาน
(๒) รองอธกิารบดฝีายวชิาการเปนรองประธาน
(๓) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เปนกรรมการ
(๔) คณบดีทุกคณะเปนกรรมการ
(๕) ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ
(๖) รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนผูรับผิดชอบงานทะเบียนเปน

ผชูวยเลขานกุาร
ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี

เกดิปญหาจากการใชระเบยีบนี้
ขอ ๒๑ สำหรบันกัศกึษาทีไ่ดศกึษาอยใูนมหาวทิยาลยัในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่กอนระเบยีบนี้

ประกาศใช ใหใชระเบียบ ขอบังคับเดิมไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา รวมทั้ง
แนวทางการบรหิารหลกัสตูรใหถอืปฏบิตัติามแนวเดมิไปจนกวาจะมกีารปรบัปรงุหลกัสตูร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐

(๒) ขอ ๑๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชือ่ พลเอก ศริ ิทวิะพนัธุ

(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุการศกึษาและคาธรรมเนยีมนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในคราวประชุมครั้งที่๗/๒๕๕๐เมื่อวนัที่ ๒๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการเก็บเงินคาบำรุง
การศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา

นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๔บรรดา กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวาสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวานักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“เงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจาย” หมายความวา เงินคาบำรุงการศึกษา คาหนวยกิต

คาธรรมเนยีมพเิศษ คาบำรงุหองสมดุ คาบำรงุหองพยาบาล คากจิกรรม คาบำรงุกฬีา คาจดับรกิารคอมพวิเตอร
และคาประกันอุบัติเหตุ แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่นๆ

ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายเปนรายภาคเรียนตามบัญชี
แนบทายระเบียบนี้

ขอ ๗ ใหมหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็เงนิบำรงุการศกึษาแกนกัศกึษาทีไ่มถอืสญัชาตไิทยเพิ่มอีกภาคเรียน
ละหนึง่พนัหารอยบาท

ขอ ๘(๑) ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนรายครั้ง ดังนี้
(๑) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเปนเงินบำรุงการศึกษา ไดแก

(ก) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคเรียนละหารอยบาท
(ข) คาขอคนืสภาพการเปนนกัศกึษา ครัง้ละหนึง่พนับาท ทัง้นีต้องชำระคาธรรมเนยีม

การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาอีกภาคเรียนละหนึ่งพันบาท ใหครบทุกภาคเรียนที่หยุดการศึกษา
(ค) คาปรบัการชำระเงนิบำรงุการศกึษาหลงักำหนดวนัละยีส่บิบาท ในกรณทีีค่าปรบั

เกินกวาหนึ่งพันบาท ใหลดคาปรับไดเฉพาะสวนที่เกินหนึ่งพันบาท โดยใหปรับหนึ่งพันบาทรวมกับคาปรับ
สวนเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาปรับสวนที่เกินหนึ่งพันบาท โดยไมคิดหนวยสตางค

(ง) คาโอนผลการเรียน คายกเวนการเรียน หนวยกิตละหาสิบบาท
(จ) คายกเวนการเรยีนรายวชิาจากการศกึษานอกระบบ หรอืการศกึษาตามอธัยาศยั

รายวชิาละสองรอยหาสบิบาท
(ฉ) คาออกเอกสารตางๆ ไดแก ใบแทนเอกสารทีม่หาวทิยาลยัเคยออกใหแลวหนงัสอื

รับรองตาง ๆ การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละหนึ่งรอยบาท
(ช) คาเอกสารผลการเรยีน เอกสารลงทะเบยีนทีอ่อกใหมแทนฉบบัเดมิ และเอกสาร

อืน่ ๆ ทีไ่มไดกำหนดไว ฉบบัละ ยีส่บิบาท
(๑) ขอ ๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาบำรุง
การศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ขอ ๓ แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
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(๒) ขอ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงิน
คาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชือ่ พลเอก ศริ ิทวิะพนัธุ

(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

(ซ) คาออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา ฉบับละหาสิบบาท
(ฌ) คาขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร ที่เกินกวาหกเดือนนับ

ตั้งแตวันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดใหรับ ฉบับละหารอยบาท
(ญ) คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ใหเรียกเก็บเมื่อแรกเขาคนละหารอยบาท
(ฎ) คาบัตรประจำตัวนักศึกษา ฉบับละหนึ่งรอยบาท

(๒) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเปนเงินฝากถอนคืน ไดแก
(ก) คาบำรงุหอพกั ใหมหาวทิยาลยัจดัทำเปนประกาศมหาวทิยาลยัตามระเบยีบหรอื

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้นๆ
(ข) คาสมัครเขาศึกษา ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ

เหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยั
(ค) คาเอกสารคมูอืนกัศกึษาสามรอยบาท เมือ่เสรจ็สิน้ภาคการศกึษาทกุภาคการศกึษา

ใหรายงานการใชจายเงินตออธิการบดีภายในหกสิบวัน และนำเงินรายไดหลังหักคาใชจายแลวสงเขาเปนเงิน
รายไดจากผลประโยชนและทรพัยสนิของมหาวทิยาลยั

(ง) คาประกันของเสียหายหนึ่งพันบาท ใหเก็บไวโดยแยกบัญชีไวตางหากเพื่อคืน
ใหแกนักศึกษาที่มิไดทำทรัพยสินของมหาวทิยาลัยเสียหาย จะคืนใหเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา พนสภาพ
การเปนนักศึกษา หรือลาออก โดยตองมายื่นคำรองขอคืนภายในสองปนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาหรือวันที่
สิ้นสภาพการเปนนักศึกษา หรือวันที่ลาออกในกรณีที่นักศึกษาทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย ใหหัก
จากเงินประกันของเสียหายหากไมครบจำนวน  นักศึกษาจะตองนำเงินมาชำระเพิ่มเติม และจะตองนำเงิน
ชำระคาประกนัของเสยีหายใหมจีำนวนครบหนึง่พนับาทอกีดวยภายในเวลาสองปนบัจากวนัทีน่กัศกึษาสำเรจ็
การศกึษาแลว หากไมมารบัเงนิคาประกนัของเสยีหายใหนำเงนิดงักลาวสงเขาเปนเงนิรายไดจากผลประโยชน
และทรพัยสนิของมหาวทิยาลยั

(จ) เงินคากิจกรรมนักศึกษาภาคเรียนละสองรอยบาท
ในการเกบ็เงนิคากจิกรรมนกัศกึษา ใหมหาวทิยาลยัเกบ็รวมไปกบัเงนิบำรงุการศกึษา

แบบเหมาจายแลวใหงานการเงินถอนเงินคากิจกรรมนักศึกษามาเขาบัญชีเปนเงินรับฝากถอนคืน"
ขอ ๙(๒) ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปดภาคเรียน
ในกรณมีคีวามจำเปนทีไ่มอาจหลกีเลีย่งอธกิารบดอีาจเลือ่นกำหนดการเกบ็เงนิตามวรรคหนึง่

ไดตามความเหมาะสม
ในกรณทีีม่สีภาวะทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง หรอืมเีหตอุนัสมควรทำใหนกัศกึษาขาดแคลน

ทุนทรัพย สงผลกระทบตอการชำระเงินของนักศึกษาตามระเบียบนี้  ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเปนคราวๆ ไป

ขอ ๑๐ อธิการบดีอาจใชดุลยพินิจผอนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษาชากวาที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไดตามเหตุอันควร

ขอ ๑๑ นกัศกึษาผใูดทีไ่มชำระเงนิเพือ่รกัษาสถานภาพการเปนนกัศกึษากอนวนัเริม่สอบปลายภาค
ใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปญหาจากการใชระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุการศกึษาและคาธรรมเนยีมนกัศกึษา ในระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิ(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุบญัชแีนบทายระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุ
การศกึษาและคาธรรมเนยีมนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุการศกึษาและคาธรรมเนยีมนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิ (ฉบบัที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุการศกึษาและคาธรรมเนยีมนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
ภาคปกต ิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗และระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุการศกึษาและคา
ธรรมเนยีมนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคในคราวประชมุครัง้ที ่๑๕/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคจงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุการศกึษาและคา
ธรรมเนยีมนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิ(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๓”

ขอ ๒ ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหใชบญัชแีนบทายระเบยีบฉบบันีแ้ทนบญัชแีนบทายระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการเกบ็เงนิ

คาบำรงุการศกึษาและคาธรรมเนยีมนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรควาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุการศกึษาและคาธรรมเนยีมนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุการศกึษาและคาธรรมเนยีมนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรภีาค
ปกต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุการศกึษาและคาธรรมเนยีม
นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอ ๔ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดในกรณทีีเ่กดิปญหาจากการใช
ระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
๒. วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
๓. อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ
๔. เทคโนโลยบีณัฑติ
๕. วทิยาศาสตรบณัฑติ
๖. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ
๗. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานวิทยาศาสตร)
๘. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานศิลปศาสตร)
๙. บรหิารธรุกจิบณัฑติ
๑๐.บญัชบีณัฑติ
๑๑. เศรษฐศาสตรบณัฑติ
๑๒.นเิทศศาสตรบณัฑติ
๑๓.นติศิาสตรบณัฑติ
๑๔.รฐัศาสตรบณัฑติ
๑๕.ศลิปบณัฑติ
๑๖.ศลิปศาสตรบณัฑติ
๑๗.ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
๑๘.ครศุาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ

๒๓,๙๐๐ บาท
๙,๙๐๐ บาท
๘,๙๐๐ บาท
๘,๙๐๐ บาท
๘,๙๐๐ บาท
๘,๙๐๐ บาท
๘,๙๐๐ บาท
๘,๒๐๐ บาท
๘,๒๐๐ บาท
๘,๒๐๐ บาท
๘,๒๐๐ บาท
๘,๒๐๐ บาท
๘,๒๐๐ บาท
๘,๒๐๐ บาท
๘,๒๐๐ บาท
๘,๒๐๐ บาท

๒๒,๒๐๐ บาท
๘,๒๐๐ บาท

๒๕,๓๐๐ บาท
๑๑,๓๐๐ บาท
๑๐,๓๐๐ บาท
๑๐,๓๐๐ บาท
๑๐,๓๐๐ บาท
๑๐,๓๐๐ บาท
๑๐,๓๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท

๒๓,๖๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท

หลักสูตร/สาขาวิชา คาบำรงุการศกึษาเหมาจาย
ไมเกนิ ๑๘ หนวยกติ ๑๙ หนวยกติ ขึน้ไป

(นายสมเชาว เกษประทุม)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการรบั-จายเงนิคาบำรงุการศกึษาในการจดัการศกึษาภาคฤดรูอน สำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุบญัชแีนบทายระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการรบั-จายเงนิคาบำรงุ
การศกึษาในการจดัการศกึษาภาคฤดรูอนสำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการรับ-จายเงินคาบำรงุการศกึษาในการจดัการศกึษาภาคฤดรูอนสำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการรบั-จายเงนิคาบำรงุการศกึษาในการจดัการศกึษาภาคฤดรูอนสำหรบั
นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคในคราวประชมุครัง้ที ่๑๕/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการรบั-จายเงินคาบำรุงการศึกษาในการ
จัดการศึกษาภาคฤดูรอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๓”

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหใชบัญชีแนบทายระเบียบฉบับนี้แทนบัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวย

การรับ-จายเงินคาบำรุงการศึกษาในการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการรับ-จายเงินคาบำรุงการศึกษาในการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนสำหรับ
นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการรับ-จายเงินคาบำรุง
การศึกษาในการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการ
ใชระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายสมเชาว เกษประทุม)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการรับ-จายเงินคาบำรุงการศึกษาในการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
๒. อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ
๓. เทคโนโลยบีณัฑติ
๔. วทิยาศาสตรบณัฑติ
๕. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ
๖. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานวิทยาศาสตร)
๗. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานศิลปศาสตร)
๘. บรหิารธรุกจิบณัฑติ
๙. บญัชบีณัฑติ
๑๐. เศรษฐศาสตรบณัฑติ
๑๑.นเิทศศาสตรบณัฑติ
๑๒.นติศิาสตรบณัฑติ
๑๓.รฐัศาสตรบณัฑติ
๑๔.ศลิปบณัฑติ
๑๕.ศลิปศาสตรบณัฑติ
๑๖.ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
๑๗.ครศุาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ

๓,๕๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๘,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

๔,๗๐๐ บาท
๔,๗๐๐ บาท
๔,๗๐๐ บาท
๔,๗๐๐ บาท
๔,๗๐๐ บาท
๔,๗๐๐ บาท
๔,๒๐๐ บาท
๔,๒๐๐ บาท
๔,๒๐๐ บาท
๔,๒๐๐ บาท
๔,๒๐๐ บาท
๔,๒๐๐ บาท
๔,๒๐๐ บาท
๔,๒๐๐ บาท
๔,๒๐๐ บาท
๙,๒๐๐ บาท
๔,๒๐๐ บาท

หลักสูตร/สาขาวิชา คาบำรงุการศกึษาเหมาจาย
ไมเกนิ ๖ หนวยกติ ๗-๑๒ หนวยกติ
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษานกัศกึษาในโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ (กศ.บป.)

พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาราชภัฏนครสวรรคในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา
นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ที่เขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป

ขอ ๓ บรรดา กฎระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคทีข่ดัหรอืแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ ๔ ในระเบยีบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ ใหมหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจายเปนรายภาคเรยีน ตามบญัชแีนบทาย

ระเบยีบนี้
คาธรรมเนยีมการศกึษาแบบหมาจายนี ้หมายรวมถงึ เงนิคาบำรงุมหาวทิยาลยั คาหนวยกติ คาธรรมเนยีม

พิเศษ คาบำรุงหองสมุด หองพยาบาล คากิจกรรม บำรุงกีฬา และคาจัดบริการคอมพิวเตอรแตไมรวมถึงคาธรรมเนียม
ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่นๆ

ขอ ๖ สำหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนยใหการศึกษาตางๆ นอกมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน
คาบำรุงศูนยใหการศึกษาเพิ่มเติมอีกภาคเรียนละ ๓๐๐ บาท

ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาที่ไมถือสัญชาติไทยเพิ่มอีกภาคเรียนละ
๒,๐๐๐ บาท

ขอ ๘(๑) ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนรายครั้ง ดังนี้
(๑) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเปนเงินบำรุงการศึกษา ไดแก

(ก) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคเรียนละหารอยบาท
(ข) คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา ครั้งละหนึ่งพันบาท ทั้งนี้ตองชำระคาธรรมเนียมการรักษา

สภาพการเปนนักศึกษาอีกภาคเรียนละหนึ่งพันบาท ใหครบทุกภาคเรียนที่หยุดการศึกษา
(ค) คาปรับการชำระเงินบำรุงการศึกษาหลังกำหนดวันละสามสิบบาท ในกรณีที่คาปรับเกินกวา

หนึ่งพันบาท ใหลดคาปรับไดเฉพาะสวนที่เกินหนึ่งพันบาท โดยใหปรับหนึ่งพันบาทรวมกับคาปรับสวนเพิ่มอีกรอยละ
ยีส่บิของคาปรบัสวนทีเ่กนิหนึง่พนับาทโดยไมคดิหนวยสตางค

(ง) คาโอนผลการเรียน หนวยกิตละหาสิบบาท
(จ) คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หนวยกิตละหาสิบบาท
(ฉ) คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยรายวิชาละ

หารอยบาท
(ช) คาออกเอกสารตางๆ ไดแก ใบแทนเอกสารทีม่หาวทิยาลยัเคยออกใหแลว หนงัสอืรบัรองตางๆ

การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละหาสิบบาท
(ซ) คาออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา ฉบับละหนึ่งรอยบาท
(ฌ) คาขอรบัประกาศนยีบตัร อนปุรญิญาบตัร ปรญิญาบตัร ทีเ่กนิกวาหกเดอืนนบัตัง้แตวนัทีม่หาวทิยาลยั

ประกาศกำหนดใหรับ ฉบับละหารอยบาท
(ญ) คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ใหเรียกเก็บเมื่อแรกเขาคนละหารอยบาท

(๑) ขอ ๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
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(ฎ) คาบัตรประจำตัวนักศึกษา ฉบับละหนึ่งรอยบาท

(๒) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเปนเงินฝากถอนคืน ไดแก
(ก) คาบำรงุหอพกั ใหมหาวทิยาลยัจดัทำเปนประกาศมหาวทิยาลยัตามระเบยีบหรอืขอบงัคบัของ

มหาวิทยาลัยวาดวยการนั้นๆ
(ข) คาสมคัรเขาศกึษา ใหมหาวทิยาลยัจดัทำเปนประกาศมหาวทิยาลยัโดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย
(ค) คาเอกสารคมูอืนกัศกึษาสามรอยบาท เมือ่เสรจ็สิน้ภาคการศกึษาทกุภาคการศกึษาใหรายงาน

การใชจายเงนิตออธกิารบดภีายในหกสบิวนั และนำเงนิรายไดหลงัหกัคาใชจายแลวสงเขาเปนเงนิรายไดจากผลประโยชน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

(ง) คาประกันของเสียหายหนึ่งพันบาท ใหเก็บไวโดยแยกบัญชีไวตางหาก เพื่อคืนใหแกนักศึกษา
ที่มิไดทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย จะคืนใหเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา พนสภาพการเปนนักศึกษา หรือ
ลาออก โดยตองมายื่นคำรองขอคืนภายในสองปนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาหรือวันที่สิ้นสภาพการเปนนักศึกษา หรือ
วนัทีล่าออกในกรณทีีน่กัศกึษาทำทรพัยสนิของมหาวทิยาลยัเสยีหาย ใหหกัจากเงนิประกนัของเสยีหายหากไมครบจำนวน
นกัศกึษาจะตองนำเงนิมาชำระเพิม่เตมิ และจะองนำเงนิชำระคาประกนัของเสยีหายใหมจีำนวนครบหนึง่พนับาทอกีดวย

ขอ ๙ ใหมหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาในวนัทีม่หาวทิยาลยักำหนด ทัง้นีต้องไมเกนิสามสบิวนั
นบัแตวนัเปดภาคเรยีน

ขอ ๑๐ อธิการบดีอาจใชดุลพินิจผอนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษาชากวาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไดตามเหตุ
อนัควร

ในกรณีที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือมีเหตุอันสมควรทำใหนักศึกษาขาดแคลนทุน
ทรัพยสงผลกระทบตอการชำระเงินของนักศึกษาตามระเบียบนี้ ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยเปนคราวๆ ไป

ขอ ๑๑ นกัศกึษาผใูดทีไ่มชำระเงนิเพือ่รกัษาสถานภาพการเปนนกัศกึษากอนวนัเริม่สอบปลายภาคใหนกัศกึษา
ผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้รวมทั้งใหมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติให
เปนไปตามระเบยีบนีแ้ละเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดในกรณเีกดิปญหาจากการใชระเบยีบนี้

ในกรณทีีม่ปีญหาในการตคีวามตามระเบยีบนี ้ใหสภามหาวทิยาลยัเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดและใหถอืเปนทีส่ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ลงชื่อ พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ
(ศิริ  ทิวะพันธุ)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

บัญชีแนบทายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการเก็บคาธรรมเนียมคาบำรุงการศึกษา
นกัศกึษาในโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ (กศ.บป.) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ฉบบัที ่๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ไดรบัการเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยัเดอืน กรกฏาคม การประชมุครัง้ที ่๗/๒๕๕๙ วนัที ่๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
๒. อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ
๓. เทคโนโลยบีณัฑติ
๔. วทิยาศาสตรบณัฑติ
๕. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ
๖. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานวิทย)
๗. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานศิลปะ)
๘. บรหิารธรุกจิบณัฑติ
๙. บญัชบีณัฑติ
๑๐. เศรษฐศาสตรบณัฑติ
๑๑. นเิทศศาสตรบณัฑติ
๑๒. นติศิาสตรบณัฑติ
๑๓. รฐัศาสตรบณัฑติ
๑๔. ศลิปบณัฑติ
๑๕. ศลิปศาสตรบณัฑติ

๑๐,๘๐๐ บาท
๙,๘๐๐ บาท
๙,๘๐๐ บาท
๙,๘๐๐ บาท
๙,๘๐๐ บาท
๙,๘๐๐ บาท
๙,๑๐๐ บาท
๙,๑๐๐ บาท
๙,๑๐๐ บาท
๙,๑๐๐ บาท
๙,๑๐๐ บาท
๙,๑๐๐ บาท
๙,๑๐๐ บาท
๙,๑๐๐ บาท
๙,๑๐๐ บาท

๑๒,๓๐๐ บาท
๑๑,๓๐๐ บาท
๑๑,๓๐๐ บาท
๑๑,๓๐๐ บาท
๑๑,๓๐๐ บาท
๑๑,๓๐๐ บาท
๑๐,๖๐๐ บาท
๑๐,๖๐๐ บาท
๑๐,๖๐๐ บาท
๑๐,๖๐๐ บาท
๑๐,๖๐๐ บาท
๑๐,๖๐๐ บาท
๑๐,๖๐๐ บาท
๑๐,๖๐๐ บาท
๑๐,๖๐๐ บาท

หลักสูตร/สาขาวิชา คาบำรุงการศึกษาเหมาจาย (ใหม)
ไมเกนิ ๑๒ หนวยกติ ๑๓ หนวยกติ ขึน้ไป

หมายเหตุ

บญัชแีนบ
ทายนี้
ใชกบั

นกัศกึษา
ตัง้แต

ปกาศึกษา
๒๕๕๙
เปนตนไป



34

ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔”

ขอ ๒ ใหใชระเบยีบนีต้ัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรู

ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ที่ขัดหรือ

แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบยีบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ศูนยภาษา” หมายความวา ศูนยภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถ

ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครสวรรค
“คณบด”ี หมายความวา คณบดคีณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ จำนวนไมเกินหาคนโดยคำแนะนำของคณบดี
ขอ ๗ คณะกรรมการมหีนาทีด่งัตอไปนี้

(๑) จัดทำหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จัดทำหรือคัดเลือกซอฟดแวร เรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง
เพื่อประกันคุณภาพการศกึษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ

(๒) พัฒนากำกับดูแล มาตรฐานหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ
ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ

(๓) กำหนดเกณฑการทดสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานภาษา
องักฤษ

(๔) ประเมนิความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษของนกัศกึษาเพือ่ยกเวนการเขาทดสอบตามขอ ๑๓
ขอ ๘ นกัศกึษาทกุคนตองเขารบัการทดสอบวดัระดบัความรตูามความสามารถดานภาษาองักฤษ ณ  ศนูยภาษา ดงันี้

(๑) ครั้งที่หนึ่งในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษาโดยตองมีผลการทดสอบวัดระดับความรู ความสามารถ
ดานภาษาองักฤษไมต่ำกวาระดบัหก

(๒) กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษครั้งที่หนึ่งต่ำกวา
ระดับหก ตองเขารับการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถครั้งที่สองในภาคเรียนที่สามสำหรับหลักสูตรสองป หรือ
ในภาคเรียนที่สี่สำหรับหลักสูตรสี่ปหรือหลักสูตรหาป หรือตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๓) กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษครั้งที่หนึ่งต่ำกวา
ระดบัหก และไมประสงคเขารบัการศกึษาเพิม่เตมิตามขอ ๑๐สามารถเขารบัการทดสอบวดัระดบัความร ูความสามารถ
มากกวาสองครั้งได จนกวาจะมีผลการทดสอบอยูในระดับหกขึ้นไป ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กำหนดตามขอ ๘ (๒)

ขอ ๙ หลกัเกณฑวธิกีารและรายละเอยีดอืน่ ๆ  เกีย่วกบัการกำหนดระดบัความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษ
ใหคณะกรรมการเปนผกูำหนด โดยจดัทำเปนประกาศมหาวทิยาลยั

ขอ ๑๐ นกัศกึษาทีม่ผีลการทดสอบวดัระดบัความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษในครัง้ทีห่นึง่ต่ำกวาระดบัหก
จะตองเขารบัการศกึษาภาษาองักฤษเพิม่เตมิดวยตนเอง  จากซอฟตแวรเรยีนภาษาองักฤษตามทีค่ณะกรรมกากรกำหนด
ณ ศนูยภาษาดงันี้
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ขอ ๑๑ ใหศนูยภาษาจดัทำวฒุบิตัรเพือ่รบัรองความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษใหแกนกัศกึษา
ขอ ๑๒นักศึกษาทุกคนจะตองดำเนินการตามขอ ๘ หรือขอ ๑๐ แลวแตกรณีโดยกรณีดำเนินการตามขอ ๑๐

นักศึกษาตองมีผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมต่ำกวาระดับสี่ จึงจะสามารถออกฝก
ประสบการณวิชาชีพและฝกประสบการณวิชาชีพครู

ขอ ๑๓กรณีนักศึกษาผูใดมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงวาตนเองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ไมต่ำกวาเกณฑที่กำหนดในขอ ๘ (๑) ใหแสดงหลักฐานดังกลาวแกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาถาคณะกรรมการเห็นวา
นักศึกษาผูนั้นมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเพียงพอ ใหเสนอชื่อตอมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำประกาศยกเวน
การเขาทดสอบวดัระดบัความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษ

ขอ ๑๔ ใหศนูยภาษาเกบ็เงนิคาสมคัรทดสอบวดัระดบัความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษครัง้ละหนึง่รอยบาท
ตอคน

ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูเก็บรักษาเงินรายไดนี้อยางนอยสามคน การลงนามในใบถอนเงินจากธนาคาร
ใหอธกิารบดหีรอืผทูีอ่ธกิารบดมีอบหมายและเจาหนาทีผ่ปูฏบิตัหินาทีก่ารเงนิของศนูยภาษารวมกนัเปนผลูงนามอยางนอย
สองคนการรบัเงนิรายไดนี ้ไมตองนำสงเปนเงนิคาบำรงุการศกึษา ใหถอืวาเปนเงนิฝากถอนคนืแยกตางหากจากเงนิฝาก
ประเภทอื่นเปนประเภท “เงินรายไดในการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค และนำเงนิฝากธนาคารพาณชิยหรอืธนาคารออมสนิในนามของศนูยภาษา
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค”โดยใหใชใบเสรจ็รบัเงนิของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคและจดัทำบญัชรีบัจายใหเปน
ปจจุบัน หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย

ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายหรือคณบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูอนุมัติ
และกอหนีผ้กูพนัเงนิรายไดตามระเบยีบนี ้ภายในวงเงนิรอยละแปดสบิของเงนิทีเ่รยีกเกบ็และเงนิดอกผลทีไ่ดจากเงนิรายได

ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจำนวนสองคนทำหนาที่ตรวจสอบบัญชีแลวใหผูตรวจสอบบัญชี
บันทึกผลการตรวจสอบรายงานเสนอตอมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๘ เมื่อสิ้นปการศึกษา ใหศูนยภาษารายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งการรับจายเงินประเภทนี้เสนอตอ
อธิการบดีเพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ขอ ๑๙ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการหากมีเงินเหลือใหนำสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจาก

การใชระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามระเบียบนี้ หรือมีปญหาจากการใชระเบียบนี้ที่อธิการบดีไมอาจวินิจฉัย

ชี้ขาดได หรือมีปญหาที่เกิดจากระเบียบนี้ไมไดกำหนดไว ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

ระดบัความรู
๑
๒
๓
๔
๕

จำนวนชัว่โมงทีต่องศกึษาเพิม่เตมิ
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อ วันที่ ๒๕ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๔ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔”

ขอ ๒ ใหไดใชระเบยีบนีต้ัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคทีข่ดัหรอืแยง

กบัขอบงัคบันี ้ใหใชขอบงัคบันีแ้ทน
ขอ ๔ ในระเบยีบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถ

ดานคอมพวิเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สำนกัวทิยบรกิาร” หมายความวา สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ จำนวนไมเกินเจ็ดคนตามคำแนะนำของผูอำนวยการ
ขอ ๖ คณะกรรมการมหีนาทีด่งัตอไปนี้

(๑) จัดทำหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดาน
คอมพวิเตอร

(๒) พัฒนา กำกับ ดูแลมารตรฐานหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ
ความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร

(๓) จดัทำเกณฑการทดสอบเพือ่ประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร
(๔) ประเมินความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาเพื่อยกเวนการเขาทดสอบตามขอ ๙

ขอ ๗ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทุกคนตองเขารับการทดสอบวัดระดับ
ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ณ สำนักวิทยบริการ กอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพครู จะตองมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรในระดับการใชงานเบื้องตนได โดยจะตองผาน
การทดสอบตามเกณฑการทดสอบทีค่ณะกรรมการกำหนด หากนกัศกึษาผใูดยงัไมผานการทดสอบดงักลาวมหาวทิยาลยั
จะไมอนุญาตใหออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกประสบการณวิชาชีพครู

ขอ ๘ ในการทดสอบ ใหสำนักวิทยบริการ จัดใหมีการทดสอบเปนระยะ ๆ ซึ่งนักศึกษาแตละคนมีสิทธิ์สมัคร
เขาทดสอบตัง้แตเริม่เขาเปนนกัศกึษาและจะเขาทดสอบกีค่รัง้กไ็ดจนกวาจะผานเกณฑการทดสอบแลว

ขอ ๙ กรณีนักศึกษาผูใดมีเอกสารหลักฐานแสดงวาตนมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ในระดับการ
ใชงานเบื้องตนไดไมต่ำกวาเกณฑการทดสอบที่กำหนดตามขอ ๗ ใหแสดงหลักฐานดังกลาวแกคณะกรรมการพิจารณา
หากคณะกรรมการเหน็วานกัศกึษาผนูัน้มคีวามรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอรเพยีงพอ ใหจดัทำประกาศยกเวนการเขา
ทดสอบโดยถอืวานกัศกึษาผนูัน้ผานเกณฑการทดสอบ

ขอ ๑๐ ใหสำนักวิทยบริการออกวุฒิบัตรรับรอง ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาที่ผาน
เกณฑการทดสอบรวมทั้งนักศึกษาผูไดรับการยกเวนการทดสอบตามขอ ๙

ขอ ๑๑ ใหสำนักวิทยบริการ จัดบริการฝกอบรมระยะสั้นใหแกนักศึกษาที่ยังขาดความรูความสามารถดาน
คอมพวิเตอร หรอืผสูนใจสมคัรเขาอบรมเปนระยะและใหสำนกัวทิยบรกิารจดับรกิารหองคอมพวิเตอรสำหรบัการใชงาน
และฝกทักษะทางคอมพิวเตอรบริการแกนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ
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ขอ ๑๒ การจดัเกบ็คาธรรมเนยีมและการใชจายเงนิตาง ๆ  ในการดำเนนิการประกนัคณุภาพ การศกึษาเกีย่วกบั
ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรจากนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย

ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูเก็บรักษาเงินรายไดตามขอ ๑๒ อยางนอยสามคน การลงนามในใบถอนเงินจาก
ธนาคาร ใหอธกิารบดมีอบหมายและเจาหนาทีผ่ปูฏบิตัหินาทีก่ารเงนิของสำนกัวทิยบรกิารเปนผลูงนามรวมกนัอยางนอย
สองคน การรบัเงนิรายไดนีไ้มตองนำสงเปนเงนิคาบำรงุการศกึษา ใหถอืวาเปนเงนิฝากถอนคนืแยกตางหากจากเงนิฝาก
ประเภทอืน่เปนประเภท “เงนิรายไดในการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอรของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค” และนำเงนิฝากธนาคารพาณชิยหรอืธนาคารออมสนิในนามมหาวทิยาลยั โดย
ใหใชใบเสรจ็รบัเงนิของมหาวทิยาลยัและจดัทำบญัชรีบัจายใหเปนปจจบุนั

ขอ ๑๔ ใหอธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดมีอบหมาย หรอืผอูำนวยการทีอ่ธกิารบดมีอบหมายเปนผอูนมุตัิ
และกอหนี้ผูกพันเงินรายไดตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินรอยละแปดสิบของเงินที่เรียกเก็บและเงินดอกผลที่ไดจากเงิน
รายได

ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจำนวนสองคน ทำหนาที่ตรวจสอบบัญชี และใหผูตรวจสอบบัญชี
บันทึกผลการตรวจสอบรายงานเสนอตอมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปการศึกษา

ขอ ๑๖ เมื่อสิ้นปการศึกษา ใหสำนักวิทยบริการรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งการรับจายเงินประเภทนี้
เสนอตออธิการบดีเพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ขอ ๑๗ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ หากมีเงินเหลือใหนำสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปญหาจาก

การใชระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามระเบียบนี้ หรือมีปญหาจากการใชระเบียบนี้แทน อธิการบดีไมอาจวินิจฉัย

ชี้ขาดได หรือมีปญหาที่เกิดจากระเบียบนี้ไมไดกำหนดไว ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการปฏบิตัขิองผเูขาสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติ
สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ในคราวประชมุครัง้ที ่๓/๒๕๕๐ เมือ่วนัที ่๒๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการปฏบิตัขิองผเูขาสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชระเบยีบนีต้ัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับประกาศหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบยีบนี้

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ขอ ๕ ผเูขาสอบตองปฏบิตัดิงัตอไปนี้
(๑) การแตงกาย ถาเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตองแตงเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาแลวแตกรณี

ถาเปนผสูมคัรสอบตองแตงใหสภุาพเรยีบรอยตามประเพณนียิม
(๒) ผเูขาสอบจะตองถอืเปนหนาทีท่ีจ่ะตองตรวจสอบใหทราบวาสถานทีส่อบอยู ณ ที่ใด หองใด
(๓) ไปถงึสถานทีส่อบกอนเวลาเริม่สอบตามสมควร ผใูดไปไมทนัเวลาสอบวชิาใด ไมมสีทิธิเ์ขาสอบวชิานัน้

แตสำหรบัการเขาสอบวชิาแรกในตอนเชาของแตละวนัผใูดเขาหองสอบหลงัจากลงมอืสอบแลวสบิหานาทจีะไมอนญุาตใหสอบ
วิชานั้น เวนแตมีเหตุความจำเปนใหอยูในดุลยพินิจของประธานดำเนินการสอบพิจารณาอนุญาต

(๔) ไมเขาหองสอบกอนไดรบัอนญุาต
(๕) ไมนำเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เขาไปในหองสอบ
(๖) นั่งตามที่กำหนดให จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได
(๗) ไมทจุรติในการสอบพรอมทัง้ตองปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัการสอบและคำสัง่ของผกูำกบัการสอบ
(๘) มใิหผเูขาสอบคนอืน่คดัลอกคำตอบของตน รวมทัง้ไมพดูคยุกบัผใูดในเวลาสอบ เมือ่มขีอสงสยัหรอื

มเีหตคุวามจำเปนใหแจงตอผกูำกบัการสอบ
(๙) ประพฤตตินเปนสภุาพชน
(๑๐) ผูใดสอบเสร็จกอน ผูนั้นตองออกไปหางจากหองสอบและไมกระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวน

แกผูที่ยังสอบอยู แตทั้งนี้ผูเขาสอบทุกคนจะออกจากหองสอบกอนเวลายี่สิบนาทีหลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไมได
(๑๑) ไมนำกระดาษสำหรับเขียนคำตอบที่ผูกำกับการสอบแจกใหออกไปจากหองสอบ

ขอ ๖ ผเูขาสอบผใูดกระทำการฝาฝนขอ ๕ หรอืพยายามกระทำการทจุรติในการสอบวชิาใด ใหผกูำกบัการสอบ
วากลาวตกัเตอืน

ถาการกระทำดงักลาวในวรรคหนึง่เขาลกัษณะรายแรงเมือ่ไดสอบสวนแลวประธานกรรมการหรอืผมูอีำนาจหนาที่
ในการจดัการสอบมอีำนาจสัง่ไมใหผนูัน้เขาสอบวชิานัน้ หรอืสัง่ไมตรวจคำตอบวชิาของผนูัน้โดยถอืวาสอบไมผานเฉพาะวชิากไ็ด

ขอ ๗ ผูเขาสอบกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อไดสอบสวนแลวใหประธานกรรมการหรือผูมีอำนาจ
หนาที่ในการจัดการสอบ สั่งไมตรวจคำตอบและถือวาผูนั้นสอบไมผานวิชานั้นในการสอบคราวนั้น

ขอ ๘ ในกรณทีจุรติในการสอบดวยวธิคีดัลอกคำตอบระหวางผเูขาสอบดวยกนั ใหสนันษิฐานไวกอนวาผเูขาสอบนัน้
ไดสมคบกนักระทำการทจุรติ

ขอ ๙ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดในกรณเีกดิปญหาจากการใชระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ลงชื่อ พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ
(ศิริ  ทิวะพันธุ)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการเทยีบโอนผลการเรยีน และการยกเวนรายวชิา ในระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติ
สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ในคราวประชมุครัง้ที ่๕/๒๕๕๓ เมือ่วนัที ่๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน และการ
ยกเวนรายวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ สำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ  ระเบยีบ  ขอบงัคบั  ประกาศ หรอืคำสัง่อืน่ใด ทีข่ดัหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้ใหใชระเบยีบนีแ้ทน
ขอ ๔ ในระเบยีบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณบดี” หมายความวา คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การนำหนวยกิตและคาระดับคะแนนของแตละรายวิชาที่

เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีเนื้อหาสาระเทียบไดไมนอยกวาสาม
ในสี่ กับรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก

“การยกเวนรายวชิา” หมายความวา การนำรายวชิาทีเ่คยศกึษามาแลวในระดบัอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา
หรือในระดับปริญญาตรี การนำประสบการณการทำงานผานการศึกษานอกระบบ การฝกอาชีพการศึกษาตามอัธยาศัย
การศกึษาอบรม ซึง่มเีนือ้หาสาระครอบคลมุไมนอยกวาสามในสีข่องรายวชิาในหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
มาใชยกเวนโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอกี

“สถาบนัการศกึษาอืน่” หมายความวา สถาบนัการศกึษาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรไมต่ำกวา
ระดบัอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทาขึน้ไปทีน่อกเหนอืมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคที ่ก.พ. รบัรองหรอืทีส่ภามหาวทิยาลยัรบัรอง

ขอ ๕ นักศึกษาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน และขอยกเวนรายวิชา จะตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา แตยังไมสำเร็จการศึกษา
(๒) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา
(๓) เคยศกึษาอบรม ในรายวชิาใดรายวชิาหนึง่ ตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัหรอืหลกัสตูร ของสถาบนั

การศึกษาอื่น
(๔) ขอยายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย
(๕) กำลงัศกึษาสาขาวชิาใดวชิาหนึง่  หรอืวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่เปลีย่นไปศกึษาสาขาวชิาอืน่หรอืวชิาเอกอืน่
(๖) กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและขอยกเวนรายวิชาตามขอ ๑๒

ขอ ๖ หลักเกณฑการขอเทียบโอนผลการเรียน  มีดังนี้
(๑) รายวชิาทีต่องการขอเทยีบโอนผลการเรยีน จะตองมผีลการเรยีนทีไ่ดคาระดบัคะแนนไมต่ำกวา “C”

หรอืเทยีบเทา และตองมเีนือ้หาสาระครอบคลมุไมนอยกวาสามในสีข่องรายวชิาทีข่อเทยีบโอนผลการเรยีนตามหลกัสตูร
ของมหาวิทยาลัย

(๒) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จะขอเทียบโอนผลการเรียนไมได
(๓) รายวชิาทีน่กัศกึษาเคยเรยีนมาแลวจากสถาบนัการศกึษาอืน่ ทีค่ดิคาระดบัคะแนนเปนรอยละ ใหเทยีบ

คาระดบัคะแนนตามเกณฑมาตรฐานของมหาวทิยาลยัคาระดบัคะแนนตามเกณฑของมหาวทิยาลยัได ใหคณะทีร่บัผดิชอบ
รายวชิาทีจ่ะขอเทยีบโอนผลการเรยีน รวบรวมขอมลู ขอเทจ็จรงิและเสนอความเหน็ตอมหาวทิยาลยั และใหมหาวทิยาลยั
พิจารณากำหนดคาระดับคะแนน  โดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
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ขอ ๗ วิธีการขอเทียบโอนผลการเรียน

(๑) ใหนกัศกึษายืน่คำรองขอเทยีบโอนผลการเรยีนในแตละรายวชิาตามแบบทายระเบยีบนี ้โดยยืน่ทีค่ณะ
ที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนนั้น ๆ

(๒) ใหคณบดแีตงตัง้คณะกรรมการจำนวนสามคน ประกอบดวย หวัหนาสาขาวชิาทีร่บัผดิชอบรายวชิานัน้
เปนประธานกรรมการ อาจารยประจำสาขาวิชานั้นคนหนึ่งเปนกรรมการ และอาจารยประจำสาขาวิชานั้นคนหนึ่งเปน
กรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเทียบเนื้อหาในแตละรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวกับรายวิชาที่ขอเทียบโอนผล
การเรียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยใหพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง

ใหคณบดีพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ หากเห็นชอบตามที่เสนอใหจัดทำเปนประกาศคณะพรอมทั้ง
แจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบและสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการตอไป

ขอ ๘ หลักเกณฑการขอยกเวนรายวิชา มีดังนี้
(๑) ในกรณทีีส่ำเรจ็การศกึษาหรอืเคยศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ ทีก่ารคดิคาระดบัคะแนนเปนระบบ

ทีไ่มสามารถจะนำมาคดิเปนคาระดบัคะแนนของมหาวทิยาลยัทีจ่ะขอเทยีบโอนผลการเรยีนใหนกัศกึษายืน่คำรองขอยกเวน
รายวิชานั้นได

(๒) ในกรณทีีน่กัศกึษาเหน็วา รายวชิาทีเ่คยศกึษามาแลวตัง้แตสองวชิาขึน้ไปรวมกนั มเีนือ้หาสาระครอบคลมุ
ไมนอยกวาสามในสีก่บัรายวชิาใดรายวชิาวชิาหนึง่ตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ใหนกัศกึษายืน่คำรองขอยกเวนรายวชิานัน้ได

(๓) รายวิชาที่ตองการขอยกเวน จะตองมีผลการเรียนที่ไดคาระดับคะแนนเทียบไดไมต่ำกวา “C” หรือ
เทียบเทา และตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกผลการเรียนเปน “P” ในชองระดับคะแนน

ขอ ๙ วิธีการขอยกเวนรายวิชา
(๑) ใหนักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชาตามแบบทายระเบียบนี้ โดยยื่นที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชา

ทีข่อยกเวน
(๒) ใหคณบดแีตงตัง้คณะกรรมการจำนวนสามคน ประกอบดวยหวัหนาสาขาวชิาทีร่บัผดิชอบรายวชิานัน้

เปนประธานกรรมการ  อาจารยประจำสาขาวิชานั้นคนหนึ่งเปนกรรมการ และอาจารยประจำสาขาวิชานั้นอีกคนหนึ่ง
เปนกรรมการและเลขานกุารเพือ่พจิารณาเทยีบเนือ้หาในแตละรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลวกบัรายวชิาทีข่อยกเวน โดยให
พจิารณาใหเสรจ็สิน้ภายในเจด็วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้

ใหคณบดพีจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการ หากเหน็ชอบตามทีเ่สนอใหจดัทำเปนประกาศคณะพรอมทัง้
แจงใหนกัศกึษาผูยื่นคำรองทราบ และสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการตอไป

ขอ ๑๐ กรณีผูสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เขามาศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ใหไดรับการยกเวนบางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาใดที่ไดรับการยกเวนใหจัดทำเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย

ใหนกัศกึษายืน่คำรองขอยกเวนรายวชิาในรายวชิาตามวรรคหนึง่ตามแบบทายระเบยีบนีโ้ดยยืน่ทีค่ณะที่
นกัศกึษาสงักดัและใหคณบดเีปนผตูรวจสอบ พรอมทัง้แจงใหนกัศกึษาผยูืน่คำรองทราบแลวสำเนาใหสำนกั สงเสรมิวชิาการ
และงานทะเบียนเพื่อดำเนินการตอไป รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกผลการเรียนเปน “P” ในชองระดับคะแนน

ขอ ๑๑ กรณีผูสำเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป เขามาศึกษาตอในระดบัปริญญาตรี
ในสาขาวิชาใหม ใหไดรับการยกเวนไมตองเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ใหนกัศกึษายืน่คำรองขอยกเวนรายวชิาตามแบบทายระเบยีบนี ้โดยยืน่ทีค่ณะทีน่กัศกึษาสงักดั และให
คณบดีเปนผูตรวจสอบ แลวแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบ แลวสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อดำเนินการตอไป รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกผลการเรียนเปน “P” ในชองระดับคะแนน

ขอ ๑๒ กรณทีีน่กัศกึษามปีระสบการณการทำงาน เคยผานการศกึษานอกระบบ มกีารฝกอาชพีไดรบัการศกึษา
ตามอัธยาศัย หรือเคยศึกษาอบรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น มีสิทธิ์ยื่นขอยกเวนรายวิชาใน
รายวิชาที่เห็นวามีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ใหนักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชาพรอมเอกสารหลักฐานการมีประสบการณทำงาน เคยผาน
การศึกษานอกระบบ มีการฝกอาชีพ ไดรับการศึกษาตามอัธยาศัยหรือเคยศึกษาอบรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาอื่นตามแบบทายระเบียบนี้ โดยยื่นที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอยกเวน

ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการจำนวนไมเกินหาคนประกอบดวย คณบดีเปนประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการเปนรองประธานกรรมการ คณาจารยในสาขาวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอยกเวนจำนวนไมเกิน
สองคนเปนกรรมการ หัวหนาสาขาวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอยกเวนเปนกรรมการและเลขานุการ
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ลงชื่อ พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ
(ศิริ  ทิวะพันธุ)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการตาม ขอ ๑๒ วรรคสาม ดำเนินการพิจารณาประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดงัตอไปนี้

(๑) ตรวจสอบการมปีระสบการณการทำงาน การผานการศกึษานอกระบบ การมกีารฝกอาชพี การไดรบั
การศกึษาตามอธัยาศยั หรอืการเคยศกึษาอบรมตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัอดุมศกึษาอืน่จากเอกสารหลกัฐาน
ของนักศึกษาวามีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวน และ

(๒) ดำเนินการทดสอบความรูความสามารถของผูขอยกเวนรายวิชา โดยการสอบขอเขียนหรือสอบ
ปากเปลาหรือสอบภาคปฏิบัติ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน หรืออาจทดสอบดวยวิธีการอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสมในแตละรายวิชา และ

(๓) ในกรณทีีม่เีหตอุนัควรทีจ่ะเปดโอกาสใหนกัศกึษาผขูอยกเวนรายวชิาไดปฏิบัติการใด ๆ เพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ก็สามารถทำไดโดยไมตองใหนักศึกษายื่นคำรองใหม

ใหคณะกรรมการสรปุผลการประเมนิ และใหคณบดอีนมุตัหิรอืไมอนมุตัติามทีค่ณะกรรมการเสนอ
โดยระบุเหตุผลที่อนุมัติ หรือไมอนุมัติการขอยกเวนรายวิชา พรอมทั้งแจงนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบ ในกรณีที่อนุมัติ
ใหสำเนาแจงสำนกัสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนเพือ่ดำเนนิการตอไป

รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกผลการเรียนเปน “P” ในชองระดับคะแนน
ขอ ๑๔ นกัศกึษาทีใ่ชสทิธขิอยกเวนรายวชิาตามขอ ๘  ขอ ๑๐  ขอ ๑๑  ขอ ๑๒  แลว ยงัมสีทิธทิีจ่ะขอเทยีบโอน

ผลการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได
ขอ ๑๕ การเทียบโอนผลการเรียน การยกเวนรายวิชา นักศึกษาตองชำระคาธรรมเนียมโดยไมตองลงทะเบียน

และอัตราการเก็บคาธรรมเนียมใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ใหมหาวทิยาลยัจายคาตอบแทนคณะกรรมการตามขอ ๑๒ วรรคสาม ไดไมเกนิรอยละแปดสบิของวงเงนิ

คาธรรมเนยีมทีเ่กบ็ไดจากนกัศกึษาแตละราย
ขอ ๑๖ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยเรียนจากมหาวิทยาลัย ใหนำมาคำนวณ

เปนคะแนนเฉลีย่สะสม
แตถาเปนรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่นจะไมนำมาคำนวณเปน

คะแนนเฉลีย่สะสม
ขอ ๑๗ การเทยีบโอนผลการเรยีนและการยกเวนรายวชิา  จำนวนหนวยกติรวมกนัแลวตองไมเกนิสามในสีข่อง

จำนวนหนวยกติรวมของหลกัสตูรทีเ่ขาศกึษา
ผขูอเทยีบโอนผลการเรยีนหรอืขอยกเวนรายวชิา จะมสีทิธไิดรบัปรญิญาเกยีรตนิยิมตอเมือ่ไดลงทะเบยีน

เรียนใหมในมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละสี่สิบของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เขาศึกษา
ขอ ๑๘ การยื่นคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเวนรายวิชา ใหยื่นคำรองภายในภาคเรียนแรกที่เขา

ศกึษาของนกัศกึษา
ในกรณีมีเหตุจำเปนอาจยื่นคำรองภายหลังภาคเรียนแรกได โดยชี้แจงเหตุผลประกอบ และใหอยูใน

ดลุยพนิจิของคณบดี
ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปญหาจาก

การใชระเบียบนี้ พรอมทั้งสามารถออกประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาการตีความตามระเบียบนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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ระเบยีบสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการสนบัสนนุนกัศกึษาโครงการวทิยาศาสตรราชภฏันครสวรรคพ.ศ. ๒๕๔๗

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการ
วิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๒ ใหใชระเบยีบนีต้ัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบยีบนี้

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภา”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“โครงการ”  หมายความวา  โครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสนบัสนนุนกัศกึษาโครงการวทิยาศาสตรราชภฏันครสวรรค

หมวดที ่๑
วตัถปุระสงคของโครงการและคณุสมบตัขิองนกัศกึษาในโครงการ

ขอ ๔ โครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรคมีวัตถุประสงค  ดังนี้
(๑) เพือ่สนบัสนนุสงเสรมิใหนกัเรยีนมธัยมศกึษาในเขตจงัหวดันครสวรรคอุทัยธานีและชัยนาท ที่มีผล

การเรียนดีเขาศึกษาทางดานวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
(๒) เพื่อเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจดานตาง ๆ ของ

มหาวทิยาลยัใหเกดิประสทิธภิาพสบืเนือ่งตอไปในอนาคต
ขอ ๕ ผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือกเปนนักศึกษาในโครงการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เปนนกัเรยีนทีก่ำลงัศกึษาอยใูนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ ในเขตจงัหวดันครสวรรค อทุยัธานแีละชยันาท

ที่สมัครเขาศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัย
(๓) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ และมัธยมศึกษาปที่ ๕ รวมกันไมต่ำกวา 2.75
(๔) มีความประพฤติดี รางกายแข็งแรง โดยไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา

หมวดที ่๒
การสนบัสนนุและเงือ่นไขของนกัศกึษาในโครงการ

ขอ ๖ นักศึกษาในโครงการจะไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) ไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปละ ๑๐,๐๐๐ บาท จนจบการศึกษา หากผลการเรียนเปนไป

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในขอ ๗
(๒) ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพื่อทำการวิจัย ทดลอง คนควา หรือศึกษาเอกเทศใน

รายวิชาที่ตองปฏิบัติการวิจัยของสาขาวิชานั้น ๆ ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(๓) ไดรบัการพจิารณาเปนกรณพีเิศษเพือ่ใหพกัอาศยัในหอพกัของมหาวทิยาลยั

ขอ ๗ นกัศกึษาในโครงการทีจ่ะไดรบัทนุการศกึษาตามขอ ๖ (๑) จะตองเปนไปตามหลกัเกณฑและเงือ่นไข ดงันี้
(๑) เปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ซึ่งไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในโครงการตามขอ ๕
(๒) เปนนักศึกษาในโครงการที่มีความประพฤติดีและมีผลการศึกษาในชั้นปที่ ๑, ๒ และ ๓ ไดคะแนน

เฉลี่ยของแตละปไมต่ำกวา ๒.๕๐ โดยจะไดรับทุนการศึกษาในขณะที่นักศึกษาอยูในชั้นปที่ ๒, ๓ และ ๔  ตามลำดับ
หากนักศึกษาในโครงการมีผลการศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยปใดต่ำกวา ๒.๕๐ ไมไดรับทุนการศึกษา

เฉพาะปถัดไป หากผลการศึกษาในปตอมาเปนไปตามเกณฑในวรรคแรกก็จะไดรับทุนการศึกษาในปถัดไปตามปกติ
ขอ ๘  นักศึกษาในโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษาไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ที่จะตอง

ชดใชทุนกับมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีที่นักศึกษาเรียนไมจบหลักสูตรหรือตองออกจากการศึกษาดวยเหตุอันไมสมควร
ตามที่คณะกรรมการตามขอ ๙ กำหนดจะตองชดใชเงินทุนการศึกษาตามขอ ๖ (๑) ทั้งหมดภายใน ๑ ป

หมวดที ่๓
การดำเนนิการ

ขอ ๙ ใหมหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุนกัศกึษาโครงการวทิยาศาสตรราชภฏันครสวรรคขึน้ชดุหนึง่
ประกอบดวย
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการสนบัสนนุนกัศกึษาโครงการวทิยาศาสตรราชภฏันครสวรรค (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
กับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการสนบัสนนุนกัศกึษาโครงการ
วิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”

ขอ ๒ ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลกิความในขอ ๙ แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการสนบัสนนุนกัศกึษา

โครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏ

นครสวรรค ขึ้นชุดหนึ่งประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการฝายวิชาการ เปนรองประธาน
(๓) คณบดีทุกคณะ เปนกรรมการ
(๔) ตัวแทนคณาจารยในสภามหาวิทยาลัยหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๕) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ โดยมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการ
ตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย เปนรองประธาน
(๓) คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
(๔) ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิในสภา ๑ คน เปนกรรมการ
(๕) ตัวแทนคณาจารยในสภา ๑ คน เปนกรรมการ
(๖) ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการตามขอ ๙ มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานตามระเบียบนี้
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามระเบียบนี้
(๓) กำหนดเหตุที่นักศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศึกษาไมจบหลักสูตร หรือตองออก

จากการศึกษาดวยเหตุอันไมสมควรตามขอ ๘
(๔) ตดิตามผลการดำเนนิงานใหเปนไปตามสญัญาและเงือ่นไขตามระเบยีบนี้

ขอ ๑๑ ในแตละปใหคณะกรรมการคดัเลอืกบคุคลเขาเปนนกัศกึษาในโครงการตามขอ ๖ ไดปละไมเกนิ  ๕๐ คน
โดยใหพยายามกระจายไปทุกโปรแกรมวิชาดานวิทยาศาสตรที่เปดสอน

ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานใหสภาทราบเมื่อสิ้นปการศึกษาภาคปกติ
ขอ ๑๓ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนีแ้ละมอีำนาจวนิจิฉยัชีข้าด ในกรณทีีเ่กดิปญหาจาก

การใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ลงชื่อ พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ
(ศิริ  ทิวะพันธุ)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบยีบสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการยกเวนเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันกักฬีาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค  พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการยกเวนเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๙”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตภาคเรียนที่สองปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศ หรอืคำสัง่อืน่ใด ทีข่ดัหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้ใหใชระเบยีบนีแ้ทน
ขอ ๔ ในระเบยีบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณบดี” หมายความวา คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา” หมายความวา เงนิทีเ่รยีกเกบ็ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ที่ใชบังคับอยู
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการพิจารณายกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอ ๕ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย

(๑) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เปนประธาน
(๒) ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือผูแทน เปนกรรมการ
(๓) อาจารยที่มีความรูดานกีฬาจำนวนสองคน เปนกรรมการ
(๔) หัวหนาผูรับผิดชอบดานการเงินของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
(๕) ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมอีำนาจดงัตอไปนี้
(๑) พจิารณากำหนดหลกัเกณฑ รายละเอยีดวธิปีฏบิตัใินการพจิารณายกเวนเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา

ตามระเบียบนี้ โดยทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชเมื่อไดแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบแลว
(๒) พจิารณาและใหความเหน็ตออธกิารบดเีกีย่วกบัการยกเวนเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาตามระเบยีบนี้

ขอ ๗ การยกเวนคาธรรมเนยีมการศกึษาใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีค่ณะกรรมการกำหนด
ขอ ๘ นกักฬีาทีจ่ะไดรบัยกเวนเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาตามขอ ๗ ตองเปนนกัศกึษาภาคปกตหิรอืนกัศกึษา

โครงการจดัการศกึษาเพือ่เยาวชนทองถิน่ หรอืนกัศกึษาโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ หรอืนกัศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษาโดยเปนนกักฬีาทีม่คีวามสามารถตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการกำหนด

ขอ ๙ การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหคณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดีเพื่อ
พจิารณาอนมุตัิ

ขอ ๑๐ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดในกรณเีกดิปญหาจากการใช
ระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ลงชื่อ พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ
(ศิริ  ทิวะพันธุ)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยหอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยั พ.ศ.  ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกบัมตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค  ในคราวประชมุครัง้ที ่๕/๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยหอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยั
พ.ศ. ๒๕๕๖”

ขอ ๒ ระเบยีบนีใ้หใชตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบยีบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“หอพัก"  หมายความวา หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดแก หอพักเทพธิดา

หอพักสุขาวดี  และหอพักยานมัทรี
"นักศึกษา"  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
"ปทางบัญชี"  หมายความวา ปงบประมาณแผนดิน

ขอ ๕ หอพกัเปนหนวยงานอสิระทีใ่หบรกิารดานทีพ่กัแกนกัศกึษามกีารกำหนดระบบบรหิารและการจดัการเพือ่
ใหเกดิความคลองตวั สามารถดำเนนิการไดโดยอสิระ พึง่ตนเองไดภายใตนโยบายของมหาวทิยาลยัและมวีตัถปุระสงคเพือ่

(๑) ใหบรกิารดานทีพ่กัอาศยัแกนกัศกึษาไดอยใูนสถาพแวดลอมทีด่ ีมบีรกิารดานตาง ๆ  ตามความเหมาะสม
(๒) ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู ฝกฝนตนเองในการอยูรวมกัน และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
(๓) สรางเสรมิและพฒันาใหนกัศกึษาไดมคีวามสมบรูณทัง้รางกายและจติใจ มคีวามคดิรเิริม่ สรางสรรค

แสวงหาความรู ละประสบการณ เพื่อเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ขอ ๖ การเขาพักในหอพัก มหาวิทยาลัยจะจัดใหนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ทุกคนจะตองเขาพักในหอพัก ในกรณีที่

มหาวิทยาลัยไมสามารถจัดนักศึกษาเขาพักอาศัยไดหรือนักศึกษาที่ความจำเปนที่ไมสามารถเขาพักอาศัยได ใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๒ ขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะจัดใหเขาพักในหอพักตามความเหมาะสมโดยออกเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษา

สำหรับการจัดผูเขาพักในหอพัก นอกจากนักศึกษาตามวรรค ๑ และวรรค ๒ ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

ขอ ๗ การแบงสวนงาน การจัดระเบียบบริหารงาน  การแตงตั้งคณะกรรมการและบุคคลทำหนาที่ในการบริหาร
งานหอพัก แนวปฏิบัติและมาตรการเขาพักในหอพักการเรียกเก็บเงินคาบำรุงหอพักการจายเงินรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการดำเนินงานหอพัก ใหอธิการบดีจัดทำเก็บประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ ๘ ใหมคีณะกรรมการบรหิารหอพกัซึง่อธกิารบดแีตงตัง้ ประกอบดวย อธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดี
มอบหมายเปนประธานกรรมการ ตัวแทนผูบริหารจำนวนไมเกิน ๓ คนเปนกรรมการตัวแทนผูบริหารคณะที่เกี่ยวของ
เปนกรรมการ ผูที่มีความรูดานการเงิน การบัญชีหนึ่งคนเปนกรรมการผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเปนกรรมการ
และเลขานุการ ผูดูแลหอพักเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอ ๙ คณะกรรมการบริหารหอพัก มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กำกับดูและการดำเนินงานหอพักใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) นำเสนอกฎระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของหอพักตอมหาวิทยาลัย
(๓) ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการหอพัก
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(๔) ดำเนินการสอบสวนนักศึกษาหอพักที่ปฏิบัติตนฝาฝนกฎระเบียบหอพัก พรอมพิจารณาลงโทษ
(๕) กำหนดอตัราเงนิเดอืนและระยะเวลาการดำรงตำแหนงของผดูแูลหอพกั โดยใหเปนไปตามกฎหมาย

และประกาศทีเ่กีย่วของ
(๖) กำหนดเกณฑในการพจิารณาคดัเลอืกนกัศกึษาเขาอยหูอพกั ดำเนนิการควบคมุดแูลและบรหิารงาน

หอพักใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๗) กำหนดและอนมุตัวิงเงนิการบรหิารหอพกั
(๘) ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับหอพักแกมหาวิทยาลัย
(๙) กำหนดแนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะของนกัศกึษาหอพกัใหเปนคนด ีมคีณุธรรมและมจีติสำนกึ

รบัผดิชอบตอสงัคม
(๑๐) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานหอพักประจำปการศึกษาตอมหาวิทยาลัย
(๑๑ จดัทำแผนพฒันาธรุกจิการดำเนนิการหอพกัเสนอตอมหาวทิยาลยั
(๑๒) บริหารงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๑๓) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคล  ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูดูแลหอพัก การกำหนดคุณสมบัติ ระยะเวลา
การดำรงตำแหนงและอตัราเงนิเดอืนของผจูดัการหอพกัใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั

ขอ ๑๑ ผูดูแลหอพัก  มีหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับหอพัก ดังนี้
(๑) ดำเนินการและควบคุมดูแลบริหารงานหอพักใหมีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) เรยีกประชมุผพูกัอาศยัในหอพกัเมือ่มเีหตผุลอันสมควร
(๓) มอีำนาจตรวจคนหองพกัของผพูกัอาศยัไดเมือ่มเีหตผุลอนัสมควร
(๔) ควบคุมดูแล ประเมินผล และพัฒนาการปฏิบัติงานของหัวหนางาน พนักงานรักษาความสะอาด

และพนกังานรกัษาความปลอดภยั
(๕) ใหคำปรกึษาและขอเสนอแนะเกีย่วกบัหอพกัแกคณะกรรมการบรหิารหอพกั
(๖) ปกครอง อบรม ดูแลผูพักอาศัยในหอพัก ใหอยูในกฎระเบียบและขอบังคับของหอพัก
(๗) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของหอพัก
(๘) รายงานใหคณะกรรมการบริหารหอพักทราบโดยดวน เมื่อทราบวานักศึกษากระทำผิดรายแรง
(๙) จดัทำแผนพฒันาธรุกจิการดำเนนิการหอพกัเสนอตอคณะกรรมการบรหิารหอพกั
(๑๐) บริหารงบประมาณตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหอพัก
(๑๑) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหอพักมอบหมาย

ขอ ๑๒  หอพักอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) คาบำรุงและคาบริหาร
(๒) งบประมาณหรือทรัพยสินที่บุคคลหรือหนวยงานอื่นมอบให
(๓) รายไดจากการพักอาศัยของบุคคลภายนอก
(๔) รายไดอื่น
(๕) ผลประโยชนอันเกิดจากการจัดการรายไดตาม (๑) - (๔)

ขอ ๑๓  เงินที่ไดมาตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนเงินฝากถอนคืนแยกตางหากจากเงินฝากประเภทอื่นเปน
ประเภท “เงินคาบำรุงหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค”  ใหนำฝากธนาคารพาณิชย หรือธนาคารออมสิน
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคอัตราคาบำรุงหอพักนักศึกษาใหอธิการบดีทำเปนประกาศเปนป ๆ ไป

รายไดจากคาบำรุงหอพักใด ๆ ที่เกิดขึ้นดอนหนานี้ใหโอนเขามาเปนรายไดของหอพักตามระเบียบนี้
ขอ ๑๔ เงนิคาบำรงุหอพกันกัศกึษาทีเ่กบ็ตามระเบยีบนี ้ใหนำไปจายตามรายการตอไปนี

(๑) จายเปนคาสาธารณปูโภค
(๒) จายชำระหนี้สินอันเกิดจากการกอสรางหอพักนักศึกษา
(๓) จายเก็บเงินเดือนคาตอบแทน ผูจัดการ เจาหนาที่ แมบาน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
(๔) จายเปนคาวัสดุงานบาน งานครัวในการบำรุงดูแลรักษาหอพัก
(๕) จายเปนคาดำเนินใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารหอพัก และตามประกาศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ให

คณะกรรมการบรหิารหอพกัพจิารณาและขอความเหน็ชอบจากอธกิารบดี
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการแตงกายของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. 2559

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
มตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ในคราวประชมุครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2559 สภามหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบนี ้เรยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการแตงกายของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค  พ.ศ. 2559"

ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการแตงกายของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

พ.ศ. 2549 และใหใชฉบับนี้แทน
ขอ 4 บรรดา ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค ที่ขัด หรือ

แยงกบัระเบยีบนีใ้หใชระเบยีบนีแ้ทน
ขอ 5 ในระเบยีบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“รองอธกิารบด”ี หมายความวา รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

(ดร.ภิญโญ  นิโรจน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชาภัฏนครสวรรค

ขอ ๑๕ ใหมหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารหอพกัเกบ็รกัษาเงนิตามระเบยีบอยางนอยสามคน การลงนาม
ในใบถอนเงนิจากธนาคาร เพือ่เปนคาใชจาย ใด ๆ  ตามขอ ๑๔ ใหอธกิารบดหีรอืผทูีอ่ธกิารบดมีอบหมายเปนผลูงนามรวมกนั
อยางนอยสองคน

ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งเจาหนาที่การเงินอยางนอยหนึ่งคน เพื่อจัดทำบัญชีรับจายเงินและรายงานการ
ใชจายเงินตอคณะกรรมการบริหารหอพัก

ขอ ๑๗ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจำนวนสามคน ทำการตรวจสอบและรายงานการใชจายเงิน
ตามระเบียบนี้ใหมหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปละหนี่งครั้ง

ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการบรหิารหอพกัเสนอรายงานการบรหิารงบประมาณบญัชทีางการเงนิทกุประเภทรวมทัง้
ผลการบริหารงานหอพักตอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษาและใหสรุปเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยภายใน
สามสบิวนันบัแตวนัสิน้ปทางบญัชี

ขอ ๑๙ หากในปบัญชีใดมีผลกำไรจากการบริหารหอพัก ใหนำผลกำไรสงหาวิทยาลัยเขาเปนเงินรายไดจาก
ทรพัยสนิและผลประโยชนของมหาวทิยาลยัไมนอยกวารอยละ ๒๐ และ จายเปนโบนสัหรอืคาตอบแทนใหแกผเูกีย่วของ
ไดไมเกินรอยละ ๑๐

การจายเปนโบนัสในแตละป ใหคณะกรรมการบริหารหอพักพิจารณาอัตราการจายและเสนอความ
เหน็ชอบจากอธกิารบดี

กรณีไมมีหนี้ผูกพันแลว หากหอพักไมสมารถดำเนินการหารายไดอีกตอไปไดใหนำเงินคงเหลือจากการ
บริหารหอพัก นำสงเปนเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๑ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนีร้วมทัง้ใหมอีำนาจออกประกาศหรอืคำสัง่เพือ่ปฏบิตัิ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้

กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวามตามระเบยีบนีใ้หสภามหาวทิยาลยัเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดและใหถอืเปนทีส่ดุ
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
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“คณบดี” หมายความวา คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ขอ ๖ การแตงการของนักศึกษา กำหนดไวดังตอไปนี้
(1) การแตงกายของนักศึกษาหญิงในโอกาสปกติ

(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาวปกปลายแหลม แขนสั้นความยาวเหนือขอศอก หามพับแขน เนื้อผาเกลี้ยง
เนื้อผาไมยืดและไมบาง  ผาอกตลอด ติดกระดุมโลหะตรามหาวิทยาลัยหาเม็ด ไมมีกระเปา ตัวเสื้อขนาดพอเหมาะ
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไมจับเกล็ด และไมติดลูกไม ติดเข็มมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อดานซาย ความยาวของเสื้อ
สามารถใสไวในกระโปรงไดสะดวก

(ข) กระโปรงสีดำหรือสีกรมทา ไมใชผายีนสและไมใชผาลูกไม แบบเรียบสุภาพตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ความยาวของกระโปรงนักศึกษาใหอยูระดับเขา

(ค)สายเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ง) รองเทาคัตชูหนังหรือหนังเทียมสีดำ สนสูงไมเกินหาเซนติเมตร หรือรองเทาผาใบสีดำหรือ

สีขาวไมมีลวดลาย
(2) การแตงกายของนักศึกษาหญิงในโอกาสพิเศษ

(ก) เสือ้เชิต้สขีาวปกปลายแหลม เหมอืนการแตงกายในโอกาสปกต ิกลดักระดมุคอตดิเครือ่งหมาย
มหาวิทยาลัย

(ข) กระโปรงเขม็ขดั รองเทาและถงุเทาเหมอืนการแตงกายในโอกาสปกติ
(3) การแตงกายของนักศึกษาชายในโอกาสปกติ

(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว ผาอกตลอด ไมพับแขน ไมใชผายืด ไมมีลวดลายเนื้อผา
หนาตวัเสือ้ขนาดพอเหมาะตามแบบทีม่หาวทิยาลยักำหนดใสชายเสือ้ในกางเกงและผกูเนกไทตามแบบทีม่หาวทิยาลยักำหนด

(ข) กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมทา  ไมใชผายีนส  เนื้อผาไมมีลวดลาย ตัดแบบเรียบสุภาพ
(ค)สายเขม็ขดัหนงัสดีำ หวัเขม็ขดัตามแบบทีม่หาวทิยาลยักำหนด
(ง) รองเทาคัตชูหนังหรือหนังเทียมสีดำ หรือรองเทาผาใบสีดำ ถุงเทาสีดำ

(4) การแตงกายของนักศึกษาชายในโอกาสพิเศษ
(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาว ตามรูปแบบการแตงกายในโอกาสปกติ แตเปนแขนยาวเทานั้นและผูกเนกไท

ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ข) กางเกงตามรูปแบบเข็มขัด รองเทา และถุงเทาเหมือนการแตงกายในโอกาสปกติ
(ค)สายเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ง) ถุงเทาสีดำ และรองเทาคัดชูหนังหรือวัสดุหนังเทียมสีดำ

(5) ชุดกีฬาสำหรับใชในวิชาเฉพาะ
(ก)ชุดกีฬา ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ข) ถงุเทาสขีาว รองเทาผาใบสขีาวหรอืสดีำ ไมมลีวดลาย ทรงสภุาพ

(6) นกัศกึษาทีแ่ตงกายตามขอกำหนดของศาสนาใด อนโุลมใหเปนไปตามขอกำหนดของศาสนานัน้
(7) ผม หนา และเครื่องประดับ

(ก)นกัศกึษาหญงิ ผมสธีรรมชาต ิทรงสภุาพเรยีบรอย ถาไวผมยาวตองรวบใหเรยีบรอยแตงหนา
ใหเรียบไมฉูดฉาด ไมใชเครื่องประดับที่มีคาหรือไมเหมาะสม

(ข)นักศึกษาชาย ตองตัดผมแบบเรียบ ผมสีธรรมชาติ ทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา และไมใส
เครือ่งประดบัทีม่คีาหรอืไมเหมาะสม

(8) การแตงกายในการเรยีนวชิาพลศกึษา การเรยีนภาคปฏบิตักิาร และการฝกภาคสนาม หรอือืน่ ๆ
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ ๗ ใหอธกิารบด ีหรอืรองอธกิารบดทีีไ่ดรบัมอบหมายและคณบดเีปนผกูำกบัดแูลใหนกัศกึษาปฏบิตัติามระเบยีบนี้
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ โดยใหมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติ

ใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารยสมบัติ  ธำรงธัญวงศ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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    พลเอก
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๐ เมือ่วนัที ่๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกขอบังคับไดดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษา
ภาคฤดูรอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช

ขอบังคับแทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภาประมหาวทิยาลยั”  หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“ภาคฤดูรอน”  หมายความวา  การจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาภาคปกติที่นอกเหนือไปจาก

การศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๕ การเปดการศกึษาภาคฤดรูอน ใหมรีะยะเวลาการศกึษาไมนอยกวา ๘ สปัดาหโดยจดัการเรยีน

การสอนเปนแบบทวิคาบ
ขอ ๖ การเปดสอนรายวชิาใดในภาคฤดรูอน ใหมหาวทิยาลยัจดัทำประกาศกำหนดหลกัเกณฑและ

กำหนดการโดยใหคณะดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชีรายวิชาที่เปดสอนและสำรวจความตองการของผูเรียน
แลวเสนอใหมหาวทิยาลยัพจิารณาอนมุตัิ

ขอ ๗ ในแตละรายวิชาที่เปดการเรียนการสอน ตองมีจำนวนนักศึกษาไมนอยกวา ๓๕ คนตอ
๑  หมเูรยีน ในกรณจีำนวนนกัศกึษานอยกวา ๓๕ คนตอ ๑ หมเูรยีน ใหคณะเสนอขออนมุตัจิากมหาวทิยาลยั
เปนรายกรณี

ขอ ๘ นกัศกึษาแตละคนจะลงทะเบยีนไดไมเกนิ ๑๒ หนวยกติ และอาจารยแตละคนจะทำการสอน
ไดไมเกนิ ๑๘ คาบตอสปัดาห  ซึง่เมือ่นบัรวมกบัการสอนนกัศกึษาภาค กศ.ยช. หรอืการสอนนกัศกึษาภาคอืน่ ๆ
ในชวงภาคฤดูรอนแลวจะตองไมเกินสัปดาหละ ๒๔ คาบ

ขอ ๙ ใหนำขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศในภาคเรียนปกติ ที่นอกเหนือจากขอบังคับนี้
มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๑๐ใหการรับ-จายเงินคาบำรุงการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน เปนไปตาม
ระเบยีบทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด

ขอ ๑๑ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ขอบงัคบั มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ขอบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๓

ตามทีส่ถาบนัราชภฏันครสวรรคไดดำเนนิการโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นไดผลดีตลอดมานั้น แตเนื่องจากสภาพการณตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงไป
และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหสูงยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค ในการประชุม
ครัง้ที ่๓/๒๕๔๓ เมือ่วนัที ่๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ สภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค จงึวางขอบงัคบัไวดงันี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากร ประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๓”

ขอ ๒ ใหยกเลกิการใชขอบงัคบัสภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค วาดวยการจดัการศกึษาสำหรบั
บุคลากร ประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บรรดาขอบงัคบั ระเบยีบ คำสัง่ หรอืประกาศอืน่ใดในสวนทีข่ดัแยงกบัขอบงัคบันี ้ใหใชขอบงัคบันีแ้ทน
ขอ ๓ ใหใชขอบังคับนี้สำหรับการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๓ เปนตนไป
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“การใหการศึกษา” หมายถึง กระบวนการพัฒนาใหผูเขารับการศึกษาไดเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและเพิ่มพูนวิทยฐานะ
“บคุลากรประจำการ” หมายถงึ บคุลากรทีก่ำลงัปฏบิตังิานทัง้สงักดัภาครฐับาล หรอืเอกชนโดยไมจำกดั

อาชพี
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันราชภัฏนครสวรรค
“สภาประจำสถาบัน” หมายถึง สภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค
“อาจารยทีป่รกึษา” หมายถงึ บคุคลทีส่ถาบนัแตงตัง้ใหทำหนาทีเ่ปนทีป่รกึษา ดแูล สนบัสนนุทางดาน

วิชาการ วิธีการเรียนควบคุมโปรแกรมการเรียนและใหมีสวนในการประเมินผลความกาวหนาในการเรียน
“คณะอาจารยทีป่รกึษา” หมายถงึ กลมุบคุคลทีส่ถาบนัแตงตัง้ใหทำหนาทีเ่ปนทีป่รกึษา ดแูล สนบัสนนุ

ทางดานวชิาการวธิกีารเรยีน ควบคมุโปรแกรมการเรยีนและใหมสีวนในการประเมนิผลความกาวหนาในการเรยีน
“ศนูยใหการศกึษา” หมายถงึ สถานทีภ่ายนอกสถาบนัทีจ่ดัขึน้สำหรบัใหการศกึษาแกบคุลากรประจำการ

ทีม่ภีมูลิำเนาอยหูางไกลจากสถาบนั
“ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายถึง วิธีจัดการศึกษาสำหรับบางรายวิชาในหลักสูตรโดยผูเรียน

ไมตองเขาเรียน ในชั้นเรียนเต็มตามเวลาที่กำหนด แตอาศัยวิธีการเรียนโดยสื่อประเภทตาง ๆ แทน
ขอ ๕ ในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการใหสามารถจัดตั้งศูนยใหการศึกษาในเขตทองที่

รับผิดชอบของสถาบันตามความเหมาะสมใหดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการไดเฉพาะ
โปรแกรมวชิาทีส่ภาประจำสถาบนัอนมุตัหิลกัสตูร และไดรบัการยอมรบัหรอืรบัรองคณุวฒุจิากหนวยงานซึง่มี
หนาทีแ่ลว

สถาบันอาจจัดการศึกษานอกระบบการเรียนโดยใชสื่อประสมได ในรายวิชาที่ไมบังคับใหเขาชั้นเรียน
ตามประกาศของสภาประจำสถาบนั โดยจะตองจดัใหมกีารลงทะเบยีนเรยีนและการสอบเชนเดยีวกบัรายวชิาอืน่
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ขอ ๖ ในการเปดสอนโปรแกรมวิชาใด  หรือสาขาวิชาใด  ในระดับใด  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ทางวชิาการของหลกัสตูรและจะตองไดรบัอนมุตัจิากสภาประจำสถาบนั
ขอ ๗ ใหสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการดังตอไปนี้

๗.๑ คณะกรรมการอำนวยการโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการประจำสถาบนั
ซึ่งประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี คณบดีเปนกรรมการ โดยมีผูอำนวยการสำนักสงเสริม
วชิาการเปนกรรมการและเลขานกุาร และผอูำนวยการสำนกังานอธกิารบดเีปนกรรมการและผชูวยเลขานกุาร

คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการประจำสถาบัน ทำหนาที่
อำนวยการบริหาร โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการของสถาบันใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความเรียบรอย

๗.๒ คณะกรรมการดำเนนิงานโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการหรอืคณะกรรมการ
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ขอ ๘ ในการรับเขาศึกษา ใหสถาบันรับบุคคลเขาศึกษาจากบุคลากรประจำการ ๒ ประเภท คือ
ประเภท เขาศึกษา ตามความตองการของตนสังกัดและประเภทบุคคลทั่วไป โดยมีคุณสมบัติตามประกาศ
ของสถาบัน

การรบัเขาศกึษาตองจดัใหมกีารสอบวดัความรพูืน้ฐานเพือ่ใชผลการสอบเปนเกณฑหนึง่ในการรับเขาศึกษา
และอาจใชเปนแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะราย ตามที่สถาบันเห็นสมควร

ขอ ๙ ใหมกีารจดัอาจารยทีป่รกึษา หรอืคณะอาจารยทีป่รกึษารบัผดิชอบและใหคำปรกึษาแกนกัศกึษา
ตามเวลาที่สถาบันกำหนด หรือเวลาอื่นตามความเหมาะสม

เพือ่ใหอาจารยทีป่รกึษาหรอืคณะอาจารยทีป่รกึษาสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดมปีระสทิธภิาพใหสถาบัน จัดให
มีคูมือสำหรับอาจารยที่ปรึกษา หรือคณะอาจารยที่ปรึกษาพรอมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของอาจารยที่ปรึกษา หรือคณะอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

ขอ ๑๐ การจดัการเรยีนการสอน ใหสามารถดำเนนิการไดทัง้ใน หรอืนอกเวลาราชการ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ใหนักศึกษามีเวลาศึกษาและคนควาหาความรูเพิ่มเติมใหนักศึกษา

ลงทะเบียนไดไมเกินภาคเรียนละ ๑๒ หนวยกิต ในกรณีที่นักศึกษารายใดมีความจำเปนสถาบันอาจพิจารณา
ใหลงทะเบียนเรียนเกินกวาภาคเรียนละ ๑๒ หนวยกิตได แตตองไมเกิน ๑๕ หนวยกิต หรือตามที่สภาประจำ
สถาบนักำหนด

ขอ ๑๑ เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ในคาบหนึ่งใหมีเวลาสอนไมนอยกวา ๕๐ นาที
โดยกำหนดใหอาจารยผสูอนแตละทานสอนไดไมเกนิวนัละ ๖ คาบ ในกรณทีีจ่ำเปนจะตองสอนเกนิวนัละ ๖ คาบ
ใหขออนุมัติตออธิการบดีเปนราย ๆ ไป แตทั้งนี้รวมกันแลวในชวงวันเสาร-อาทิตยจะตองไมเกิน ๑๒ คาบ
และเมื่อรวมกับวันอื่น ๆ ทั้งหมดแลวจะตองไมเกินสัปดาหละ ๑๘ คาบ

ขอ ๑๒ใหอาจารยผสูอนจดัทำเอกสารแนวการสอนทกุรายวชิาทีเ่ปดสอนใหแกนกัศกึษาในแตละภาคเรยีน
ขอ ๑๓ ใหมกีารจดัใหนกัศกึษามแีละใชตำราหลกัในรายวชิาทีเ่ปดสอน ตำราหลกัอาจเรยีบเรยีงโดย

อาจารยของสถาบนัหรอืผเูชีย่วชาญภายนอกกไ็ดโดยจะตองมขีอบเขตและระดบัของเนือ้หาเหมาะสมกบัหลกัสตูร
ที่สภาประจำสถาบันไดอนุมัติไว

ขอ ๑๔ ใหมีการจัดหาหรือผลิตสื่อเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ
ใหมกีารพฒันาโสตทศันปูกรณพืน้ฐาน สือ่การเรยีนการสอนใหมมีาตรฐานและเพยีงพอกบัจำนวนนกัศกึษา

ทีม่อียู
ขอ ๑๕ ใหมกีารจดับรกิารหอสมดุและอำนวยความสะดวกแกนกัศกึษาในรปูแบบตาง ๆ  เพือ่เสรมิสราง

ใหนกัศกึษามโีอกาสคนควาหาความรเูพิม่เตมิจากหอสมดุมากขึน้
ขอ ๑๖ ใหสถาบนักำหนดแนวปฏบิตัใินการประเมนิผลการเรยีนรายวชิาตาง ๆ  ใหเปนไปตามขอบงัคบั

หรอืระเบยีบวาดวยการประเมนิผลการศกึษาในการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการทีบ่งัคบัใช
ขอ ๑๗ ในการขอจบการศึกษา ผลการเรียนรายวชิาใดที่มีอายุเกินกวา ๕ ป สำหรับหลักสูตร ๒ ป

และเกนิ ๑๐ ป สำหรบัหลกัสตูร ๔ ป ใหถอืวาผลการเรยีนรายวชิานัน้หมดสภาพ
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ไมมสีทิธนิำผลการเรยีนรายวชิานัน้ไปใชในการขอจบการศกึษา โดยจะตองลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิานัน้หรอื
รายวิชาเทียบเทาใหม

ขอ ๑๘ ใหมีการรับโอนสภาพนักศึกษาในสถาบันจากระบบหนึ่งไปสูระบบหนึ่งได สำหรับการโอน
เขาสูภาคปกติ ผูขอโอนจะตองสอบคัดเลือกเขาเรียนในภาคปกติใหไดกอน

นักศึกษาที่ถูกลงโทษดวยการทำความผิดทางดานความประพฤติไมมีสิทธิ์ขอโอน
ขอ ๑๙ ใหมกีารโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรยีนในรายวชิาทีไ่ดศกึษาแลวในระดบัเดยีวกนั

แนวปฏบิตั ิในการขอโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรยีน ใหเปนไปตามระเบยีบหรอืขอบงัคบัวาดวยการโอน
ผลการเรียนและ ยกเวนการเรียนรายวิชาที่บังคับใช

ขอ ๒๐ การจายเงนิคาตอบแทนการสอน คาตอบแทนการดำเนนิการ คาตอบแทนการสงเสรมิคณุภาพ
การศึกษา และคาใชจายอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใหจายไดในวงเงินไมเกินรอยละ ๘๐ ของเงิน
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บไดในภาคเรียนนั้น

อัตราการเก็บและจายเงินในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ใหเปนไปตามระเบียบสภา
ประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

ขอ ๒๑ ใหจายคาตอบแทนในการออกขอสอบคาตรวจกระดาษคำตอบในการสอบวดัความรพูืน้ฐาน
และในรายวิชาที่จัดตามระบบการเรียนโดยใชสื่อประสม ตามอัตราที่สภาประจำสถาบันกำหนด

ขอ ๒๒ ใหมกีารประเมนิการสอนของอาจารยผสูอนอยางนอยปละครัง้เพือ่ใหอาจารยผูสอนไดขอมูล
ยอนกลับไปปรับปรุงคุณภาพการสอน

ขอ ๒๓ ใหมกีารประเมนิผลการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการทกุปเพือ่พฒันาโครงการ
ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเปน

ผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

                 (นายบญุช ูโรจนเสถยีร)
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การเปดสอนนักศึกษากลุมพิเศษนอกแผนการเรียนปกติ

ดวยปรากฏวานกัศกึษาบางสวนมคีวามจำเปนตองขอเรยีนบางรายวชิานอกแผนการเรยีนปกต ิ ของสาขาวชิานัน้ ๆ
โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากตองเรียนวิชานั้นซ้ำเนื่องจากไดรับผลการเรียนเปน E ไดลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ
หรือขอยกเลิกการเรียนวิชาดังกลาว หรืออื่น ๆ จึงจำเปนตองขอลงทะเบียนเรียนวิชาดังกลาวนอกแผนการเรียนปกติ

เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการและอนุเคราะหใหแกนักศึกษาตามสมควร มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครสวรรคจงึกำหนดวธิกีารปฏบิตัใินกรณกีารเปดสอนนกัศกึษากลมุพเิศษนอกแผนการเรยีนปกตไิวดงันี้

๑. ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงคขอนอกแผนการเรียนปกติดังกลาว  เปดสอนใหแกนักศึกษาประเภท
เดียวกันในกลุมอื่น ๆ  ในปการศึกษานั้น ๆ  ใหนักศึกษามีสิทธิ์เฉพาะขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษากลุมที่เปดสอน
วชิานัน้ ๆ   หากกลมุของนกัศกึษาประเภทเดยีวกนัไมมเีปดสอนในปการศกึษานัน้ ๆ แตมเีปดสอนใหแกนกัศกึษาประเภท
อื่น ๆ เชน ภาคเรียนปกติ  กศ.ยช. หรือ กศ.บป. หรืออื่น ๆ ใหนักศึกษา ดังกลาวสามารถขอลงทะเบียนเรียนรวมกับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา

ดวยปรากฏวามีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่เขาศึกษาใหม สวนหนึ่งมีความประสงคขอเปลี่ยน
สาขาวิชา เพื่อใหตรงกับความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ
และวิธีการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาไว ดังนี้

๑.  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนสาขาวิชา
๑.๑ เปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ซึ่งไดศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไวตลอดปการศึกษา
๑.๒ มีคาเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปการศึกษาไมต่ำกวา ๒.๐๐
๑.๓ มคีณุสมบตัเิฉพาะตรงตามขอกำหนดในหลกัสตูรของสาขาวชิาทีป่ระสงคจะเปลีย่นไปศกึษา
๑.๔ เปนนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป

๒. วธิกีารดำเนนิการ
๒.๑ เมือ่สิน้ปการศกึษาใหทกุคณะแจงจำนวนนกัศกึษาทีจ่ะสามารถรบัการขอเปลีย่นสาขาวิชาเขาเพิ่มเติม

แตทั้งนี้รวมกับนักศึกษาที่มีอยูเดิมแลว จะตองไมเกินหมูเรียนละ ๔๕ คน
๒.๒ ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑ ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเพียง ๑ สาขาวิชา ภายใน

เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒.๓ ใหสำนักสงเสริมวิชาการประสานงานกับคณะเพื่อจัดการทดสอบความรู เพื่อคัดเลือกผูที่เหมาะสม

ในการเปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
๒.๔ มหาวิทยาลัยประกาศผลการเปลี่ยนสาขาวิชาแลว นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกใหเปลี่ยนสาขาวิชาติดตอ

ฝายทะเบยีนเพือ่ดำเนนิการทางทะเบยีนตอไป
อนึง่การขอเปลีย่นสาขาวชิาจะกระทำไดเพยีงครัง้เดยีวและผทูีเ่ปลีย่นสาขาวชิาจะตองรบัผดิชอบตนเองในการลงทะเบยีน

เรียนรายวิชา ที่อาจตองเรียนเพิ่มเติมจากแผนการเรียนปกติของสาขาวิชาใหม อันอาจทำใหตองจบการศึกษาภายหลัง
กรณปีกตไิด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐

ประกาศ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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นักศึกษาประเภทอื่น ๆ นั้นได โดยชำระเงินในอัตราของนักศึกษาที่ไปเรียนรวมนั้น ๆ นักศึกษา กศ.ยช. ใหชำระใน
อตัราเดยีวกบัภาคปกติ

ดังนั้น ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงคขอเรียนนอกแผนการเรียนเปดสอนในปการศึกษานั้น ๆ ของ
นักศึกษาประเภทใดประเภทใดประเภทหนึ่งแลว  ทางมหาวิทยาลัยจึงไมอนุญาตใหเปดสอนเปนกลุมพิเศษ นอกแผน
การเรียนปกติ ทั้งนี้ยกเวนนักศึกษาปสุดทายที่สามารถจบการศึกษาไดแตจำนวนหนวยกิตตองไมเกินที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

๒. ในกรณีนอกเหนือจากขอ ๑ คือภาคเรียนถัดไปที่นักศึกษาประสงคขอเรียนนอกแผนการเรียนปกติไมมีการ
เปดสอนวชิาดงักลาวในแผนการเรยีนปกตใิหแกนกัศกึษากลมุใด ๆ  นกัศกึษาสามารถยืน่คำรองตอคณะทีส่งักดัเพือ่ขอให
มหาวทิยาลยัพจิารณาเปดสอนเปนกลมุพเิศษนอกเหนอืแผนการเรยีนปกตใิห  ซึง่ทางมหาวทิยาลยัจะพจิารณาเปดสอน
ใหตามความจำเปนเหมาะสมตอไป

ทั้งนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารยประเทือง  ภูมิภัทราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพิเศษในการขอไปเรียนรวมกับนักศึกษาภาคอื่น ๆ

ตามทีม่หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ไดจดัการศกึษาในระดบัอนปุรญิญาและปรญิญาตรสีาขาวชิาและโปรแกรม
วชิาตาง ๆ  แกนกัศกึษาภาคปกต ินกัศกึษาภาค กศ.ยช. และนกัศกึษาภาค กศ.บป. โดยใช หลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏั
พทุธศกัราช ๒๕๔๗ และหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏั พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ซึง่ในบางกรณมีนีกัศกึษาพเิศษจากภาคหนึง่
มคีวามประสงคขอไปเรยีนบางวชิารวมกบันกัศกึษาอกีภาคหนึง่ทีเ่ปดสอนอยตูามปกต ิดวยเหตผุลและความจำเปนตาง ๆ
มหาวิทยาลัย ฯ จึงกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติไว ดังนี้

หลักเกณฑที่นักศึกษาพิเศษภาคหนึ่ง (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาอีก
ภาคหนึ่ง ใหกระทำไดในกรณี ดังนี้

๑. เปนการเรยีนในภาคเรยีนสดุทายตามแผนการเรยีนของนกัศกึษาพเิศษหรอืหลงัจากนัน้และ
๑.๑ เปนรายวิชาที่เรียนซ้ำเพื่อแก จ. หรือ E หรือ
๑.๒ เปนรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไมมีเปดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู

๒. เมื่อนับจำนวนหนวยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผูนั้น ทั้งหมดจะตองไมเกินจำนวนที่เปนขอกำหนดของ
มหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาพิเศษนั้น

๓. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอนวิชานั้น ๆ และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ
การชำระเงนิคาลงทะเบยีน
ใหนักศึกษาชำระเงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบขอบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ

ตามทีเ่ปนอยเูดมิและใหชำระเงนิคาลงทะเบยีนในรายวชิา ซึง่ไปขอเรยีนรวมกบันกัศกึษาภาคอืน่ ๆ  ในอตัราตามระเบยีบ
ขอบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ โดยในกรณีที่ไปเรียนรวมกับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ใหใชอัตราเดียวกับนักศึกษา
ภาคปกติและกรณีที่นักศึกษาภาค กศ.ยช.ขอเรียนเฉพาะรายวิชานอกแผนการเรียนของตน ใหชำระเงินเชนเดียวกับ
นักศึกษาภาคปกติ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(รองศาสตราจารยประเทือง  ภูมิภัทราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนเกิน ๑๒ หนวยกิต ของนักศึกษา กศ.บป.

เพื่อใหการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๒ ที่วา “การลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต”

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปนในการลงทะเบียนที่มีจำนวนหนวยกิตแตกตางไปจากที่กำหนด
ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัย ฯ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้

๑. ผทูีม่คีวามรรูะดบัอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทาทีห่ลกัสตูรกำหนดใหเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิสามารถลงทะเบียน เรียน
ในแตละภาคเรียนไดเกิน ๑๒ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

ผูที่มีวุฒิอนุปริญญา ซึ่งตามกำหนดของหลักสูตรในสาขาวิชาที่เขาศึกษานั้น ใหเรียนรายวิชาบังคับเพิ่มเติม โดย
ไมนบัหนวยกติ

๒. ในกรณีที่เปนภาคเรียนสุดทายของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดเกิน
๑๒ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต

๓. ในกรณีที่ภาคเรียนสุดทายของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๕ หนวยกิต
ไดในหลกัเกณฑตอไปนี้

๓.๑ เปนการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ไดระดับ E
๓.๒ เปนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทำคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐
๓.๓ เปนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามขอกำหนดของหลักสูตรในแตละสาขาวิชาโดยไมนับหนวยกิต
๓.๔ เปนการลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ

๔. วิธีปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๕ หนวยกิต
๔.๑ นักศึกษาเขียนคำรองขอลงทะเบียนตออาจารยที่ปรึกษาผานหัวหนาภาควิชาและคณบดี เพื่อนำเสนอ

คณะกรรมการสภาประจำมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่สภาประจำมหาวิทยาลัยมอบหมายเพื่อพิจารณา
   ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง  แนวปฏบิตัใินการลงทะเบยีนเกนิ ๒๒ หนวยกติ ของนกัศกึษาภาคปกติ

เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๒ ที่วา “การลงทะเบียนรายวิชาสำหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต”

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปนในการลงทะเบียนที่มีจำนวนหนวยกิตแตกตางไปจากที่กำหนด
ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้

๑. นักศึกษาภาคปกติ ผูที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
๑.๑ ผูที่มีวุฒิอนุปริญญา ซึ่งตามกำหนดของหลักสูตรในสาขาวิชาที่เขาศึกษานั้น ใหเรียนวิชาบังคับเพิ่มโดย

ไมนับหนวยกิต สามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนไดไมเกิน ๒๕ หนวยกิต
๑.๒ ในกรณทีีเ่ปนภาคเรยีนสดุทายของนกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา สามารถลงทะเบยีนไดไมเกนิ ๒๘ หนวยกติ

๒. นักศึกษาภาคปกติ ผูที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และหลักสูตร ๕ ป
๒.๑ ในกรณีภาคเรียนสุดทายกอนฝกประสบการณวิชาชีพสามารถลงทะเบียนไดไมเกิน ๒๕ หนวยกิต
๒.๒ ในกรณทีีเ่ปนภาคเรยีนสดุทายของนกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา สามารถลงทะเบยีนไดไมเกนิ ๒๘ หนวยกติ

๓. วธิปีฏบิตัใินการลงทะเบยีนเรยีนเกนิ ๒๒ หนวยกติ นกัศกึษาเขยีนบนัทกึขอความขอลงทะเบยีนยืน่ตออาจารยที่
ปรึกษาและคณบดีที่สังกัด เพื่อนำไปเสนอตออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรื่อง เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกบัระเบยีบ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เรือ่ง การประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการ
ยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเกณฑ
มาตรฐานความรู ความสามารถภาษาอังกฤษ ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๓"

ขอ ๒ ใหใชประกาศนี้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เขาศึกษาตามหลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง มาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ขอ ๔ ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรคไดรับการทดสอบวัดความรูความสามารถ
ภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานภาษาองักฤษของ The Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) เพื่อใหทราบระดับความสามารถของนักศึกษาโดยมีเกณฑเปาหมายดังตอไปนี้

๔.๑ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาภาษาองักฤษ ใหมคีวามรคูวามสามารถภาษาองักฤษตามมาตรฐาน
CEFR ระดับ B2 โดยเกณฑในการเทียบระดับคะแนนการทดสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษ มีดังนี้

TOEIC ไมต่ำกวา ๔๐๐ คะแนน
TOEFL Paper ไมต่ำกวา ๔๓๓ คะแนน
TOEFL CBT ไมต่ำกวา ๑๒๐ คะแนน
TOEFL IBT ไมต่ำกวา ๔๐ คะแนน
IELTS ไมต่ำกวา ๓.๕ คะแนน
๔.๒ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๔.๑ ใหมีความรูความสามารถภาษา

องักฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดบั B1โดยเกณฑในการเทยีบระดบัคะแนนการทดสอบความรคูวามสามารถภาษาองักฤษ
มดีงันี้

TOEIC ไมต่ำกวา ๒๕๕ คะแนน
TOEFL Paper ไมต่ำกวา ๓๔๗ คะแนน
TOEFL CBT ไมต่ำกวา ๖๓ คะแนน
TOEFL IBT ไมต่ำกวา ๑๙ คะแนน
IELTS ไมต่ำกวา ๒ คะแนน

ทัง้นีน้กัศกึษาสามารถใชผลการทดสอบความรคูวามสามารถภาษาองักฤษทีแ่สดงวาตนเองมีความรูความสามารถ
ไมต่ำกวาเกณฑขอ ๔จากสถาบนัการทดสอบอืน่ทีน่อกเหนอืจากประกาศนี ้มายืน่ตอคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแตงตัง้
เพื่อพิจารณาเทียบเคียงระดับความรูความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ขอ ๕ นักศึกษาที่เขารับการทดสอบวัดความรูความสามารถภาษาอังกฤษและสอบผานเกณฑตามขอ ๔ สามารถ
นำเอกสารหรือหลักฐานที่มีอายุไมเกิน ๒ ป นับถึงวันที่ยื่นแสดงตอมหาวิทยาลัยเพื่อขอยกเวนการเขาสอบวัดความรู
ความสามารถดานภาษาองักฤษตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบั
ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔

ขอ ๖ ใหศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดใหมีการทดสอบวัดความรูความสามารถภาษาอังกฤษ
ทุกภาคการศึกษา

ขอ ๗ ใหอธกิารบดรีกัษาการใหเปนไปตามประกาศนีแ้ละเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดกรณมีปีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

                                       (ผูชวยศาสตราจารยไชยรัตน  ปราณี)
                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง หลกัเกณฑการเทยีบโอนผลการเรยีน สำหรบัผเูขาศกึษาปรญิญาทีส่องระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา

บคุลากรใหมคีวามรคูวามสามารถตรงตามความตองการของทองถิน่ จงึกำหนดหลกัเกณฑการเทยีบโอนผลการเรยีนสำหรบั
ผูเขาศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึ้น

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๙) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
จงึออกประกาศไวดงันี้

๑. ผูมีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียนในการเขาศึกษาปริญญาที่สอง จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากสถาบนัอดุมศกึษาหรอืเทยีบเทา ในหลกัสตูรทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา หรอืหนวยงานของรฐัทีม่อีำนาจ
ตามกฎหมายรับรอง

๒. รายวชิาทีข่อเทยีบโอนผลการเรยีนได ตองเปนรายวชิา หรอืกลมุรายวชิาทีม่เีนือ้หาสาระครอบคลมุไมนอยกวา
สามในสีข่องรายวชิา หรอืกลมุรายวชิาทีข่อเทยีบและตองเปนรายวชิา หรอืกลมุรายวชิาทีม่ผีลการเรยีนไมต่ำกวาระดบั C
หรือแตมระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา

๓. การขอเทยีบรายวชิาและโอนหนวยกติ จะขอเทยีบโอนผลการเรยีนไดไมเกนิสามในสีข่องจำนวนหนวยกติรวม
ของหลกัสตูรทีร่บัโอน โดยตองดำเนนิการใหเสรจ็สิน้ภายในภาคเรยีนแรกทีเ่ขาศกึษา ทัง้นีร้ายวชิาทีข่อเทยีบโอนจะไมนำ
มาคำนวณแตมเฉลี่ยสะสม และจะไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม

๔. การบันทึกผลการเรียน สำหรับผูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคใหบันทึกผลการเรียน
โดยนำผลการเรียนเดิมมาเทียบเทาระบบที่ใชอยูในปจจุบัน สวนผูที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอดุมศึกษาอื่นใหบันทึก
ผลการเรียนเปน “ผาน” โดยใชสัญลักษณในระบบที่ใชอยูในปจจุบัน

๕. ผทูีจ่ะสำเรจ็การศกึษาปรญิญาทีส่องตามประกาศนีจ้ะตองมรีะยะเวลาศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
ไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา

ทั้งนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง การยกเวนรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป สำหรบัผเูขาศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อใหการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผูเขาศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
เทียบเทาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงจัดทำประกาศไวดังนี้

๑. ใหผูสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตั้งแต
ปการศกึษา ๒๕๖๒ ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เปนตนไป สามารถยกเวนรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปดงัตอไปนี้

ก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
๑) ๐๐๘๐๑๐๑ ทักษะการใชภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๓-๐-๖)

ข กลมุวชิามนษุยศาสตร
๑) ๐๐๔๐๒๐๖ การรูสารสนเทศในศตวรรษที่ ๒๑ ๓(๓-๐-๖)

ค กลุมวิชาสังคมศาสตร
๑)๐๐๓๐๓๐๑ มนษุยกบัสงัคม ๓(๓-๐-๖)

ง กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร
๑)๐๐๓๐๔๐๑ ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓(๓-๐-๖)

๒. ใหนักศึกษาที่มีความประสงคจะขอยกเวนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปตามขอ ๑ ยื่นคำรองขอยกเวน
รายวิชาที่คณะซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรนั้น ๆ

๓. ใหคณบดี ดำเนินการตรวจสอบ คำรองขอยกเวนรายวิชาของนักศึกษาแตละรายแลวพิจารณาอนมุตัิ
ใหเปนไปตามประกาศนี ้ แลวสงกลมุงานทะเบยีนและประมวลผลดำเนินการตามระเบียบ

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ผูชวยศาสตราจารยไชยรัตน  ปราณี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ลักษณะวิชา

หมวดวิชา/กลุมวิชา/วิชา จำนวนหนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
    1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร ไมนอยกวา 9
    1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร  ไมนอยกวา 6
    1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร ไมนอยกวา 6
    1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร ไมนอยกวา 9

รวมทั้งหมด  ไมนอยกวา 30

ใหนักศึกษาเลือก
เรียน ไมนอยกวา
9 หนวยกิต  โดย
ใหเลอืกเรยีนวชิา
ภาษาอังกฤษ
ไมนอยกวา 6
หนวยกิต และ
เลอืกเรยีนวชิา
ภาษาไทย หรือ
ภาษาจีนไมนอย
กวา 3 หนวยกติ

ใหนักศึกษา
เลอืกเรยีน
ไมนอยกวา
6 หนวยกติ

โครงสรางหลกัสตูร หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562

กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9 หนวยกิต
0080101 ทักษะการใชภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6
0080102 ทกัษะการใชภาษาองักฤษเพือ่งานราชการและเชงิธรุกจิ 3 (3-0-6)
0080103 ทกัษะการเรยีนภาษาองักฤษผานสือ่ออนไลน 3 (3-0-6)
0080104 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 3 (3-0-6)
0080105 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3-0-6)
0080106 พลงัภาษาไทยกบัการสือ่สารเชงิสนุทรยีภาพ 3 (3-0-6)
0080107 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สารในชวีติประจำวนั

กลมุวชิามนษุยศาสตร 6 หนวยกิต

0010208 ทกัษะชวีติและจรยิธรรมในสงัคมดจิทิลั 3 (3-0-6)
0020204 ชวีติกบัดนตรี 3 (3-0-6)
0020205 ศลิปะการแสดงกบัชวีติ 3 (3-0-6)
0030201 ศลิปะและวฒันธรรมรวมสมยั 3 (3-0-6)
0030204 ชีวิตกับภาพถาย 3 (3-0-6)
0040203 การพฒันาคณุภาพชวีติเพือ่สขุภาวะทีด่ี 3 (3-0-6)
0040206 การรสูารสนเทศในศตวรรษที ่21 3 (3-0-6)
0040207 สื่อบันเทิงเชิงพินิจ 3 (3-0-6)
0050209 สันติปญญาศึกษา 3 (3-0-6)

โครงสรางหลักสูตร
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ลักษณะวิชา

ใหนักศึกษา
เลอืกเรยีน
ไมนอยกวา
6 หนวยกติ

กลุมวิชาสังคมศาสตร                                           6 หนวยกิต
0010304 การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6)
0010306 การบูรณาการทางการตลาดยุคใหมเพื่อความยั่งยืน 3 (3-0-6)
0010312 ธรุกจิและความเปนผปูระกอบการรนุใหม 3 (3-0-6)
0030301 มนุษยกับสังคม 3 (3-0-6)
0030305 ชีวิตกับการเงิน 3 (3-0-6)
0030308 ภมูปิญญาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทองถิน่ 3 (3-0-6)
0030310 การรเูทาทนัสือ่ 3 (3-0-6)
0040307 เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3-0-6)
0050309 เศรษฐกจิดจิทิลัและพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส 3 (3-0-6)
0060302 วยัใสใจสะอาด 3 (3-0-6)
0060303 ความเปนพลเมอืงและกฎหมายในชวีติประจำวนั 3 (3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต

0010408 การพฒันาทกัษะการดำเนนิชวีติดวยกฬีาอเิลก็ทรอนกิส 3 (3-0-6)
0030401 ศาสตรพระราชาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 3 (3-0-6)
0040405 การเกษตรยัง่ยนืและฉลาดบรโิภค 3 (3-0-6)
0040406 การสรางเสรมิสขุภาพและสขุภาวะทางเพศ 3 (3-0-6)
0040409 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู 3 (3-0-6)
0050402 การคดิและการแกปญหา 3 (3-0-6)
0050403 การคิดเชิงระบบ 3 (3-0-6)
0050404 คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3 (3-0-6)
0070401 เทคโนโลยกีารจดัการขอมลูขนาดใหญ 3 (3-0-6)
0070407 สือ่ดจิทิลัเพือ่การดำรงชวีติสมยัใหม 3 (3-0-6)

ใหนักศึกษา
เลอืกเรยีน
ไมนอยกวา
6 หนวยกติ
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หลกัสตูรคณะครศุาสตร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาชพีคร ู จำนวน  31  หนวยกติ

1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1002705 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1004901 ครนุพินธ 1 (45)
1111103 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1122205 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
1122206 ศาสตรการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1132302 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143404 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143405 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151108 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5)
1161502 ความเปนครู 3 (2-2-5)
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จำนวน  12 หนวยกติ
1001803 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 1 2 (90)
1002804 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน2 2 (90)
1003805 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 3 2 (90)
1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 (540)
4. วิชาเอกบังคับ จำนวน  42 หนวยกติ
1123621 การออกแบบและจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 3 (2-2-5)
1123734 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูภาษาไทย 3 (2-2-5)
1123920 วิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูภาษาไทย 3 (2-2-5)
1123916 โครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อสงเสริมทักษะทางภาษาไทย 3 (2-2-5)
1123917 สัมมนาวิชาการทางการสอนภาษาไทย 3 (2-2-5)
2211137 หลักภาษาไทยสำหรับครู 3 (2-2-5)
2211291 การฟง การดู และ การพูด 3 (2-2-5)
2211292 การอานคดิพฒันาชวีติ 3 (2-2-5)
2211241 การเขยีนตามวตัถปุระสงคเฉพาะ 3 (2-2-5)
2211691 ภาษาศาสตรกับการสอนภาษาไทย 3 (3-0-6)
2212492 คติชนวิทยาสำหรับครูภาษาไทย 3 (2-2-5)
2213239 คำยืมภาษาตางประเทศในภาษาไทย 3 (3-0-6)
2212538 วรรณคดคีดัสรรในหนงัสอืเรยีนภาษาไทย 3 (3-0-6)
2212440 วรรณกรรมกับการวิจารณสำหรับครู 3 (3-0-6)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. รหสัและชือ่หลกัสตูร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program  in Thai

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ชื่อยอ : ค.บ. (ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Education  (Thai) ชื่อยอ : B.Ed. (Thai)

โครงสรางหลกัสตูร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. กลุมวิชาชีพครู 31
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 สาขาวชิาภาษาไทย

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเอกบงัคบั 42
5. วชิาเอกเลอืก 22
6. เลอืกเสรี 6

รวม 143
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5. วิชาเอกเลือก  จำนวน  22 หนวยกติ
2.1 วิชาเอกเลือกทางการสอน จำนวนไมนอยกวา 9 หนวยกติ

1123503 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 3 (2-2-5)
1123622 การสอนซอมเสริมภาษาไทย 2 (1-2-3)
1123623 การสอนภาษาไทยสำหรับชาวตางชาติ 3 (2-2-5)
1143104 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 2 (1-2-3)
1123625 การสอนวรรณคดีไทยเชิงสหวิทยาการ 3 (2-2-5)
1122704 การจัดคายเสริมทักษะการเรียนรูวิชาภาษาไทย 2 (1-2-3)
1122705 ภูมิปญญาทางการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรูสำหรับครู 3 (3-0-6)
1124719 ภาษาไทยเพื่อการสอบบรรจุวิชาชีพครู 3 (3-0-6)
1123729 สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูภาษาไทย 3 (2-2-5)
1123730 สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูภาษาไทย 3 (2-2-5)
1123731 สมรรถนะศาสตรภาษาไทย 3 (2-2-5)

2.2 วชิาเอกเลอืกเฉพาะศาสตรภาษาไทย จำนวนไมนอยกวา 13 หนวยกติ
12212194 รอยกรองไทย 3 (3-0-6)
2212493 พฒันาการของวรรณคดไีทย 3 (3-0-6)
2212692 พัฒนาการของภาษาไทย 3 (3-0-6)
2212792 การสรางสรรคหนังสือสำหรับเด็ก 3 (2-2-5)
2213795 การใชภาษาไทยในการอบรม ประชุม และกิจการพิเศษ 3 (2-2-5)
2211791 ศิลปะการอานออกเสียง 3 (2-2-5)
2213294 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 3 (2-2-5)
2213242 วาทวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5)
6.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใดๆในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค โดยไมซ้ำ
กับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Education Program in General Science

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทั่วไป)    ชื่อยอ : ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of  Education (General Science)   ชือ่ยอ : B.Ed. (General Science)

โครงสรางหลกัสตูร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. กลุมวิชาชีพครู 31
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเอกบงัคบั 42
5. วชิาเอกเลอืก 22
6. เลอืกเสรี 6

รวม 143

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลุมวิชาชีพครู  จำนวน  31  หนวยกติ

1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1002705 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1004901 ครนุพินธ 1 (45)
1111103 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1122205 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
1122206 ศาสตรการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1132302 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143404 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143405 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151108 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5)
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1161502 ความเปนครู 3 (2-2-5)
3. การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา จำนวน 12 หนวยกติ
1001803 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน1 2 (90)
1002804 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 2 2 (90)
1003805 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 3 2 (90)
1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 (540)
4. วิชาเอกบังคับ จำนวน 42 หนวยกติ
1122603 ทกัษะสำหรับครูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 3 (2-2-5)
1123610 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
1123733 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
4211701 หลักฟสิกส 1 3 (2-2-5)
4212702 หลักฟสิกส 2  *ตองเรยีนรายวชิา 4211701  หลกัฟสกิส 1 มากอน* 3 (2-2-5)
4213702 ไฟฟาและพลงังานหมนุเวยีน 3 (2-2-5)
4221701 หลักเคมี 1 3 (2-2-5)
4221702 หลักเคมี 2  *ตองเรยีนรายวชิา 4221701หลกัเคม ี1 มากอน* 3 (2-2-5)
4231701 หลักชีววิทยา 1 3 (2-2-5)
4231702 หลักชีววิทยา 2  *ตองเรยีนรายวชิา 4231701หลกัชวีวทิยา 1 มากอน* 3 (2-2-5)
4242701 ดาราศาสตรและอวกาศ 3 (2-2-5)
4252701 วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ 3 (2-2-5)
4261101 พืน้ฐานวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
4291703 คณิตศาสตรสำหรับการสอนวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
5. วิชาเอกเลือกเลือกเรียน ไมนอยกวา  22  หนวยกิต
1003702 สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 3 (2-2-5)
1122604 การปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรียน 2 (1-2-3)
1122703 การรูวิทยาศาสตรและธรรมชาติของวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
1123403 สะเตม็ศกึษา 3 (2-2-5)
1123715 วิทยาการคำนวณสำหรับการเรียนรูในยุคดิจิทัล 3 (2-2-5)
1123726 สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
1123727 สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
1123728 ครูวิทยาศาสตรมืออาชีพ 3 (2-2-5)
1123909 การวจิยัเพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรวูทิยาศาสตร 2 (1-2-3)
1123918 สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร 1 (0-2-1)
1123919 การสอนโครงงานและปญหาพเิศษ 3 (2-2-5)
1124501 สื่อและกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 (1-2-3)
4211301 กลศาสตร 3 (2-2-5)
4211302 ไฟฟา 3 (2-2-5)
4211713 วิทยาการสอนฟสิกส 3 (2-2-5)
4211715 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟสิกส 3 (2-2-5)
4211720 โปรแกรมประยุกตสำหรับครูฟสิกส 3 (2-2-5)
4211721 ของเลนเชิงวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
4212303 อณุหพลศาสตรเบือ้งตน 3 (2-2-5)
4212305 แมเหล็กไฟฟา 3 (2-2-5)
4212306 คลืน่ 3 (2-2-5)
4212407 ฟสิกสยุคใหม 3 (2-2-5)
4212504 อิเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5)
4223305 วิทยาศาสตรพอลิเมอร 3 (3-0-6)
4223702 เคมีเครื่องสำอาง 3 (2-2-5)
4223703 เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว 3 (3-0-6)
4223707 ยาและสารเคมใีนชวีติประจำวนั 3 (3-0-6)
4231301 สตัววทิยา 3 (2-2-5)
4232102 นเิวศวทิยา 3 (3-0-6)
4232104 ชีววิทยาของเซลล 3 (3-0-6)
4232201 พฤกษศาสตร 3 (2-2-5)
4232401 พนัธศุาสตร 3 (3-0-6)
4232701 การผลิตสื่อและอุปกรณทางชีววิทยา 3 (2-2-5)
4233601 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
4233702 ชวีดจิทิลั 3 (2-2-5)
4234502 เครื่องมือทางชีววิทยา 3 (2-2-5)
4254401 ธรณีวิทยา 3 (2-2-5)
4254403 วิทยาศาสตรการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 3 (3-0-6)
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หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Education Program in Mathematics

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)   ชื่อยอ  : ค.บ. (คณิตศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of  Education (Mathematics)   ชื่อยอ  : B.Ed. (Mathematics)

4261104 พลงังานกับสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
4261702 นเิวศวทิยาสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
4263710 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 3 (3-0-6)
4264410 การอนุรักษทรัพยากรดิน น้ำ และปาไม 3 (2-2-5)
6.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำ
กบัรายวชิาทีเ่รยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีนโดยไมนบัหนวยกติ  ในเกณฑการสำเรจ็การศกึษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. กลุมวิชาชีพครู 31
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเอกบงัคบั 42
5. วิชาเอกเลือก 22
6. เลือกเสรี 6

รวม 143

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาชพีคร ู จำนวน  31  หนวยกติ

1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1002705 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1004901 ครนุพินธ 1 (45)
1111103 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1122205 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
1122206 ศาสตรการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1132302 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143404 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143405 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151108 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5)
1161502 ความเปนครู 3 (2-2-5)
3. การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา จำนวน 12 หนวยกติ
1001803 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 1 2 (90)
1002804 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 2 2 (90)
1003805 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 3 2 (90)
1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 (540)
4. วิชาเอกบังคับ จำนวน 42 หนวยกติ
1121611 จำนวนและการดำเนนิการในคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน 3 (2-2-5)
1122702 การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
1123613 การจดัการเรยีนรคูณติศาสตรระดบัประถมศกึษา 3 (2-2-5)
1123614 การจดัการเรยีนรคูณติศาสตรระดบัมธัยมศกึษา 3 (2-2-5)
4291181 แคลคูลัส 1 3 (2-2-5)
4291182 แคลคูลัส 2 3 (2-2-5)
4291281 หลกัการคณติศาสตร 3 (3-0-6)
4291301 พชีคณติเชงิเสน 3 (3-0-6)
4291701 วยิตุคณติ 3 (3-0-6)
4292301 พชีคณตินามธรรม 3 (3-0-6)
4292582 เรขาคณติ 3 (2-2-5)
4293401 การวเิคราะหเชงิคณติศาสตร 3 (3-0-6)
4295282 ทฤษฎจีำนวน 3 (3-0-6)

โครงสรางหลักสูตร
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หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ชื่อยอ : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (English) ชื่อยอ : B.Ed. (English)

4301281 ความนาจะเปนและสถติิ 3 (2-2-5)
5. วิชาเอกเลือกดานเฉพาะศาสตร  จำนวน 10 หนวยกติ
4292301 พชีคณตินามธรรม 3 (3-0-6)
4292701 สมการเชิงอนุพันธสามัญ 3 (3-0-6)
4293402 การวเิคราะหเชงิซอน 3 (3-0-6)
4293701 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข 3 (3-0-6)
4295203 ระบบจาํนวน 3 (3-0-6)
4295281 ทฤษฎเีซต 3 (3-0-6)
4295282 ทฤษฎจีาํนวน 3 (3-0-6)
4295301 ทฤษฎีรหัส 3 (3-0-6)
4295302 ทฤษฎีกราฟ 3 (3-0-6)
4295701 กาํหนดการเชงิเสน 3 (3-0-6)
4295702 เทคนคิการเขยีนโปรแกรมทางคณติศาสตร 3 (2-2-5)
4295703 โปรแกรมสาํเรจ็รปูทางคณติศาสตร 3 (2-2-5)
4295704 ตวัแบบเชงิคณติศาสตร 3 (3-0-6)
4295710 การสรางตัวแบบและการจําลองสถานการณ 3 (2-2-5)
6. วิชาเอกเลือกดานการสอนวิชาเอก จำนวน 12 หนวยกติ
1002704 คณติศลิป 1 (0-2-1)
1121511 เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การจดัการเรยีนรคูณติศาสตร 3 (2-2-5)
1121612 พชีคณติในคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน 3 (2-2-5)
1122613 แคลคลูสัในคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน 3 (2-2-5)
1122614 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร 3 (2-2-5)
1122602 การวดัและเรขาคณติในคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน 3 (2-2-5)
1122612 ความนาจะเปนและสถติเิบือ้งตนในคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน 3 (2-2-5)
1122711 ภาษาองักฤษเพือ่การสอนคณติศาสตรในยคุดจิทิลั 3 (2-2-5)
1123401 วิทยาการค านวณ 3 (2-2-5)
1123403 สะเตม็ศกึษา 3 (2-2-5)
1123611 การวดัและประเมนิสมรรถนะทางคณติศาสตร 3 (2-2-5)
1123612 หวัขอคดัสรรทางการศกึษาคณติศาสตร 2 (1-2-3)
1123707 คณติคดิทนัโลก 3 (2-2-5)
1123903 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1 (0-2-1)
1123904 คายคณติศาสตร 2 (1-2-3)
1123905 โครงงานคณติศาสตร 2 (1-2-3)
1123906 การวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 3 (2-2-5)
1124702 สื่อและกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ 2 (1-2-3)
1124711 คณติศาสตรเพือ่งานราชการ 3 (2-2-5)
1124712 สมรรถนะวชิาชพีสำหรบัครคูณติศาสตร 3 (2-2-5)
1124713 สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
7. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำ
กับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรของสาขาวิชานี้

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. กลุมวิชาชีพครู 31
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12
4. วิชาเอกบังคับ 42

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

5. วิชาเอกเลือกทางดานการสอน 10
6. วิชาเอกเลือกเฉพาะศาสตร 12
7. เลือกเสรี 6

รวม 143
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รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาชพีคร ู จำนวน  31  หนวยกติ

1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1002705 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1004901 ครนุพินธ 1 (45)
1111103 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1122205 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
1122206 ศาสตรการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1132302 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143404 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143405 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151108 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5)
1161502 ความเปนครู 3 (2-2-5)
3. การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา  จำนวน 12 หนวยกติ
1001803 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 1 2 (90)
1002804 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 2 2 (90)
1003805 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 3 2 (90)
1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 (540)
4. วชิาเอกบงัคบั จำนวน 42 หนวยกติ

กลมุวชิาเอกบงัคบัดานการสอน
1121704 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3)
1122304 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีสอนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1123311 การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง 2 (1-2-3)
1123312 การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 3 (2-2-5)
1123205 การพัฒนาหนวยการเรียนรูสำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

กลมุวชิาเอกบงัคบัดานเฉพาะศาสตร
2311191 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2311193 การอานภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
2311194 ไวยากรณภาษาอังกฤษเบื้องตน 3 (2-2-5)
2301192 ภาษาศาสตร 3 (2-2-5)
2311491 วฒันธรรมโลก 2 (1-2-3)
2302191 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
2312192 ไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นกลาง 3 (3-0-6)
2312391 วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
2312193 การเขยีนภาษาองักฤษเบือ้งตน 3 (2-2-5)
2312291 การแปลภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
5. กลุมวิชาเอกเลือกทางดานการสอน  จำนวน 10 หนวยกติ
1123505 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1123912 คายภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1123313 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3)
1123735 สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1123736 สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1124910 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3)
1124911 การศึกษาอิสระในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1124304 การสอนซอมเสริมสำหรับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1124306 การจดัการเรยีนรเูพือ่พัฒนาทกัษะการคดิดวยวรรณกรรมสำหรบัเดก็ 3 (2-2-5)
1143101 การสรางเครื่องมือและการวัดผลภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1124305 การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1124718 ภาษาอังกฤษในแบบทดสอบมาตรฐาน 3 (2-2-5)
6. กลุมวิชาเอกเลือกเฉพาะศาสตร จำนวน 12 หนวยกติ
2313101 การนำเสนอและการพดูในทีช่มุชน 3 (2-2-5)
2313191 ไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นสูง 3 (3-0-6)
2313291 การอานภาษาองักฤษเชงิวเิคราะหและวจิารณ 3 (3-0-6)
2313192 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
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โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. กลุมวิชาชีพครู 31
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12
4. วชิาเอกบงัคบั 42

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
5. วิชาเอกเลือกเฉพาะศาสตร 10
6. วชิาเอกเลอืกดานการสอนวชิาเอก 12
7. เลอืกเสรี 6

รวม 143

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาชพีคร ู จำนวน  31  หนวยกติ

1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1002705 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1004901 ครนุพินธ 1 (45)
1111103 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1122205 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
1122206 ศาสตรการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1132302 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143404 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143405 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151108 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5)
1161502 ความเปนครู 3 (2-2-5)
3. การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา จำนวน 12 หนวยกติ
1001803 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 1 2 (90)
1002804 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 2 2 (90)
1003805 การฝกประสบการณวิชาชพีระหวางเรียน 3 2 (90)
1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 (540)
4. วิชาเอกบังคับ  จำนวน 42 หนวยกติ
1121611 จำนวนและการดำเนนิการในคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน 3 (2-2-5)
1122702 การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
1123613 การจดัการเรยีนรคูณติศาสตรระดบัประถมศกึษา 3 (2-2-5)
1123614 การจดัการเรยีนรคูณติศาสตรระดบัมธัยมศกึษา 3 (2-2-5)
4291181 แคลคูลัส 1 3 (2-2-5)
4291182 แคลคูลัส 2 3 (2-2-5)
4291281 หลกัการคณติศาสตร 3 (3-0-6)
4291301 พชีคณติเชงิเสน 3 (3-0-6)
4291701 วยิตุคณติ 3 (3-0-6)
4292301 พชีคณตินามธรรม 3 (3-0-6)
4292582 เรขาคณติ 3 (2-2-5)
4293401 การวเิคราะหเชงิคณติศาสตร 3 (3-0-6)
4295282 ทฤษฎจีำนวน 3 (3-0-6)

2314191 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
2302103 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
7. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำ
กับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 สาขาวิชาสังคมศึกษา
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)     ชื่อยอ  :  ค.บ. (สังคมศึกษา)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Education (Social Studies)   ชือ่ยอ  :  B.Ed. (Social Studies)
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4301281 ความนาจะเปนและสถติิ 3 (2-2-5)
5. วิชาเฉพาะดานเลือกทางเฉพาะศาสตร  จำนวน 10 หนวยกติ
4292681 จำนวนและพชีคณติ 3 (3-0-6)
4292682 ทฤษฎีสมการและอสมการ 3 (3-0-6)
4292781 สมการเชิงอนุพันธสามัญ 3 (2-2-5)
4293404 การวเิคราะหเชงิซอน 3 (3-0-6)
4293783 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข 3 (2-2-5)
4295181 คณติศาสตรกบัการแกปญหา 1 (0-2-1)
4295203 ระบบจำนวน 3 (3-0-6)
4295281 ทฤษฎเีซต 3 (3-0-6)
4295381 ทฤษฎีกราฟ 3 (2-2-5)
4295382 ทฤษฎีรหัส 3 (2-2-5)
4295782 ตวัแบบเชงิคณติศาสตร 3 (2-2-5)
4295784 กำหนดการเชงิเสน 3 (2-2-5)
4295710 การสรางตัวแบบและการจำลองสถานกณ 3 (2-2-5)
4304781 การวเิคราะหขอมลูดวยโปรแกรมสำเรจ็รปูทางสถติิ 1 (0-2-1)
6. วิชาเอกเลือกดานการสอนวิชาเอก จำนวน 12 หนวยกติ
1002704 คณติศลิป 1 (0-2-1)
1121511 เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การจดัการเรยีนรคูณติศาสตร 3 (2-2-5)
1121612 พชีคณติในคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน 3 (2-2-5)
1122613 แคลคลูสัในคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน 3 (2-2-5)
1122614 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร 3 (2-2-5)
1122602 การวดัและเรขาคณติในคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน 3 (2-2-5)
1122612 ความนาจะเปนและสถติเิบือ้งตนในคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน 3 (2-2-5)
1122711 ภาษาองักฤษเพือ่การสอนคณติศาสตรในยคุดจิทิลั 3 (2-2-5)
1123401 วทิยาการคำนวณ 3 (2-2-5)
1123403 สะเตม็ศกึษา 3 (2-2-5)
1123611 การวดัและประเมนิสมรรถนะทางคณติศาสตร 3 (2-2-5)
1123612 หวัขอคดัสรรทางการศกึษาคณติศาสตร 2 (1-2-3)
1123707 คณติคดิทนัโลก 3 (2-2-5)
1123903 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1 (0-2-1)
1123904 คายคณติศาสตร 2 (1-2-3)
1123905 โครงงานคณติศาสตร 2 (1-2-3)
1123906 การวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา  3 (2-2-5)
1124702 สื่อและกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ 2 (1-2-3)
1124711 คณติศาสตรเพือ่งานราชการ 3 (2-2-5)
1124712 สมรรถนะวชิาชพีสำหรบัครคูณติศาสตร 3 (2-2-5)
1124713 สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูคณิตศาสตร 3 (2-2-5)
7. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำ
กบัรายวชิาทีเ่รยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีนโดยไมนบัหนวยกติ  ในเกณฑการสำเรจ็การศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 สาขาวชิาเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศกึษา

1. รหสัและชือ่หลกัสตูร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Digital Technology for Education

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)

ชื่อยอ : ค.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Education (Educational Digital Technology

ชื่อยอ : B.Ed. (Digital Technology for Education)
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รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาชพีคร ู จำนวน  31  หนวยกติ

1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1002705 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1004901 ครนุพินธ 1 (45)
1111103 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1122205 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
1122206 ศาสตรการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1132302 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143404 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143405 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151108 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5)
1161502 ความเปนครู 3 (2-2-5)
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน  12 หนวยกติ
1001803 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 1 2 (90)
1002804 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 2 2 (90)
1003805 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรยีน 3 2 (90)
1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 (540)
4. วิชาเอกบังคับ  จำนวน 43 หนวยกติ
1131101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และกฎหมายและจริยธรรมทางดิจิทัล 3 (2-2-5)
1131102 การคดิเชงิคำนวณเพือ่การศกึษา 3 (2-2-5)
1131201 ระบบฐานขอมูลเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)
1131401 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรสำหรบัครู 3 (2-2-5)
1131413 ระบบเครอืขายและการจดัการระบบคลาวดเพือ่การศกึษา 3 (2-2-5)
1132201 สถาปตยกรรมคอมพวิเตอรสำหรบัครู 3 (2-2-5)
1132403 ระบบปฏบิตักิารและโปรแกรมประยกุตเพือ่การศกึษา 3 (2-2-5)
1133101 การออกแบบระบบงานคอมพวิเตอรการศกึษา 3 (2-2-5)
1133217 การจดัการเรยีนรวูทิยาการคำนวณในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 3 (2-2-5)
1133401 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับครูเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1133711 การประยกุตขอมลูเพือ่การตดัสนิใจทางการศกึษา 3 (2-2-5)
1133712 วิทยาการกาวหนาทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)
1133714 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีภาษาสำหรับครูเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1133905 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยี 1 1(1-1-3)
4291601 คณติศาสตรพืน้ฐาน 3 (3-0-6)
5. วิชาเอกเลือก  จำนวน 21 หนวยกติ

วชิาเอกเลอืกดานการสอน
1132716 ทฤษฎีเกมสำหรับสื่อสรางสรรคการเรียนรู 3 (2-2-5)
1133306 การออกแบบและพฒันาโครงงานเพือ่พฒันาทองถิน่สำหรบัครเูทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1133605 พฤติกรรมการสอนและการจัดการเรียนรูสาระเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1133626 การฝกอบรมและสื่อปฏิสัมพันธสำหรับงานนิทรรศการการประชุมและสัมมนา 3 (2-2-5)
1133701 การสอนการรูเชิงทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผูเรียน 3 (2-2-5)
1133901 สะเตม็ศกึษาสำหรบัครเูทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1134103 สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูเทคโนโลยี 3 (2-2-5)

วชิาเอกเลอืกดานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี
1131301 การออกแบบและผลิตสื่อกราฟกเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)
1132102 ระบบสารสนเทศและดจิทิลัเพือ่การศกึษา 3 (2-2-5)
1132404 การทำเหมืองขอมูลและคลังขอมูลเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. กลุมวิชาชีพครู 31
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเอกบังคับ 43
5. วิชาเอกเลือก 21
6. เลือกเสรี 6

รวม 143
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1132405 วิทยาการขอมูลสำหรับครู 3 (2-2-5)
1132702 วทิยาการคอมพวิเตอรอนัปลัก๊ 3 (2-2-5)
1132703 การออกแบบระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1132717 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหาอยางสรางสรรคทางเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1133324 การบริหาร จรรยาบรรณและภาวะผูนำดิจิทัล 3 (2-2-5)
1133402 วิทยาศาสตรกายภาพสำหรับครูเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1133403 วิทยาศาสตรชีวภาพสำหรับครูเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1133404 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศสำหรับครูเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1133405 การรูเทาทันวิทยาศาสตรสำหรับครูเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1133601 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับครูเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1133603 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับครูเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
1133610 หนุยนตพืน้ฐานเพือ่การศกึษา 3 (2-2-5)
1133713 การวจิยัเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศกึษา 3 (2-2-5)
1133906 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยี 2 3 (0-6-3)
1134104 หวัขอพเิศษทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำ
กับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 สาขาวิชาพลศึกษา
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physical Education

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)ชื่อยอ :  ค.บ. (พลศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Education (Physical Education)

ชื่อยอ :  B.Ed. (Physical Education)
โครงสรางหลักสูตร

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. กลุมวิชาชีพครู 31
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเอกบังคับ 42
5. วิชาเอกเลือก 22
6. เลือกเสรี 6

รวม 143

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาชพีคร ู จำนวน  31  หนวยกติ

1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1002705 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1004901 ครนุพินธ 1 (45)
111110 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1122205 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
1122206 ศาสตรการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1132302 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3 (2-2-5)
1143404 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143405 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151108 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5)
1161502 ความเปนครู 3 (2-2-5)
3. การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา จำนวน 12 หนวยกติ
1001803 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 2 (90)
1002804 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 2 (90)
1003805 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 2 (90)
1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 (540)
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4. วิชาเอกบังคับ จำนวน 42 หนวยกติ
1191101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา 2 (1-2-3)
1191201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา 3 (2-2-5)
1191202 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา 2 (1-2-3)
1191501 กรีฑา 1 2 (1-2-3)
1191503 ยมินาสตกิ 1 (0-2-1)
1191601 ฟุตบอล 1 2 (1-2-3)
1191603 วอลเลยบอล1 1 (0-2-1)
1192103 การบริหารจัดการพลศึกษา 2 (1-2-3)
1192104 การเรียนรูและการพัฒนาทักษะกลไก 2 (1-2-3)
1192105 หลักสูตรพลศึกษา 3 (2-2-5)
1192301 จิตวิทยาการกีฬา 2 (1-2-3)
1192505 วายน้ำ 2 (1-2-3)
1193106 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูพลศึกษา 3 (2-2-5)
1193107 การวดัประเมนิผลการเรยีนรพูลศกึษา 2 (1-2-3)
1193108 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 3 (2-2-5)
1193109 วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรสูขุศกึษา 2 (1-2-3)
1193302 การปองกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ 3 (2-2-5)
1193901 การวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน 3 (2-2-5)
1193902 การสัมมนาทางพลศึกษา 2 (1-2-3)
5. วิชาเอกเลือก  จำนวน  22 หนวยกติ
1193110 สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูพลศึกษา 3 (2-2-5)
1194111 สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูพลศึกษา 3 (2-2-5)
1194112 ครูพลศึกษามืออาชีพ 3 (2-2-5)
1191504 เทเบลิเทนนสิ 1 (0-2-1)
1191602 ฟตุบอล2 1 (0-2-1)
1191604 วอลเลยบอล2 1 (0-2-1)
1191605 บาสเกตบอล1 1 (0-2-1)
1192502 กรีฑา 2 1 (0-2-1)
1192506 แบดมนิตนั 1 (0-2-1)
1192606 บาสเกตบอล2 1 (0-2-1)
1192607 แฮนดบอล 1 (0-2-1)
1191102 วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 1 (0-2-1)
1192701 การทดสอบและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 1 (0-2-1)
1192702 การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางพลศึกษา 1 (0-2-1)
1193303 การพลศกึษาสำหรบัเดก็ทีม่คีวามตองการพเิศษ 1 (0-2-1)
1193304 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัดและฟนฟู 3 (2-2-5)
1193401 ผกูำกบัลกูเสอืและเนตรนารขีัน้ความรเูบือ้งตน 1 (0-2-1)
1193402 คายพักแรม 1 (0-2-1)
1193403 เกมและกิจกรรมนันทนาการ 1 (0-2-1)
1193404 กจิกรรมเขาจงัหวะ 1 (0-2-1)
1193507 กระบี่กระบอง 1 (0-2-1)
1193508 มวยไทย 1 (0-2-1)
1193509 มวยสากล 1 (0-2-1)
1193510 ลีลาศ 1 (0-2-1)
1193511 เปตอง 1 (0-2-1)
1193512 เทนนสิ 1 (0-2-1)
1193513 อสีปอรต 3 (2-2-5)
1193608 ฟตุซอล 1 (0-2-1)
1193609 เซปกตะกรอ 1 (0-2-1)
1193703 หลักการเปนผูฝกกีฬา 1 (0-2-1)
1193704 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3 (2-2-5)
1193705 นนัทนาการและงานอดเิรก 3 (2-2-5)
1193706 การสรางเสริมสมรรถภาพสำหรับผูสูงอายุ 3 (2-2-5)
1193707 กิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในสถานออกกำลังกาย 3 (2-2-5)
1193708 สื่อสารมวลชนกับการกีฬา 3 (2-2-5)
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6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับ

รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)   ชื่อยอ  :  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Education (Early Childhood Education)

ชื่อยอ :  B.Ed. (Early Childhood Education)
โครงสรางหลักสูตร

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. กลุมวิชาชีพครู 31
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเอกบังคับ 42
5. วิชาเอกเลือกดานวิชาเฉพาะศาสตร 22
6. เลือกเสรี 6

รวม 143

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาชพีคร ู จำนวน  31  หนวยกติ

1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1002705 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1004901 ครนุพินธ 1 (45)
1111103 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1122205 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
1122206 ศาสตรการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1132302 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143404 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143405 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151108 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5)
1161502 ความเปนครู 3 (2-2-5)
3. การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา  จำนวน 12 หนวยกติ
1001803 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 1 2 (90)
1002804 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 2 2 (90)
1003805 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 3 2 (90)
1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 (540)
4. วชิาเอกบงัคบั จำนวน 42 หนวยกติ
1171101 สมองกับการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
1171102 การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
1171114 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
1171304 ความพรอมทางดานรางกายสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
1171305 ภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
1172307 ความฉลาดทางอารมณและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
1172212 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป 3 (2-2-5)
1172306 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
1172315 ศลิปะสำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
1172708 เดก็ปฐมวยัทีม่คีวามตองการจำเปนพเิศษ 3 (2-2-5)
1173218 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุ 3-6 ป 3 (2-2-5)
1173314 วทิยาศาสตรและคณติศาสตรสำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
1173318 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 3 (2-2-5)
1173716 การเรียนรูสำหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ 3 (2-2-5)
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5. วชิาเอกเลอืก  จำนวน 22 หนวยกติ
1173312 วรรณกรรมสำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
1173413 สือ่และของเลนสำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
1173214 การเลนเพือ่การเรยีนรสูำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
1173316 ทกัษะการคดิสำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
1173426 เทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูและผูปกครอง 3 (2-2-5)
1173517 การมสีวนรวมของครอบครวัและชมุชนในการจดัการศกึษาปฐมวยั 3 (2-2-5)
1173420 การตอยอดองคความรเูพือ่พฒันานวตักรรม 3 (2-2-5)
1173919 สมัมนาปญหาและแนวโนมในการพฒันาการศกึษาปฐมวยัในอนาคต  3 (2-2-5)
1173721 การถอดบทเรยีนเพือ่พฒันาคณุภาพงานตามวชิาชพี 2 (1-2-3)
1173722 ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
1173723 นาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
1173411 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
1173724 สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูปฐมวัย 3 (2-2-5)
1173725 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูปฐมวัย 3 (2-2-5)
1173726 การจัดการชั้นเรียน สมัยใหม สำหรับครูปฐมวัย 3 (2-2-5)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลกัสตูรคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาดนตรี

คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Music Education

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)          ชื่อยอ  :  ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Education (Music Education)

ชื่อยอ :  B.Ed. (Music Education)
โครงสรางหลักสูตร

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. กลุมวิชาชีพครู 31
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเอกบังคับ 40
5. วิชาเอกเลือก 21
6. เลือกเสรี 6

รวม 143
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาชพีคร ูจำนวน 31 หนวยกติ

1001703 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 3 (2-2-5)
1002703 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 3 (2-2-5)
1004901 ครนุพินธ 1 (45)
1111102 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1122203 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5)
1122204 วิทยาการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1133304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3 (2-2-5)
1142402 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143403 การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151107 จิตวิทยาสําหรับครู 3 (2-2-5)
1161501 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 3 (2-2-5)
3. การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา จำนวน 15 หนวยกติ
1001802 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1 (90)
1002803 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1 (90)
1003804 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1 (90)
1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540)
1004806 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (540)
4. วิชาเอกบังคับ จำนวน 40 หนวยกติ
2161106 ประวตัดินตรไีทยและดนตรตีะวนัตก 3 (3-0-6)
2161301 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3 (3-0-6)
2161601 สนุทรยีศาสตรสาํหรบัครดูนตรศีกึษา 3 (3-0-6)
2161703 ภาษาองักฤษสาํหรบัครดูนตรี 3 (3-0-6)
2162101 ทฤษฎดีนตรไีทย 3 (3-0-6)
2162441 การปฏบิตัริวมวงดนตรี 3 (2-2-5)
2162452 การขับรองเดี่ยวและขับรองประสานเสียง 3 (2-2-5)
2162701 นวตักรรมและเทคโนโลยดีนตรี 3 (2-2-5)
2163451 การปฏบิตัเิครือ่งดนตรเีสรมิ 3 (2-2-5)
2163602 การจดัการเรยีนรูและจติวทิยาดนตรี 2 (1-2-3)
2163603 การซอมแซมและบาํรงุรกัษาเครือ่งดนตรสีาํหรบัครดูนตรศีกึษา 2 (1-2-3)
2163604 การจดัการวงดนตรสีาํหรบัครดูนตรศีกึษา 3 (2-2-5)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

หลกัสตูรคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
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2163901 การวจิยัทางดนตรศีกึษา 3 (2-2-5)
2163902 การนําเสนอผลงานทางดนตรี 3 (2-2-5)
5. วิชาเอกเลือก  จำนวน 21 หนวยกติ

จำแนกตามประเภทดนตร ี จำนวน 9 หนวยกติ
01 ดนตรไีทย
2162233 การขับรองเพลงไทย 3 (2-2-5)
2162235 เพลงระบํา รํา ฟอน 3 (2-2-5)
2163105 การวเิคราะหและประพนัธเพลงไทย 3 (2-2-5)
2163117 ดนตรพีืน้บานของไทย 3 (2-2-5)
2163234 การปฏบิตัเิครือ่งดนตรไีทยเสรมิ 3 (2-2-5)
2163236 ดนตรีไทยรวมสมัย 3 (2-2-5)
02 ดนตรโียธวาทติ
2162302 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3 (3-0-6)
2162303 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 3 (3-0-6)
2163351 หลักการวงโยธวาทิต 3 (2-2-5)
2163352 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงโยธวาทิต 3 (3-0-6)
2163353 การแปรขบวนวงโยธวาทติ 3 (2-2-5)
2163704 การใชงานคอมพวิเตอรชวยงานดนตรสีนาม 3 (2-2-5)
03 ดนตรีสมัยนิยม
2162302 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3 (3-0-6)
2162303 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 3 (3-0-6)
2163304 ทฤษฎดีนตรแีจส 3 (3-0-6)
2163311 การประพนัธเพลง 3 (2-2-5)
2163333 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงดนตรี 3 (3-0-6)
2163705 ดนตรบีาํบดัขัน้พืน้ฐาน 3 (2-2-5)

จําแนกตามวิชาทักษะเครื่องมือเอก จำนวน 12 หนวยกติ
01 เครือ่งดดีไทย
2161211 ทักษะเครื่องดีดไทย 1 3 (2-2-5) 2161212 ทักษะเครื่องดีดไทย 2 3 (2-2-5)
2162211 ทักษะเครื่องดีดไทย 3 3 (2-2-5) 2162212 ทักษะเครื่องดีดไทย 4 3 (2-2-5)
02 เครื่องสี
2161213 ทักษะเครื่องสีไทย 1 3 (2-2-5) 2161214 ทักษะเครื่องสีไทย 2 3 (2-2-5)
2162213 ทักษะเครื่องสีไทย 3 3 (2-2-5) 2162214 ทักษะเครื่องสีไทย 4 3 (2-2-5)
03 เครื่องตี
2161215 ทักษะเครื่องตีไทย 1 3 (2-2-5) 2161216 ทักษะเครื่องตีไทย 2 3 (2-2-5)
2162215 ทักษะเครื่องตีไทย 3 3 (2-2-5) 2162216 ทักษะเครื่องตีไทย 4 3 (2-2-5)
04 เครื่องเปา
2161217 ทักษะเครื่องเปาไทย 1 3 (2-2-5) 2161218 ทักษะเครื่องเปาไทย 2 3 (2-2-5)
2162217 ทักษะเครื่องเปาไทย 3 3 (2-2-5 2162218 ทักษะเครื่องเปาไทย 4 3 (2-2-5)
05 ขบัรองเพลงไทย
2161219 ทักษะขับรองเพลงไทย 1 3 (2-2-5) 2161220 ทักษะขับรองเพลงไทย 2 3 (2-2-5)
2162219 ทักษะขับรองเพลงไทย 3 3 (2-2-5) 2162220 ทักษะขับรองเพลงไทย 4 3 (2-2-5)
06 ขมิไทย
2161221 ทักษะขิมไทย 1 3 (2-2-5 2161222 ทักษะขิมไทย 2 3 (2-2-5)
2162221 ทักษะขิมไทย 3 3 (2-2-5) 2162222 ทักษะขิมไทย 4 3 (2-2-5)
07 กตีาร
2161421 ทักษะกีตาร 1 3 (2-2-5) 2161422 ทักษะกีตาร 2 3 (2-2-5)
2162421 ทักษะกีตาร 3 3 (2-2-5) 2162422 ทักษะกีตาร 4 3 (2-2-5)
08 คียบอรด
2161423 ทักษะคียบอรด 1 3 (2-2-5) 2161424 ทักษะคียบอรด 2 3 (2-2-5)
2162423 ทักษะคียบอรด 3 3 (2-2-5) 2162424 ทักษะคียบอรด 4 3 (2-2-5)
09 เครื่องสายสากล
2161425 ทักษะเครื่องสายสากล 1 3 (2-2-5) 2161426 ทักษะเครื่องสายสากล 2 3 (2-2-5)
2162425 ทักษะเครื่องสายสากล 3 3 (2-2-5) 2162426 ทักษะเครื่องสายสากล 4 3 (2-2-5)
10 เครือ่งกระทบ
2161427 ทักษะเครื่องกระทบ 1 3 (2-2-5) 2161428 ทักษะเครื่องกระทบ 2 3 (2-2-5)
2162427 ทักษะเครื่องกระทบ 3 3 (2-2-5) 2162428 ทักษะเครื่องกระทบ 4 3 (2-2-5)
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11 เครื่องลมทองเหลือง
2161429 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 3 (2-2-5) 2161430 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2   3 (2-2-5)
2162429 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 3 (2-2-5) 2162430 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4   3 (2-2-5)
12 เครื่องลมไม
2161431 ทักษะเครื่องลมไม 1 3 (2-2-5) 2161432 ทักษะเครื่องลมไม 2 3 (2-2-5)
2162431 ทักษะเครื่องลมไม 3 3 (2-2-5) 2162432 ทักษะเครื่องลมไม 4 3 (2-2-5)
13 ขบัรองสากล
2161433 ทักษะขับรองสากล 1 3 (2-2-5) 2161434 ทักษะขับรองสากล 2 3 (2-2-5)
2162433 ทักษะขับรองสากล 3 3 (2-2-5 2162434 ทักษะขับรองสากล 4 3 (2-2-5)

วชิาเลอืกเรยีนตามอธัยาศยั
2163711 ดนตรนีนัทนาการ 3 (2-2-5) 2163461 อคูเูลเลขัน้พืน้ฐาน 3 (2-2-5)
2163462 เปยโคนแบบงาย 3 (2-2-5) 2163463 ขับรองเพลงสมัยนิยม 3 (2-2-5)
2163464 กีตารยามวาง 3 (2-2-5) 2163241 ดนตรไีทยเพลดิเพลนิใจ 3 (2-2-5)
2161712 ความสขุกบังานอดเิรก 3 (2-2-5)
6. หมวดวิชาเลือกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคโดยไมซ้ำกบั
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Art Education

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  ครศุาสตรบณัฑติ (ศลิปศกึษา)    ชื่อยอ  :   ค.บ. (ศิลปศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Education (Art Education)

ชื่อยอ :  B.Ed. (Art Education)
โครงสรางหลักสูตร

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. กลุมวิชาชีพครู 31
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเอกบังคับ 40
5. วิชาเอกเลือก 21
6. เลือกเสรี 6

รวม 143

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลุมวิชาชีพครู จำนวน 31 หนวยกติ

1122203 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5)
1122204 วิทยาการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1133304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3 (2-2-5)
1142402 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143403 การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151107 จิตวิทยาสาหรับครู 3 (2-2-5)
1161501 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณความเปนครู 3 (2-2-5)
3. การปฏบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 15 หนวยกติ
1001802 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1 (90)
1002803 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1 (90)
1003804 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1 (90)
1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540)
1004806 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
4. วิชาเอกบังคับ จำนวน 40 หนวยกติ
2111201 ประวตัศิาสตรศลิป 3 (2-2-5)
2111302 หลักการออกแบบ 3 (2-2-5)
2111303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนศิลปศึกษา 3 (2-2-5)
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1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลมุวชิาแกน จำนวน 12 หนวยกติ

2211105 ภมูปิญญาจากภาษาและวรรณกรรมทองถิน่นครสวรรค 3 (3-0-6)
2313612 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3 (3-0-6)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2563 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ชื่อยอ  :  ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Arts (Thai) ชื่อยอ  :  B.A. (Thai)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. กลุมแกน 12
3. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 45
4. วิชาเฉพาะดานเลือก กลุม ก 21

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
5. วิชาเฉพาะดานเลือก กลุม ข ค ง 15
6. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
7. เลอืกเสรี 6

รวม 135

2111601 การปฏิบัติการทัศนศิลป 1 3 (2-2-5)
2112304 องคประกอบศลิป 3 (2-2-5)
2113101 ภูมิปญญาในงานศิลปกรรม 2 (1-2-3)
2113401 สนุทรยีศาสตรและศลิปะวจิารณ 2 (1-2-3)
2113701 คอมพวิเตอรอารต 3 (2-2-5)
2121401 วาดเสน 1 3 (2-2-5)
2121501 ศิลปะไทย 3 (2-2-5)
2122101 จติรกรรม 3 (2-2-5)
2122201 ภาพพิมพ 3 (2-2-5)
2122301 ประตมิากรรม 3 (2-2-5)
2123901 ทศันศลิปนพินธ 3 (2-2-5)
5. วิชาเอกเลือก จำนวน 21 หนวยกติ
1123623 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 1 3 (2-2-5)
1123624 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 2 3 (2-2-5)
1172315 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
1173411 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
2113301 ทศันศลิปศกึษา 3 (2-2-5)
2113602 การปฏิบัติการทัศนศิลป 2 3 (2-2-5)
2113704 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู 3 (2-2-5)
2113705 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 3 (2-2-5)
2113707 การออกแบบลวดลาย 3 (2-2-5)
2113708 การออกแบบสรางสรรคงานกระดาษ 3 (2-2-5)
2122402 วาดเสน 2 3 (2-2-5)
2123101 จติรกรรมสนี้ำมนั 3 (2-2-5)
2123303 การปนและการหลอ 3 (2-2-5)
2151101 สุนทรียทางศิลปะการแสดง 3 (2-2-5)
2151102 ภูมิปญญาศิลปะการแสดง 3 (2-2-5)
2162452 การขับรองเดี่ยวและขับรองประสานเสียง 3 (2-2-5)
2163236 ดนตรีไทยรวมสมัย 3 (2-2-5
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้



7777

2313701 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร 3 (3-0-6)
4311702 คอมพวิเตอรเพือ่อาชพี 3 (2-2-5)
3. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 45 หนวยกติ
2211103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 3 (3-0-6)
2212202 การพัฒนาการฟง การดู และการพูด 3 (2-2-5)
2212203 การพัฒนาการอาน 3 (2-2-5)
2212204 การพัฒนาการเขียน 3 (2-2-5)
2212401 วรรณคดศีกึษา 3 (3-0-6)
2212404 คติชนวิทยา 3 (2-2-5)
2212604 ภาษาศาสตรเบือ้งตน 3 (3-0-6)
2213219 ลักษณะภาษาไทย 3 (3-0-6)
2213420 วรรณกรรมรวมสมัย 3 (3-0-6)
2213421 วรรณกรรมรายประเภท 3 (3-0-6)
2213422 ภาษาและวรรณกรรมกบัสงัคมวฒันธรรม 3 (3-0-6)
2214501 ผลงานการคนควาทางภาษาและวรรณกรรม 3 (3-0-6)
2214901 สัมมนาภาษาและวรรณกรรม 3 (2-2-5)
2214902 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม 3 (2-2-5)
2214904 การบูรณาการภาษาและวรรณกรรมเพื่ออาชีพ 3 (3-0-6)
4. วิชาเฉพาะดานเลือก (สายภาษาและสายวรรณคดี) กลุม ก  จำนวนไมนอยกวา 21 หนวยกติ
2212101 การใชภาษาไทยในวงการสื่อมวลชน 3 (3-0-6)
2212201 วาทวิทยา 3 (2-2-5)
2212205 เทคนคิผูประกาศ 3 (2-2-5)
2212701 เทคนคิการอานออกเสยีง 3 (2-2-5)
2212702 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานเอกสารภาษาไทย 3 (2-2-5)
2212703 ภาษาไทยเพื่อการสมัครงาน 3 (3-0-6)
2213103 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3 (3-0-6)
2213210 การใชภาษาไทยในวงการธุรกิจ 3 (2-2-5)
2213216 การใชภาษาไทยในวงการราชการ 3 (2-2-5)
2213217 พธิกีรมอือาชพี 3 (2-2-5)
2213220 การใชภาษาเพื่องานโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3 (2-2-5)
2213225 การพูดเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
2213226 เทคนคิงานเลขานกุาร 3 (2-2-5)
2213227 ศิลปะการใชภาษาไทยในการอบรม ประชุมและกิจการพิเศษ 3 (2-2-5)
2213228 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
2213229 ศลิปะการพสิจูนอกัษร 3 (2-2-5)
2213230 วาทศลิปและวาทนพินธ 3 (2-2-5)
2213231 เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสํานักงาน 3 (2-2-5)
2213232 การอานเพือ่พฒันาชวีติและสงัคม 3 (3-0-6)
2213237 การใชภาษาไทยเพื่อการกวดวิชา 3 (2-2-5)
2213702 ภาษากบัความคดิ 3 (3-0-6)
2213704 ทกัษะภาษาเพือ่พฒันาอาชพี 3 (2-2-5
2214201 การอานตคีวาม 3 (2-2-5)
2214202 การเขียนเชิงสรางสรรค 3 (2-2-5)
2214206 การเขยีนบทละคร 3 (2-2-5)
2214702 บรรณาธิการกิจ 3 (2-2-5)
2214707 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก 3 (2-2-5)
5. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก (สายภาษา เลือกเรียนกลุม ข และ ง สายวรรณคดี เลือกเรียน
กลุม ค และ ง  จำนวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต

01  กลุม ข และ กลุม ง
2212106 พัฒนาการภาษาไทย 3 (3-0-6)
2213102 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 3 (3-0-6)
2213425 วรรณกรรมการเมือง 3 (3-0-6)
2213426 ภาษาและวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว 3 (3-0-6)
2213427 วรรณกรรมกบัเพศวถิี 3 (3-0-6)
2213428 วรรณกรรมอาเซยีน 3 (3-0-6)
2213429 วรรณกรรมเพลงพืน้บาน 3 (2-2-5)
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2213433 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร 3 (2-2-5)
2213434 รามเกยีรติศ์กึษา 3 (3-0-6)
2213435 วรรณกรรมมุขปาฐะ 3 (3-0-6)
2213436 ความเชื่อในสังคมไทย 3 (3-0-6)
2213500 พัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทย 3 (3-0-6)
2213602 ภาษาไทยถิ่น 3 (3-0-6)
2213606 การเลนกับภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6)
2213607 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย 3 (3-0-6)
2213610 คําและความหมายในภาษาไทย 3 (3-0-6)
2213611 วากยสมัพนัธเบือ้งตน 3 (3-0-6)
2213612 ปรากฏการณทางภาษาในโลกสมัยใหม 3 (3-0-6)
2213613 ภาษาในเอกสารโบราณ 3 (3-0-6)
2213614 ภาษาศาสตรและการสื่อสาร 3 (3-0-6)
2213615 ภาษาตองหามในสังคมไทย 3 (3-0-6)
2213618 สมัพนัธสารวเิคราะห 3 (3-0-6)
2213619 วจันปฏบิตัศิาสตร 3 (3-0-6)
2213620 อรรถศาสตร 3 (3-0-6)
2213703 การประยกุตใชวรรณคดใีนสือ่บนัเทงิรวมสมยั 3 (3-0-6)
2213705 คตชินสรางสรรคกบัประเพณปีระดษิฐ 3 (3-0-6)
2214401 การวจิารณ 3 (3-0-6)
2214703 การแปรรูปวรรณกรรม 3 (3-0-6)

02   กลุม ค และ กลุม ง
2212105 ลกัษณะคาํประพนัธไทย 3 (2-2-5)
2213401 วรรณศลิปในการประพนัธ 3 (3-0-6)
2213402 คตีวรรณกรรม 3 (3-0-6)
2213403 วรรณคดเีอกของไทย 3 (3-0-6)
2213409 วรรณคดกีารละคร 3 (3-0-6)
2213412 วรรณกรรมเดก็ 3 (3-0-6)
2213423 วรรณคดเีปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6)
2213424 วรรณกรรมที่ไดรับรางวัล 3 (3-0-6)
2213425 วรรณกรรมการเมือง 3 (3-0-6)
2213426 ภาษาและวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว 3 (3-0-6)
2213427 วรรณกรรมกบัเพศวถิี 3 (3-0-6)
2213428 วรรณกรรมอาเซยีน 3 (3-0-6)
2213429 วรรณกรรมเพลงพืน้บาน 3 (2-2-5)
2213430 วรรณกรรมดจิทิลั 3 (3-0-6)
2213431 วรรณกรรมเพลงลูกทุง 3 (3-0-6)
2213432 วรรณกรรมแนวทดลอง 3 (3-0-6)
2213433 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร 3 (2-2-5)
2213434 รามเกยีรติศ์กึษา 3 (3-0-6)
2213435 วรรณกรรมมุขปาฐะ 3 (3-0-6)
2213436 ความเชื่อในสังคมไทย 3 (3-0-6)
2213500 พัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทย 3 (3-0-6)
2213615 ภาษาตองหามในสังคมไทย 3 (3-0-6)
2213703 การประยกุตใชวรรณคดใีนสือ่บนัเทงิรวมสมยั 3 (3-0-6)
2213705 คตชินสรางสรรคกบัประเพณปีระดษิฐ 3 (3-0-6)
2214401 การวจิารณ 3 (3-0-6)
2214703 การแปรรูปวรรณกรรม 3 (3-0-6)

03   กลมุ จ กลมุวชิาสำหรบันกัศกึษาตางประเทศ  จำนวนไมนอยกวา 36 หนวยกติ
2213426 ภาษาและวรรณกรรมเพื่อการทองเที่ยว 3 (3-0-6)
2213210 การใชภาษาไทยในวงการธุรกิจ 3 (2-2-5)
2214201 การอานตคีวาม 3 (2-2-5)
2213702 ภาษากบัความคดิ 3 (3-0-6)
2213103 ภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ 3 (3-0-6)
2212406 ภาษาในเพลง 3 (3-0-6)
2214701 เทคนคิการนำเสนอ 3 (2-2-5)
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2214203 การสัมภาษณ 3 (2-2-5)
2213418 นิทานไทย 3 (3-0-6)
2214212 การแปลเบือ้งตน 3 (2-2-5)
2214213 การแปลแบบลาม 3 (2-2-5)
2213228 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
2213226 เทคนคิงานเลขานกุาร 3 (2-2-5)
2213233 ภาษากับการสื่อสารขามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
2213234 การใชภาษาในชวีติประจำวนั 3 (3-0-6)
2213404 สำนวนไทย 3 (3-0-6)
2213232 การอานเพือ่พฒันาชวีติและสงัคม 3 (3-0-6)
2212201 วาทวิทยา 3 (2-2-5)
2213403 วรรณคดเีอกของไทย 3 (3-0-6)
2214202 การเขียนเชิงสรางสรรค 3 (2-2-5)
2213615 ภาษาตองหามในสังคมไทย 3 (3-0-6)
2213301 อักษรไทย 3 (3-0-6)
2212233 การสื่อสารในสื่อใหม 3 (3-0-6)
2213616 อวัจนภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6)
2213234 ภาษาไทยในงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส 3 (3-0-6)
2213235 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจบริการ 3 (3-0-6)
2213620 อรรถศาสตร 3 (3-0-6)
2213236 ภาษาเพื่อสรางภาพลักษณ 3 (3-0-6)
6. วชิาฝกประสบการณวชิาชพี จำนวน 6 หนวยกติ

01 แบบปกติ
2214801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1 (0-2-1)
2214802 ฝกประสบการณวิชาชีพ 5 (300)

02 แบบสหกิจศึกษา
2214804 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
2214003 การเตรยีมสหกจิศกึษา 0 (45 ชั่วโมง)
7. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Arts Program in History

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร) ชื่อยอ  :  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Arts (History) ชื่อยอ  :  B.A. (History)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. กลุมวิชาแกน 24
3. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 30
4. วิชาเฉพาะดานเลือก กลุม ก 24

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
5. วิชาเฉพาะดานเลือก กลุม ข ค ง 15
6. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
7. เลอืกเสรี 6

รวม 135

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน กลมุวชิาแกน  จำนวน 24 หนวยกติ

2213704 ทกัษะภาษาเพือ่พฒันาอาชพี 3 (2-2-5)
2312701 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู 3 (3-0-6)
2313701 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร 3 (3-0-6)
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2471201 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
2472101 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 3 (3-0-6)
2472109 ประวตัศิาสตรทองถิน่ 3 (2-2-5)
2472201 เหตกุารณโลกปจจบุนั 3 (3-0-6)
4313726 คอมพวิเตอรเพือ่งานประวตัศิาสตร 3 (2-2-5)
3. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  จำนวน 30 หนวยกติ กําหนดรายวิชา
2471103 ประวตัศิาสตรไทยกอนสมยัใหม 3 (3-0-6)
2472302 ประวตัศิาสตรเอเชยีตะวนัออก 3 (3-0-6)
2472304 ประวตัศิาสตรเอเชยีใต 3 (3-0-6)
2472402 ประวัติศาสตรยุโรปคริสตศตวรรษที่ 16-18 3 (3-0-6)
2472403 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน 3 (3-0-6)
2472702 ปรชัญาประวตัศิาสตรและระเบยีบวธิกีารทางประวตัศิาสตร 3 (3-0-6)
2473301 ประวตัศิาสตรเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 3 (3-0-6)
2473701 ประวตัศิาสตรนพินธ 3 (2-2-5)
2474501 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก 3 (3-0-6)
2474901 สมัมนาประวตัศิาสตร 3 (2-2-5)
4. หมวดวชิาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก (สําหรับวิชาเอก-โท)  จำนวน  24 หนวยกติ
2471101 อารยธรรมไทย 3 (3-0-6)
2471102 ประวตัศิาสตรไทย 3 (3-0-6)
2472102 ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6)
2472103 ประวตัศิาสตรเศรษฐกจิไทย 3 (3-0-6)
2472104 ประวตัศิาสตรสงัคมไทย 3 (3-0-6)
2472105 ประวตัศิาสตรศลิปะไทย 3 (3-0-6)
2472106 ประวตัศิาสตรความสมัพนัธของไทยกบัตางประเทศ 3 (3-0-6)
2472107 ประวตัศิาสตรชาวจนีโพนทะเลในประเทศไทย 3 (3-0-6)
2472108 ทองถิ่นศึกษา 3 (2-2-5)
2472301 โลกเอเชยี 3 (3-0-6)
2472303 จีนสมัยใหม 3 (3-0-6)
2472401 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยกลาง 3 (3-0-6)
2472701 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัโบราณวตัถสุถาน 3 (3-0-6)

แหลงประวัติศาสตร และวัฒนธรรมในประเทศไทย
2473101 ภูมิศาสตรทองถิ่น 3 (2-2-5)
2473102 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3 (2-2-5)
2473103 ประวตัศิาสตรกบัการทองเทีย่ว 3 (2-2-5)
2473104 การประยกุตใชขอมลูประวตัศิาสตรในงานเขยีนบนัเทงิคดแีละสารคดี 3 (2-2-5)
2473201 ประวตัศิาสตรในภาพยนตร 3 (3-0-6)
2473202 ประวตัศิาสตรอาหารและเครือ่งดืม่ 3 (3-0-6)
2473203 ประวตัศิาสตรเครือ่งแตงกาย 3 (3-0-6)
2473204 เพศสภาพในประวตัศิาสตร 3 (3-0-6)
2473205 จดุเปลีย่นในประวตัศิาสตรโลก 3 (3-0-6)
2473206 วรรณกรรมกบัประวตัศิาสตร 3 (3-0-6)
2473302 ลทัธชิาตนิยิมในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 3 (3-0-6)
2473303 ประวตัศิาสตรพมา 3 (3-0-6)
2473304 ประวตัศิาสตรลาว 3 (3-0-6)
2473305 ประวตัศิาสตรตะวนัออกกลาง 3 (3-0-6)
2473401 ประวตัศิาสตรรสัเซยี 3 (3-0-6)
2473501 ประวตัศิาสตรสหรฐัอเมรกิา 3 (3-0-6)
2473502 ประวตัศิาสตรละตนิอเมรกิา 3 (3-0-6)
2474701 การอานเอกสารประวตัศิาสตร 3 (2-2-5)
5. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาโท จำนวน  15 หนวยกติ

01 กลุมวชิาโทภาษาองักฤษ
2311111 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2311113 การอานสื่อภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2311114 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2312114 การอานเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
2312211 การแปล 1 3 (2-2-5)
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1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน กลมุวชิาแกน จำนวน 24 หนวยกติ

2302101 ภาษาศาสตรเบือ้งตน 3 (3-0-6)
2311101 ไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบท 3 (3-0-6)
2311103 การอานภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2311104 เรียงความภาษาอังกฤษ 1 3 (2-2-5)
2312602 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หมวด 30
การศึกษาทั่วไปหลักสูตร 2558)

2. วิชาแกน 24
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 27

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเฉพาะดานเลือก 42
5. วิชาประสบการณภาคสนาม 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 135

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

2312212 การแปล 2 3 (2-2-5)
2312601 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 3 (3-0-6)
2313608 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 2 3 (3-0-6)

02 กลุมวชิาโทการทองเทีย่วและการโรงแรม
3403601 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3 (3-0-6)
3411101 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
3411501 งานมคัคเุทศก 3 (2-2-5)
3412403 การจดัการการทองเทีย่วเชงินเิวศ 3 (2-2-5)
3413104 การจดัการธรุกจินาํเทีย่วและตวัแทนการเดนิทางทองเทีย่ว 3 (2-2-5
3413201 พฤตกิรรมของนกัทองเทีย่วและการสือ่สารขามวฒันธรรม 3 (2-2-5)
3413501 การวางแผนและการจดันาํเทีย่ว 3 (2-2-5)
3421101 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัโรงแรม 3 (3-0-6)
6. กลุมวชิาประสบการณวชิาชพี  จำนวน 6 หนวยกติ

01 ฝกประสบการณวชิาชพี
2474801 การเตรยีมฝกประสบการณดานประวตัศิาสตร 1 (0-2-1)
2474802 การฝกประสบการณดานประวตัศิาสตร 5 (300)

02 สหกจิศกึษา
2474803 การเตรยีมสหกจิ 0 (30 ชั่วโมง)
2474804 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
7. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Business
Communication (International Program)

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อยอ : ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Arts (English for Business Communication)

  (International Program)
ชื่อยอ : B.A. (English for Business Communication)  (International Program)



82

2312603 การอานเชงิธรุกจิ 3 (2-2-5)
3202101 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิ 3 (3-0-6)
4311705 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั จำนวน 27 หนวยกติ
2302102 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 2302101 ภาษาศาสตรเบือ้งตน มากอน*
2302103 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
2311102 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2312104 เรียงความภาษาอังกฤษ 2 3 (2-2-5)
2312201 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการแปล 3 (2-2-5)
2313401 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
2313604 การเขียนเชิงธุรกิจ 1 3 (2-2-5)
2314901 ระเบยีบวธิวีจิยั 3 (2-2-5)
3563202 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (3-0-6)

วิชาเฉพาะดานบังคับเรียนแบบไมนับหนวยกิต จำนวน 4 หนวยกติ
2311105 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 2 (1-2-3)
2311106 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 2 (1-2-3)

* ตองเรยีน 2311105 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 1 มากอน*
4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 42 หนวยกติ

วิชาเฉพาะดานเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 18 หนวยกติ
2312608 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3 (3-0-6)
2313108 ภาษาองักฤษธรุกจิแบบเขม 3 (3-0-6)
2313603 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 3 (3-0-6)
2313605 การเขียนเชิงธุรกิจ 2 *ตองเรยีน 2313604 การเขยีนเชงิธรุกจิ 1 มากอน* 3 (2-2-5)
2313606 ภาษาอังกฤษสําหรับการเจรจาตอรองทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
2313613 ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ 3 (3-0-6)
2313614 ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 3 (3-0-6)
2314101 การสนทนาภาษาอังกฤษและการอภิปราย 3 (2-2-5)
2314203 การแปลเอกสารทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
2314402 สนุทรยีภาพในวฒันธรรมและประเพณไีทย 3 (3-0-6)
2314607 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับการบริการดานอาหาร 3 (3-0-6)
2314609 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับการบิน 3 (3-0-6)

วิชาเฉพาะดานเลือก กลุมวชิาภาษาจนี ภาษาไทย และธรุกจิ จำนวน 24 หนวยกติ
2211202 การพัฒนาการฟงและการพูด 3 (2-2-5)
2212201 วาทวิทยา 3 (2-2-5)
2212203 การพัฒนาการอาน 3 (2-2-5)
2212204 การพัฒนาการเขียน 3 (2-2-5)
2212701 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
2213210 การใชภาษาไทยในวงการธุรกิจ 3 (3-0-6)
2213219 ลักษณะภาษาไทย 3 (3-0-6)
2213234 การใชภาษาในชวีติประจาํวนั 3 (3-0-6)
2213607 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย 3 (3-0-6)
2213702 ภาษากบัความคดิ 3 (3-0-6)
2214201 การอานตคีวาม 3 (2-2-5)
2214203 การสัมภาษณ 3 (2-2-5)
2214701 เทคนคิการนาํเสนอ 3 (2-2-5)
2271101 ภาษาจีนระดับตน 1 3 (2-2-5)
2272102 ภาษาจีนระดับตน 2  *ตองเรยีน 2271101 ภาษาจนีระดบัตน 1 มากอน* 3 (2-2-5)
2272201 การฟงและการพูดภาษาจีน 1 3 (2-2-5)
2273106 สัทศาสตรภาษาจีน 3 (2-2-5)
2273112 ไวยากรณภาษาจนีเบือ้งตน 3 (3-0-6)
2273202 การฟงและการพูดภาษาจีน 2 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 2272201 การฟงและการพดูภาษาจนี 1 มากอน*
2273301 ทักษะการอานภาษาจีน 3 (3-0-6)
2273401 ทักษะการเขียนภาษาจีน 3 (3-0-6)
2273501 วฒันธรรมจนี 3 (3-0-6)
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

คณะ/ภาควิชา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Social Development

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) ชื่อยอ : ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Social Development)

ชือ่ยอ :  B.A. (Community Development)
โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา/กลุมวิชา/วิชา หนวยกิต
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาแกน 30
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 39

หมวดวิชา/กลุมวิชา/วิชา หนวยกิต
4. วิชาเฉพาะดานเลือก 15
5. วชิาประสบการณวชิาชพี 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 126

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  30  หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาแกน จำนวน 30 หนวยกิต

2312701 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู 3 (3-0-6)
2313702 ภาษาอังกฤษสำหรับการสังคมศาสตร 3 (3-0-6)
2431101 หลกัสงัคมวทิยาและมานษุวทิยา 3 (3-0-6)

2273502 ศลิปะการเขยีนอกัษรจนี 3 (3-0-6)
2273503 การวาดภาพของจนี 3 (3-0-6)
2273701 ภาษาจนีในสือ่บนัเทงิ 3 (3-0-6)
2273702 ภาษาจนีธรุกจิ 3 (2-2-5)
2273703 ภาษาจนีในในธรุกจิออนไลน 3 (3-0-6)
2274201 การฟงและการพูดภาษาจีน 3 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 2273202 การฟงและการพดูภาษาจนี 2 มากอน*
2274711 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว 3 (3-0-6)
2274712 ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ 3 (3-0-6)
3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
3221603 การจัดการการคาปลีกและคาสง 3 (3-0-6)
3222602 การจัดการการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน 3 (3-0-6)
3222603 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3-0-6)
3223122 การตลาดระดบัโลก 3 (3-0-6)
3223303 กลยุทธการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน 3 (3-0-6)
3224201 การตลาดดจิทิลั 3 (2-2-5)
5. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกติ

01 ฝกประสบการณวชิาชพี
2314801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1 (0-2-1)
2314802 การฝกประสบการณวิชาชีพ 5 (300)

*ตองเรยีน 2314801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี มากอน*
02 สหกจิศกึษา

2314808 การเตรยีมสหกจิศกึษา 0 (30 ชั่วโมง)
2314809 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)

*ตองเรยีน 2314808 การเตรยีมสหกจิศกึษา มากอน*
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่ เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑ
การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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2431402 เศรษฐกจิชมุชนสงัคมการเมอืงและวฒันธรรม 3 (3-0-6)
2431401 แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 3 (3-0-6)
2431201 การจดัการสงัคมและนวตักรรมสงัคม 3 (3-0-6)
2432402 จรยิธรรมและจติส านกึทางสงัคม 3 (3-0-6)
2432504 การจดัการทรพัยากรมนษุย 3 (3-0-6)
2433901 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน 3 (2-2-5)
2432503 สารสนเทศเพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรู 3 (2-2-5)
3. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน  39 หนวยกิต

แขนงวิชาพัฒนาสังคม
2431405 การศกึษาและการวเิคราะหสงัคม 3 (2-2-5)
2431404 เทคนิคนักปฏิบัติการพัฒนาสังคม 3 (2-2-5)
2432407 การวางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาสังคม 3 (2-2-5)
2432409 การพฒันาชนบทและเมอืง 3 (2-2-5)
2432701 การฝกอบรมเพือ่การพฒันาสงัคม 3 (2-2-5)
2432702 นโยบายสาธารณะเพือ่การพฒันาสงัคม 3 (2-2-5)
2433411 ปญหาสังคมกับการพัฒนาสังคม 3 (2-2-5)
2433412 การปกครองทองถิน่กบัการพฒันาสงัคม 3 (3-0-6)
2433703 ยุทธศาสตรเชิงบูรณการเพื่อการพัฒนาสังคม 3 (2-2-5)
2433902 การวจิยัเพือ่การพฒันาสงัคม 3 (2-2-5)
2433429 ผูน าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3 (2-2-5)
2432209 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (2-2-5)
2434903 สัมมนาประเด็นการพัฒนาสังคม 3 (2-2-5)

แขนงวิชานวัตกรรมสังคม
2431202 เศรษฐกิจในวิถีชีวิต 3 (2-2-5)
2432206 นเิวศวฒันธรรม 3 (2-2-5)
2432208 ศาสนากับสังคม 3 (2-2-5)
2432205 ความเปนพลเมอืงและวฒันธรรม 3 (2-2-5)
2431203 อารยธรรมไทย 3 (2-2-5)
2433426 การพฒันาทรพัยากรมนษุยและชมุชน 3 (2-2-5)
2434706 ธรุกจิเพือ่สงัคมและผปูระกอบการทางสงัคม 3 (2-2-5)
2432207 การวางแผนเพือ่การเรยีนรสูงัคม 3 (2-2-5)
2432302 นวตักรรมการเรยีนรชูมุชนและสงัคม 3 (2-2-5)
2433707 การออกแบบนวตักรรมทางสงัคมเพือ่การเรยีนรู 3 (2-2-5)
2433708 การประเมินผลการเรียนรูทางสังคม 3 (2-2-5)
2433904 การวจิยัเพือ่สรางสรรคสงัคม 3 (2-2-5)
2433905 สัมมนาบูรณาการองคความรูทางสังคม 3 (2-2-5)
4. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้

กลุมวิชาผูสูงอายุ
2433414 แนวคดิการพฒันาผสูงูอายุ 3 (3-0-6)
2433415 ศาสนากบัการพฒันาผสูงูอายุ 3 (3-0-6)
2433416 การประกอบอาชพีสำหรบัผสูงูอายุ 3 (2-2-5)
2433417 การสงเสรมิสขุภาพผสูงูอายุ 3 (2-2-5)
2433418 การพฒันาผสูงูอายแุบบองครวม 3 (2-2-5)
2432212 สวสัดกิารสงัคม 3 (2-2-5)
2432213 สวสัดกิารผสูงูอายบุรูณาการ 3 (2-2-5)
2432214 การจดัสวสัดกิารสำหรบัคนจนและประชาชนกลมุพเิศษ 3 (2-2-5)
2432216 การจดัการทนุทางสงัคมและสวสัดกิารสงัคม 3 (2-2-5)

กลุมวิชาเด็กและเยาวชน
2433419 แนวคดิการพฒันาเดก็และเยาวชน 3 (3-0-6)
2433420 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3 (3-0-6)
2433421 เทคนิคในการทำงานกับเด็กและเยาวชน 3 (2-2-5)
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาวิชาอังกฤษ
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) ชื่อยอ  :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Arts (English) ชื่อยอ  :  B.A. (English)

2433422 การบรูณาการการทำงานกบัเดก็และเยาวชน 3 (2-2-5)
2433423 การพฒันาโครงการสำหรบัเดก็เยาวชนและครอบครวั 3 (2-2-5)
2433702 การฝกอบรมและวทิยากรกระบวนการ 3 (2-2-5)
2434218 กจิกรรมและนนัทนาการ 3 (2-2-5)

กลุมวิชาการจัดการทางสังคม
2433424 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับอัตลักษณทางสังคม 3 (2-2-5)
2433425 การจดัการตนเองของชมุชนและสงัคม 3 (2-2-5)
2433427 การพัฒนาความคิดเชิงระบบ 3 (2-2-5)
2433428 การบรหิารการพฒันาสงัคม 3 (3-0-6)
2432201 ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาสังคม 3 (2-2-5)
2432210 พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3 (2-2-5)
2432408 นวตักรรมทางสงัคมเพือ่พฒันา 3 (2-2-5)
2432211 กลมุชาตพินัธกุบัการพฒันา 3 (3-0-6)
2433213 เครือขายการเรียนรูทางสังคม 3 (2-2-5)
2433214 พหสุงัคมและวฒันธรรม 3 (2-2-5)
2433215 จิตวิทยาสังคม 3 (2-2-5)
2433709 การถอดบทเรียนชุมชน 3 (2-2-5)
2433710 การจดัการความรทูองถิน่อยางมสีวนรวม 3 (2-2-5)
2433711 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื 3 (2-2-5)
2433216 การจดัการปญหาสงัคมรวมสมยั 3 (2-2-5)
2433712 การเมอืงและการปกครองรวมสมยั 3 (3-0-6)
2434217 การประกอบอาชพีสรางสรรค 3 (2-2-5)
2434219 ภมูวิฒันธรรม 3 (3-0-6)
5. วิชาประสบการณวิชาชีพ จำนวน 6 หนวยกิต

ใหนกัศกึษาทัง้แขนงวชิาการพฒันาสงัคมและแขนงวชิานวตักรรมสงัคมเลอืกเรยีนรายวชิาประสบการณ
วิชาชีพโดยเลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่งจากแบบปกติ หรือแบบสหกิจศึกษา

วิชาประสบการณวิชาชีพแบบปกติ
2434801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีดานการพฒันาสงัคม 1 (1-0-2)
2434802 การฝกประสบการณวชิาชพีดานการพฒันาสงัคม 5 (300)

วิชาประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจ
2434803 เตรียมสหกิจศึกษา 0 (30)
2434804 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
6. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกิต

ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคโดยไมซ้ำ
กบัรายวชิาทีเ่รยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีนโดยไมนบัหนวยกติ ในเกณฑการสำเรจ็การศกึษา
ของหลกัสตูรของสาขาวชิานี้

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาแกน 18
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 55

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเฉพาะดานเลือก 15
5. วิชาประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 130
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รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน กลมุวชิาแกน จำนวน 18 หนวยกติ

2301111 ภาษาศาสตรเบือ้งตน 3 (3-0-6)
2311111 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2311112 การอานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-5)
2311114 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2311311 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัวรรณคดี 3 (3-0-6)
2312211 การแปล 1 3 (2-2-5)
3. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะดานบังคบั  จำนวน 55 หนวยกติ
2301112 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2302113 วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
2303114 อรรถศาสตรและวจันปฏบิตัศิาสตรภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
2304114 การวิเคราะหบทสนทนา 3 (2-2-5)
2311113 การอานสื่อภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2312112 การนาํเสนอและการพดูในทีช่มุชน 3 (2-2-5)
2312114 การอานเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
2312115 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
2312212 การแปล 2 *ตองเรยีน 2312211 การแปล 1 มากอน* 3 (2-2-5)
2312312 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
2313113 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
2313116 การเขียนเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
2313213 การแปลบนัเทงิคดแีละสารคดี 3 (2-2-5)
2313313 รอยกรองภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
2313314 การละครเบือ้งตน 3 (3-0-6)
2313911 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา 3 (3-0-6)
2314214 การแปลเพื่องานอาชีพ 3 (2-2-5)
2314315 วรรณกรรมสาํหรบัเดก็ 3 (3-0-6)
2314912 การศึกษาคนควาอิสระ *ตองเรยีน 2313911 ระเบยีบวธิวีจิยัทางภาษา มากอน* 1 (0-3-1)
4.   หมวดวชิาเฉพาะดาน กลมุวชิาเอกเลอืก จำนวน 15 หนวยกติ
2312601 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 3 (3-0-6)
2312604 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม 1 3 (3-0-6)
2312605 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 3 (3-0-6)
2313601 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
2313602 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)

*ตองเรยีน 2313601 ภาษาองักฤษสาํหรบัการสือ่สารทางธรุกจิ 1 มากอน*
2313607 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม 2 3 (3-0-6)

*ตองเรยีน 2312604 ภาษาองักฤษสาํหรบัการโรงแรม 1 มากอน*
2313608 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 2 3 (3-0-6)
2313609 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและสํานักงาน 1 3 (3-0-6)
2313610 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและสํานักงาน 2 3 (3-0-6)

*ตองเรยีน 2313609 ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานกุารและสาํนกังาน 1 มากอน*
2313611 ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาดและการธนาคาร 3 (3-0-6)
2313612 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3 (3-0-6)
2313615 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 3 (3-0-6)
2313616 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 3 (3-0-6)
2313617 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสายการบิน 3 (3-0-6)
2313619 ภาษาอังกฤษสําหรับการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ 3 (3-0-6)
2313620 ภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับนกักฎหมาย 3 (3-0-6)
5. วชิาประสบการณวชิาชพี จำนวน 6 หนวยกติ
2314803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 1 (0-2-1)
2314804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 5 (300)

*ตองเรยีน 2314803 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีภาษาองักฤษ มากอน*
6. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน กลมุวชิาแกน จำนวน 48 หนวยกติ

2311113 การอานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-5)
2313612 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3 (3-0-6)
2451101 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 3 (3-0-6)
2451102 การเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6)
2451103 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6)
2451301 ความรูเบือ้งตนทางรฐัประศาสนศาสตร 3 (3-0-6)
2452301 ยุทธศาสตรภาครัฐ 3 (3-0-6)
2452401 การจัดการปกครองทองถิ่นไทย 3 (3-0-6)
2452501 ขอบังคับทางการปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร 3 (3-0-6)
2452502 ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ 3 (2-2-5)
2453101 จริยธรรมสําหรับนักรัฐศาสตร 3 (3-0-6)
2453601 สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร 3 (2-2-5)
2453901 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร 3 (2-2-5)
2454901 สัมมนาประเด็นปญหาทางรัฐศาสตร 3 (2-2-5)
2461102 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 3 (3-0-6)
4311702 คอมพวิเตอรเพือ่อาชพี 3 (2-2-5)
3. กลุมวชิาเฉพาะดานบงัคบั

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง จำนวน 30 หนวยกติ
2451104 ปรชัญาและทฤษฎกีารเมอืงเบือ้งตน 3 (3-0-6)
2452101 กลุมผลประโยชน พรรคการเมือง กับการเลือกตั้ง 3 (3-0-6)
2452102 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6)
2453102 การสื่อสารทางการเมือง 3 (3-0-6)
2453103 ประชาธิปไตยศึกษา 3 (3-0-6)
2453104 การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม 3 (3-0-6)
2453105 โลกาภิวัตนทางการเมือง 3 (3-0-6)
2453106 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 (3-0-6)
2454101 นิเวศวิทยาการเมอืง 3 (3-0-6)
2454102 การเมอืงวาดวยความเสมอภาค 3 (3-0-6)

แขนงวชิาการปกครองทองถิน่  จำนวน 30 หนวยกติ
2451401 ชนบทกบักระบวนการเปนเมอืง 3 (3-0-6)
2452402 เศรษฐศาสตรการเมืองทองถิ่น 3 (3-0-6)
2452403 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการเขียนโครงการ 3 (2-2-5)
2453401 การมีสวนรวมของพลเมืองในการปกครองทองถิ่น 3 (3-0-6)
2453402 นวัตกรรมทองถิ่นและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6)
2453403 การวดัและการจดัการผลการดาํเนนิงาน 3 (3-0-6)
2453404 การพัฒนาทองถิ่นตามศาสตรพระราชา 3 (2-2-5)

หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Political Science

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อยอ :   ร.บ.
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of  Political ชื่อยอ :   B.Pol.Sc.

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาแกน 48
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 30

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเฉพาะดานเลือก 15
5. วิชาประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 135
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2453405 การจัดการการคลังทองถิ่น 3 (3-0-6)
2454401 การจัดการความหลากหลายของทองถิ่น 3 (3-0-6)
2454402 การบริหารสํานักงานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 (3-0-6)

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร  จำนวน 30 หนวยกติ
2451302 การจัดการภาครัฐแนวใหม 3 (3-0-6)
2452301 องคการและการจัดองคการภาครัฐ 3 (3-0-6)
2452302 เทคนิคการจัดการสมัยใหมสําหรับหนวยงานภาครัฐ 3 (3-0-6)
2453301 การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3 (3-0-6)
2453302 การบริหารการเงินการคลัง 3 (3-0-6)
2453303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6)
2453304 การบริหารการพัฒนาและการปฏิรูประบบราชการ 3 (3-0-6)
2453305 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ 3 (3-0-6)
2454301 การจัดการเชิงกลยุทธภาครัฐ 3 (3-0-6)
2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ 3 (3-0-6)
4. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง จำนวน 15 หนวยกติ
2452103 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอํานาจ 3 (3-0-6)
2452104 การพัฒนาการเมือง 3 (3-0-6)
2452307 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3 (3-0-6)
2453107 ชวีติกบัการเมอืง 3 (3-0-6)
2453108 การจัดการความขัดแยงทางการเมือง 3 (3-0-6)
2453109 การเมืองกับอาเซียน 3 (3-0-6)
2453110 การเขียนและการคนควาทางรัฐศาสตร 3 (2-2-5)
2453111 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 3 (3-0-6)
2454103 ภูมิรัฐศาสตร 3 (3-0-6)
2454104 รฐัศาสตรแนววพิากษ 3 (3-0-6)
2454105 การเมืองกับศาสนา 3 (3-0-6)
2454106 วงศาวิทยาการเมืองไทย 3 (3-0-6)
2454107 สัญวิทยาการเมือง 3 (3-0-6)
2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ 3 (3-0-6)
2461503 กฎหมายอาญา1 : ภาคทั่วไป 3 (3-0-6)
2462504 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6)
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 (3-0-6)
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3 (3-0-6)
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3 (3-0-6)

แขนงวิชาการปกครองทองถิ่น จำนวน 15 หนวยกติ
ช2452307 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3 (3-0-6)
2452404 สีแ่ควศกึษา 3 (2-2-5)
2452405 การจดัการภยัพบิตัใินทองถิน่ 3 (3-0-6)
2453406 การบริหารงานทองถิ่นไทย 3 (3-0-6)
2453407 การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 (3-0-6)
2453408 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 3 (3-0-6)
2453409 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 3 (3-0-6)
2453410 การวิเคราะหนโยบายทองถิ่น 3 (3-0-6)
2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ 3 (3-0-6)
2461503 กฎหมายอาญา1 :ภาคทั่วไป 3 (3-0-6)
2462504 กฎหมายอาญา 2 :ภาคความผิด 3 (3-0-6)
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 (3-0-6)
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3 (3-0-6)
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3 (3-0-6)

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร จำนวน 15 หนวยกติ
2452303 การจัดการความรูในภาครฐั 3 (3-0-6)
2452304 การบริหารงานภาครัฐจากการประยุกตองคความรูตามศาสตรพระราชา 3 (3-0-6)
2452305 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 3 (3-0-6)
2452306 การจัดการความขัดแยงในองคการ 3 (3-0-6)
2452307 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3 (3-0-6)
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2453306 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3 (3-0-6)
2453307 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 (3-0-6)
2453308 การกําหนดนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมและการนํานโยบายไปปฏิบัติ 3 (3-0-6)
2453309 การตลาดภาครัฐ 3 (3-0-6)
2453310 การจัดการผังเมือง 3 (3-0-6)
2453311 ภาวะผูนําสําหรับนักบริหาร 3 (3-0-6)
2453312 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6)
2453313 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6)
2461503 กฎหมายอาญา1 :ภาคทั่วไป 3 (3-0-6)
2462504 กฎหมายอาญา 2 :ภาคความผิด 3 (3-0-6)
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 (3-0-6)
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3 (3-0-6)
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3 (3-0-6)
5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จำนวน 6 หนวยกติ  (เลอืกกลมุใดกลมุหนึง่)

01  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
2454801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 1 (60)
2454803 ฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 5 (450)

02  สหกจิศกึษา
2454802 เตรยีมสหกจิศกึษา 0 (45 ชั่วโมง)
2454804 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาวิชานิติศาสตร
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  นิติศาสตรบัณฑิต ชื่อยอ :  น.บ.
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Laws ชื่อยอ :  LL.B.

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาแกน 13
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 76

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเฉพาะดานเลือก 12
5. วิชาประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 143
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน กลมุวชิาแกน จำนวน 13 หนวยกติ

2461101 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและนิติปรัชญา 3 (3-0-6)
2461103 หลักกฎหมายเอกชน 2 (2-0-4)
2462104 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2 (2-0-4)
2462406 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย1 3 (3-0-6)
2462407 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 3 (3-0-6)
3. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 76 หนวยกติ
2461202 กฎหมายลักษณะหนี้ 3 (3-0-6)
2461203 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน 3 (3-0-6)
2461207 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 (3-0-6)
2461501 กฎหมายมหาชนเบื้องตน 2 (2-0-4)
2461502 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 (3-0-6)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา
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2461503 กฎหมายอาญา1 :ภาคทั่วไป 3 (3-0-6)
2462204 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได 3 (3-0-6)
2462301 เอกเทศสัญญา 1 3 (3-0-6)
2462302 เอกเทศสัญญา 2 3 (3-0-6)
2462304 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท 3 (3-0-6)
2462306 กฎหมายลกัษณะตัว๋เงนิและบญัชเีดนิสะพดั 3 (3-0-6)
2462504 กฎหมายอาญา 2 :ภาคความผิด 3 (3-0-6)
2462505 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6)
2462701 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญา 2 (2-0-4)
2463205 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3 (3-0-6)
2463206 กฎหมายลกัษณะมรดก 3 (3-0-6)
2463401 หลักกฎหมายระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
2463601 พระธรรมนญูศาลยตุธิรรม 2 (2-0-4)
2463602 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 3 (3-0-6)
2463603 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 3 (3-0-6)
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 (3-0-6)
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3 (3-0-6)
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3 (3-0-6)
2463702 กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ 2 (2-0-4)
2464402 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
2464703 การวาความและศาลจําลอง 3 (3-0-6)
2464704 กฎหมายสิ่งแวดลอม 2 (2-0-4)
4. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน  12 หนวยกติ
2461102 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักฎหมาย 3 (3-0-6)
2461107 กฎหมายเกีย่วกบัชวีติประจาํวนั 3 (3-0-6)
2461201 กฎหมายกับชีวิต 3 (3-0-6)
2461316 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6)
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย 3 (3-0-6)
2462515 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 2 (2-0-4)
2462516 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 3 (3-0-6)
2463307 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6)
2463308 กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว 3 (3-0-6)
2463309 กฎหมายธรุกจิเกษตร 3 (3-0-6)
2463506 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3 (3-0-6)
2463507 กฎหมายภาษีอากร 3 (3-0-6)
2463516 นติเิวชศาสตร 3 (3-0-6)
2463518 กฎหมายสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 (3-0-6)
2464310 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ 3 (3-0-6)
2464311 กฎหมายธุรกรรมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2 (2-0-4)
2464312 กฎหมายไซเบอร 2 (2-0-4)
2464313 กฎหมายที่ดิน 2 (2-0-4)
2464403 กฎหมายอาเซียน 2 (2-0-4)
2464404 กฎหมายเศรษฐกจิระหวางประเทศ 2 (2-0-4)
2464405 กฎหมายโลจิสติกส 2 (2-0-4)
2464517 สัมมนากฎหมายแพงและวิธีพิจารณาความแพง 2 (2-0-4)
2464518 สัมมนากฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา 2 (2-0-4)
2464526 กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปรามปราบการทุจริต 2 (2-0-4)
2464528 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 2 (2-0-4)
2464529 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 2 (2-0-4)
2464530 กฎหมายผังเมือง ควบคุมอาคารและการใชที่ดิน 2 (2-0-4)
5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จำนวน 6 หนวยกติ
2464801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 1 (45)
2464802 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 5 (300)
6. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลกัสตูรศลิปบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564

สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปบณัฑติ
สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง(หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program in Music ชand Performing Arts Science
2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศิลปบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง)
ชื่อยอ : ศล.บ. (วิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง)

ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Fine Arts (Music and Performing ArtsScience)
ชื่อยอ : B.F.A. (Music and Performing ArtsScience)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาแกน 30
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 39

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเอก 24
5. วชิาประสบการณวชิาชพีฯ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 135
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาแกน  จำนวน 30 หนวยกติ

2161701 การบรหิารจดัการธรุกจิดนตรแีละศลิปะการแสดง 3 (3-0-6)
2161702 ลขิสทิธิด์นตรแีละศลิปะการแสดง 3 (3-0-6)
2162704 นวัตกรรมและการสรางสรรคศิลป 3 (2-2-5)
2163706 เทคโนโลยผีลติสือ่ดนตรแีละศลิปะการแสดง 3 (2-2-5)
2164903 การนำเสนอผลงานทางวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง 3 (2-2-5)
2164902 สมัมนาดนตรแีละศลิปะการแสดง 3 (2-2-5)
2163903 วจิยัทางดนตรแีละศลิปะการแสดง 3 (2-2-5)
2162501 ดนตรแีละศลิปะการแสดงทองถิน่ 3 (2-2-5)
2162703 ภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐานสำหรบัดนตรแีละศลิปะการแสดง 3 (3-0-6)
2163707 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง 3 (3-0-6)
3. วชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 39 หนวยกติ  แบงเปนกลมุวชิา ดงันี ้ก) กลมุวชิาดนตรไีทย ข) กลมุวชิาดนตรสีากล
ค) กลุมวิชาศิลปะการแสดง  ใหเลือกเรียนเพียงกลุมวิชาเดียวเทานั้น

ก. กลมุดนตรไีทย
2161101 ทฤษฎดีนตรไีทย 3 (3-0-6)
2161102 ประวตักิารดนตรไีทย 3 (3-0-6)
2162103 รูปแบบและการวิเคราะหเพลงไทย 3 (3-0-6)
2162104 การประพันธเพลงไทย 3 (3-0-6)
2161511 สนุทรยีศาสตรทางดนตรี 3 (3-0-6)
2161231 จงัหวะและหนาทบัดนตรไีทย 3 (2-2-5)
2162234 การขับรองเพลงไทยพื้นฐาน 3 (2-2-5)
2163237 เพลงประกอบการแสดงโขน 3 (2-2-5)
2163235 เพลงระบำ รำ ฟอน 3 (2-2-5)
2164238 ปฏบิตัเิพลงเดีย่ว 3 (2-2-5)
2162232 การซอมบำรุงเครื่องดนตรีไทย 3 (2-2-5)
2163234 การปฏบิตัเิครือ่งดนตรไีทยเสรมิ 2 (0-4-2)
2162241 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1 2 (0-4-2)
2162242 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2 2 (0-4-2)

ข. กลุมดนตรีสากล
2161301 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3 (3-0-6)
2162302 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3 (3-0-6)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา
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2162303 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 3 (3-0-6)
2161304 ประวตัดินตรตีะวนัตก 3 (3-0-6)
2161511 สนุทรยีศาสตรทางดนตรี 3 (3-0-6)
2163305 รปูแบบและการวเิคราะหดนตรี 3 (3-0-6)
2163307 การแตงเพลงเพื่อการพาณิชย 3 (2-2-5)
2163306 เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรี 3 (2-2-5)
2162711 นวตักรรมและเทคโนโลยดีนตรี 3 (2-2-5)
2163712 ระบบปฏบิตักิารนวตักรรมและเทคโนโลยดีนตรี 3 (2-2-5)
2164713 ระบบแสง สี เสียง 3 (2-2-5)
2161435 โสตประสาท 2 (0-4-2)
2161441 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1 2 (0-4-2)
2162442 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2 2 (0-4-2)

ค. กลุมวิชาศิลปะการแสดง
2151701 ประวตัศิลิปะการแสดง 3 (3-0-6)
2151702 ปริทรรศนศิลปะการแสดง 3 (3-0-6)
2151703 สรางสรรคทารำเตน 3 (2-2-5)
2151704 การแตงหนาและแตงกายเพื่อศิลปะการแสดง 3 (2-2-5)
2152705 การพดูและการอานตคีวามหมายเพือ่ศลิปะการแสดง 3 (2-2-5)
2152706 วรรณกรรมและการประพนัธเพือ่ศลิปะการแสดง 3 (3-0-6)
2152707 การศึกษาสังคมผานศิลปะการแสดง 3 (3-0-6)
2152708 ประดิษฐเครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง 3 (2-2-5)
2152709 องคประกอบศลิปะการแสดง 3 (2-2-5)
2153710 การสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย 3 (2-2-5)
2153711 การถายทอดความคิดสรางสรรคในศิลปะการแสดง 3 (2-2-5)
2153712 นวตักรรมจากขนบวถิี 3 (2-2-5)
2153713 ศิลปะการแสดงเพื่อการทองเที่ยว 3 (2-2-5)
4.  วชิาเอก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนเพียงกลุมเดียว จำนวน 24 หนวยกิตโดยผูที่เลือกเรียนตามกลุมวิชา  มีแนวทางดังนี้
-  กลุมวิชาดนตรีไทย ใหเลือกเรียนกลุมเครื่องดีดไทย หรือ เครื่องสีไทย หรือเครื่องตีไทย หรือเครื่องเปาไทย

หรือขับรองเพลงไทย
-  กลุมวิชาดนตรีสากล ใหเลือกเรียนกลุมเครื่องลมไม หรือเครื่องทองเหลือง หรือเครื่องสายสากลหรือกีตาร

หรือเปยโน หรือเครื่องกระทบ หรือเบสไฟฟา หรือกีตารไฟฟา  หรือขับรองสากล
-  กลุมวิชาศิลปะการแสดง ใหเลือกเรียนกลุมปฏิบัติศิลปะการแสดง
ก. กลมุวชิาดนตรไีทย

       (1) เครือ่งดดีไทย
2161201 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 3 (1-3-5) 2161202 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2 3 (1-3-5)
2162201 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3 3 (1-3-5) 2162202 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4 3 (1-3-5)
2163201 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5 3 (1-3-5) 2163202 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6 3 (1-3-5)
2163117 ดนตรพีืน้บานของไทย 3 (1-3-5) 2163236 ดนตรีไทยรวมสมัย 3 (1-3-5)
       (2) เครือ่งสไีทย
2161203 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 3 (1-3-5) 2161204 การปฏิบัติเครื่องสีไทย  2 3 (1-3-5)
2162203 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 3 3 (1-3-5) 2162204 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 4 3 (1-3-5)
2163203 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 5 3 (1-3-5) 2163204 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 6 3 (1-3-5)
2163117 ดนตรพีืน้บานของไทย 3 (1-3-5) 2163236 ดนตรีไทยรวมสมัย 3 (1-3-5)
        (3) เครือ่งตไีทย
2161205 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 (1-3-5) 2161206 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 3 (1-3-5)
2162205 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 3 (1-3-5) 2162206 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 4 3 (1-3-5)
2163205 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 5 3 (1-3-5) 2163206 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 6 3 (1-3-5)
2163117 ดนตรพีืน้บานของไทย 3 (1-3-5) 2163236 ดนตรีไทยรวมสมัย 3 (1-3-5)

 (4) เครื่องเปาไทย
2161207 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1 3 (1-3-5) 2161208 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2 3 (1-3-5)
2162207 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3 3 (1-3-5) 2162208 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4 3 (1-3-5)
2163207 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5 3 (1-3-5) 2163208 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6 3 (1-3-5)
2163117 ดนตรพีืน้บานของไทย 3 (1-3-5) 2163236 ดนตรีไทยรวมสมัย 3 (1-3-5)
        (5) ขบัรองเพลงไทย
2161209 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1   3 (1-3-5) 2161210 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2   3 (1-3-5)
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2162209 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3   3 (1-3-5) 2162210 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4   3 (1-3-5)
2163209 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5   3 (1-3-5) 2163210 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6   3 (1-3-5)
2163117 ดนตรพีืน้บานของไทย   3 (1-3-5) 2163236 ดนตรีไทยรวมสมัย   3 (1-3-5)
         ข.  กลมุวชิาดนตรสีากล
       (1) เครือ่งลมไม
2161401 การปฏิบัติเครื่องลมไม 1 3 (1-3-5) 2161402 การปฏิบัติเครื่องลมไม 2   3 (1-3-5)
2162401 การปฏิบัติเครื่องลมไม 3 3 (1-3-5) 2162402 การปฏิบัติเครื่องลมไม 4   3 (1-3-5)
2163401 การปฏิบัติเครื่องลมไม 5 3 (1-3-5) 2163402 การปฏิบัติเครื่องลมไม 6   3 (1-3-5)
2162452 การขับรองเดี่ยวและขับรองประสานเสียง   3 (1-3-5)
2163432 การแสดงบนเวทสีำหรบันกัดนตรี   3 (1-3-5)
       (2) เครื่องทองเหลือง
2161403 การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 3 (1-3-5) 2161404 การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2  3 (1-3-5)
2162403 การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 3 (1-3-5) 2162404 การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4  3 (1-3-5)
2163403 การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5 3 (1-3-5) 2163404 การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6  3 (1-3-5)
2162452 การขับรองเดี่ยวและขับรองประสานเสียง   3 (1-3-5)
2163432 การแสดงบนเวทสีำหรบันกัดนตรี   3 (1-3-5)
      (3) เครื่องสายสากล
2161405 การปฏิบัติเครื่องสายสากล 1  3 (1-3-5) 2161406 การปฏิบัติเครื่องสายสากล 2   3 (1-3-5)
2162405 การปฏิบัติเครื่องสายสากล 3  3 (1-3-5) 2162406 การปฏิบัติเครื่องสายสากล 4   3 (1-3-5)
2163405 การปฏิบัติเครื่องสายสากล 5  3 (1-3-5) 2163406 การปฏิบัติเครื่องสายสากล 6   3 (1-3-5)
2162452 การขับรองเดี่ยวและขับรองประสานเสียง   3 (1-3-5)
2163432 การแสดงบนเวทสีำหรบันกัดนตรี   3 (1-3-5)
         (4) กตีาร
2161407 การปฏิบัติกีตาร 1 3 (1-3-5 2161408 การปฏิบัติกีตาร 2   3 (1-3-5)
2162407 การปฏิบัติกีตาร 3 3 (1-3-5) 2162408 การปฏิบัติกีตาร 4   3 (1-3-5)
2163407 การปฏิบัติกีตาร 5 3 (1-3-5) 2163408 การปฏิบัติกีตาร 6   3 (1-3-5)
2162452 การขับรองเดี่ยวและขับรองประสานเสียง   3 (1-3-5)
2163432 การแสดงบนเวทสีำหรบันกัดนตรี   3 (1-3-5)
        (5) เปยโน
2161409 การปฏิบัติเปยโน 1 3 (1-3-5) 2161410 การปฏิบัติเปยโน 2   3 (1-3-5)
2162409 การปฏิบัติเปยโน 3 3 (1-3-5) 2162410 การปฏิบัติเปยโน 4   3 (1-3-5)
2163409 การปฏิบัติเปยโน 5 3 (1-3-5) 2163410 การปฏิบัติเปยโน 6   3 (1-3-5)
2162452 การขับรองเดี่ยวและขับรองประสานเสียง   3 (1-3-5)
2163432 การแสดงบนเวทสีำหรบันกัดนตรี   3 (1-3-5)
      (6) เครือ่งกระทบ
2161411 การปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 3 (1-3-5) 2161412 การปฏิบัติเครื่องกระทบ 2   3 (1-3-5)
2162411 การปฏิบัติเครื่องกระทบ 3 3 (1-3-5) 2162412 การปฏิบัติเครื่องกระทบ 4   3 (1-3-5)
2163411 การปฏิบัติเครื่องกระทบ 5 3 (1-3-5) 2163412 การปฏิบัติเครื่องกระทบ 6   3 (1-3-5)
2162452 การขับรองเดี่ยวและขับรองประสานเสียง   3 (1-3-5)
2163432 การแสดงบนเวทสีำหรบันกัดนตรี   3 (1-3-5)
       (7) เบสไฟฟา
2161413 การปฏิบัติเบสไฟฟา 1 3 (1-3-5) 2161414 การปฏิบัติเบสไฟฟา 2   3 (1-3-5)
2162413 การปฏิบัติเบสไฟฟา 3 3 (1-3-5) 2162414 การปฏิบัติเบสไฟฟา 4   3 (1-3-5)
2163413 การปฏิบัติเบสไฟฟา 5 3 (1-3-5) 2163414 การปฏิบัติเบสไฟฟา 6   3 (1-3-5)
2162452 การขับรองเดี่ยวและขับรองประสานเสียง   3 (1-3-5)
2163432 การแสดงบนเวทสีำหรบันกัดนตรี   3 (1-3-5)
        (8) กตีารไฟฟา
2161415 การปฏิบัติกีตารไฟฟา 1 3 (1-3-5) 2161416 การปฏิบัติกีตารไฟฟา 2   3 (1-3-5)
2162415 การปฏิบัติกีตารไฟฟา 3 3 (1-3-5) 2162416 การปฏิบัติกีตารไฟฟา 4   3 (1-3-5)
2163415 การปฏิบัติกีตารไฟฟา 5 3 (1-3-5) 2163416 การปฏิบัติกีตารไฟฟา 6   3 (1-3-5)
2162452 การขับรองเดี่ยวและขับรองประสานเสียง   3 (1-3-5)
2163432 การแสดงบนเวทสีำหรบันกัดนตรี   3 (1-3-5)
       (9) ขบัรองสากล
2161417 การปฏิบัติขับรองสากล 1 3 (1-3-5) 2161418 การปฏิบัติขับรองสากล 2  3 (1-3-5)
2162417 การปฏิบัติขับรองสากล 3 3 (1-3-5) 2162418 การปฏิบัติขับรองสากล 4  3 (1-3-5)
2163417 การปฏิบัติขับรองสากล 5 3 (1-3-5) 2163418 การปฏิบัติขับรองสากล 6  3 (1-3-5)
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2162452 การขับรองเดี่ยวและขับรองประสานเสียง   3 (1-3-5)
2163432 การแสดงบนเวทสีำหรบันกัดนตรี   3 (1-3-5)
        ค.กลมุวชิาศลิปะการแสดง
  (1) ศิลปะการแสดง
2151103 ศิลปะการแสดงไทย  1 3 (1-3-5) 2151104 ศิลปะการแสดงไทย  2   3 (1-3-5)
2152103 ศิลปะการแสดงไทย 3 3 (1-3-5) 2152501 ศิลปะการแสดงสากล 1   3 (1-3-5)
2152502 ศิลปะการแสดงสากล 2 3 (1-3-5) 2153503 ศิลปะการแสดงสากล 3   3 (1-3-5)
2153301 เพลงและการขบัรองเพือ่ศลิปะการแสดง   3 (1-3-5)
2153714 การศกึษาจากหองปฏบิตักิารดานดนตรแีละศลิปะการแสดง   3 (1-3-5)
    5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพเลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว
แบบปกต ิ6 หนวยกติ
2164811 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง   1 (0-2-1)
2164812 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง   5 (300)
แบบสหกจิศกึษาดานวชิาการดนตรแีละศลิปะการแสดง
2164821 การเตรยีมสหกจิศกึษาดานวทิยาการดนตรแีละศลิปะการแสดง   0 (30)
2164822 สหกจิศกึษาดานวทิยาการดนตรแีละศลิปะการแสดง 6 (ไมนอยกวา16 สัปดาห)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565)

สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ)

ชื่อยอ : วท.บ. (ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science (Geography and Geoinformatics)

ชื่อยอ : B.Sc. (Geography and Geoinformatics)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาแกน 30
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 39

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเอก 21
5. วชิาประสบการณวชิาชพีฯ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 132

1.  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2.  วชิาแกน  จำนวน 30 หนวยกติ

2312708 ภาษาอังกฤษสําหรับนักภูมิสารสนเทศ 3 (3-0-6)
2312711 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6)
2441401 การอานแผนที่และการแปลความหมายจากภาพถายทาง 3 (2-2-5)
2442101 ภูมิศาสตรกายภาพ 3 (2-2-5)
4212506 วิทยาศาสตรกายภาพ 3 (2-2-5)
4232102 นเิวศวทิยา 3 (3-0-6)
4292602 คณิตศาสตรสําหรับภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 3 (3-0-6)
4301611 สถิติสําหรับภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 3 (3-0-6)
4312303 ระบบฐานขอมลู 3 (2-2-5)
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม 3 (2-2-5)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา



9595

3.  หมวดวชิาวชิาเฉพาะดานบงัคบั 39 หนวยกติ
2441403 การรับรูจากระยะไกล 3 (2-2-5)
2441404 ระบบนาํทางดวยดาวเทยีม 3 (2-2-5)
2441701 ภูมิศาสตรเมืองและชนบท 3 (3-0-6)
2442201 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3 (3-0-6)
2442301 ภูมิศาสตรทองถิ่น 3 (3-0-6)
2442701 การเขียนโปรแกรมประยุกตสําหรับระบบสารสนเทศทาง 3 (2-2-5)
2442702 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 (2-2-5)
2443201 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว 3 (2-2-5)
2443402 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 1 3 (2-2-5)
2443404 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 2 3 (2-2-5)
2443703 แนวความคดิทางภมูศิาสตร 3 (3-0-6)
2444901 การวิจัยทางภูมิศาสตร 3 (2-2-5)
2444902 การสัมมนาทางภูมิศาสตร 3 (2-2-5)
4.  หมวดวิชาวิชาเฉพาะดานเลือก (ใหเลือกเรียนอยางนอยกลุมละ 2 รายวิชา) 21 หนวยกิต (กลุมวิชา 6 หนวยกิต)
    1) กลุมวิชากลุมภูมิสารสนเทศ
2442704 ผังเมือง 3 (3-0-6)
2443101 อตุนุยิมวทิยา 3 (3-0-6)
2443401 การตีความรูปถายทางอากาศเพื่อการสํารวจการใชที่ดิน 3 (2-2-5)
2444401 การประมวลผลภาพถายดาวเทียม 3 (2-2-5)
2444706 การใชที่ดิน การคมนาคมขนสง และการพัฒนา 3 (3-0-6)
    2) กลุมวิชากลุมภูมิศาสตรมนุษย
2442305 ภูมิศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 3 (3-0-6)
2443303 สิง่แวดลอมและประชากร 3 (3-0-6)
2443704 ภูมิศาสตรการตลาดและการอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
2443705 ภมูศิาสตรวฒันธรรม 3 (3-0-6)
2443706 ภูมิศาสตรมนุษย 3 (3-0-6)
2444701 ภูมิศาสตรประชากร 3 (3-0-6)
2444703 ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน 3 (3-0-6)
2444704 ภมูศิาสตรเศรษฐกจิ 3 (3-0-6)
    3)  กลุมวชิากลุมภมูศิาสตรกายภาพ
2441102 ธรณีวิทยา 3 (3-0-6)
2441103 อุทกวิทยา 3 (3-0-6)
2441104 อากาศวิทยา 3 (3-0-6)
2442302 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก 3 (3-0-6)
2442303 ภมูศิาสตรเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 3 (3-0-6)
2442703 ภมูศิาสตรการเกษตร 3 (2-2-5)
2443102 ภัยธรรมชาติศึกษา 3 (3-0-6)
2443701 ภูมิศาสตรพื้นที่ชุมน้ำ 3 (2-2-5)
2443702 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
2444705 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 3 (3-0-6)
5.  หมวดวชิาวชิาฝกประสบการณวชิาชพี 6 หนวยกติ กาํหนดเกณฑ
    1)  กลุมวิชา
2443801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1 (0-2-1)
2444802 ฝกประสบการณวิชาชีพ 5 (300)
    2) กลุมวชิา
2443803 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา 0 (30 ชั่วโมง)
2444804 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economicsin Managerial Economics
of Modern Trade Business

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

ชื่อยอ :  ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Economics (Managerial Economics of Modern

   Trade Business)
ชื่อยอ :  B.Econ. (Managerial Economics of Modern Trade Business)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 18

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. กลุมวิชาเฉพาะฝกปฏิบัติบังคับ 27
5. กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก 15
6. เลอืกเสรี 6

รวม 126

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาพืน้ฐานวชิาชพี จำนวน 30 หนวยกติ

2312703 ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
2313702 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร 3 (3-0-6)
2461317 กฏหมายธุรกิจและพาณิชย 3 (3-0-6)
3001101 สถติแิละการวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3 (3-0-6)
3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
3251101 การเงนิธรุกจิ 3 (3-0-6)
3301103 หลักสำคัญของการบัญชี 3 (2-2-5)
3502207 เศรษฐศาสตรผปูระกอบการตัง้ตน 3 (3-0-6)
3502302 เศรษฐศาสตรเชงิสรางสรรคและเศรษฐกจิดจิทิลั 3 (3-0-6)
3503106 เศรษฐศาสตรการจดัการดานการผลติและการตลาด 3 (3-0-6)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 18 หนวยกติ
3501101 เศรษฐศาสตรจลุภาค 3 (3-0-6)
3501102 เศรษฐศาสตรมหภาค 3 (3-0-6)
3502106 เศรษฐศาสตรเพือ่ผปูระกอบการยคุใหม 3 (3-0-6)
3503208 เศรษฐศาสตรการจัดการการเงินและการลงทุน 3 (3-0-6)
3503308 เศรษฐศาสตรการภาษีอากร 3 (3-0-6)
3504902 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร 3 (2-2-5)
4. กลมุวชิาเฉพาะฝกปฏบิตับิงัคบัจำนวน 27 หนวยกติ
3501801 การเรียนรูฝกปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 1 3 (270)
3501802 การเรียนรูฝกปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 2 3 (270)
3502801 การเรียนรูฝกปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 3 3 (270)
3502802 การเรียนรูฝกปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 4 3 (270)
3503801 การเรียนรูฝกปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 5 3 (270)
3503802 การเรียนรูฝกปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 6 3 (270)

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 สาขาเศรษฐศาสตร

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

หลกัสตูรคณะวทิยาการจดัการ
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3504804 การเรียนรูฝกปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 7 3 (270)
3504805 การเรียนรูฝกปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 8 6 (540)
5. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกใหเลือกเรียน 15 หนวยกิต
3501205 สารสนเทศทางเศรษฐกิจ 3 (3-0-6)
3502104 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
3503105 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
3503107 เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-6)
3503108 เศรษฐศาสตรการขนสง 3 (3-0-6)
3503191 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3 (3-0-6)
3503201 เศรษฐศาสตรการจดัการธรุกจิระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
3503204 เศรษฐศาสตรพฤตกิรรม 3 (3-0-6)
3503310 เศรษฐศาสตรเชิงกลยุทธ 3 (2-2-5)
3504201 การวเิคราะหตลาดสนิคาเกษตร 3 (3-0-6)
3504210 การประยกุตใชโปรแกรมคอมพวิเตอรในการวเิคราะหทางเศรษฐศาสตร 3 (2-2-5)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ีจำนวน 6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการทองเที่ยวและบริการ

คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและบริการ (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Tourism and Service

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยวและบริการ)

ชื่อยอ :  ศศ.บ. (การทองเที่ยวและบริการ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Arts (Tourism and Service)

ชื่อยอ :  B.A. (Tourism and Service)
โครงสรางหลักสูตร

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 45
4. วิชาเฉพาะดานเลือก 15

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
5. วชิาเฉพาะดานบงัคบั

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 15
6. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
7. เลอืกเสรี 6

รวม 141

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาพืน้ฐานวชิาชพี จำนวน 24 หนวยกติ

3401102 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการทองเที่ยวและบริการ 3 (3-0-6)
3402101 จิตวิทยาบริการ 3 (3-0-6)
3402201 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและบริการ 3 (2-2-5)
3402901 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและบริการ 3 (3-0-6)
3403303 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเที่ยวและบริการ 3 (3-0-6)
3411101 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
3413201 พฤตกิรรมของนกัทองเทีย่วและการสือ่สารขามวฒันธรรม 3 (2-2-5)
3421101 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการโรงแรม 3 (3-0-6)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 45 หนวยกติ
ช3411501 งานมคัคเุทศก 3 (2-2-5)
3411602 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3 (3-0-6)
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3412204 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3 (3-0-6)
3412302 การตลาดทองเที่ยวและบริการ 3 (3-0-6)
3412404 การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ 3 (2-2-5)
3413104 การจดัการธรุกจินาํเทีย่วและตวัแทนการเดนิทางทองเทีย่ว 3 (2-2-5)
3413501 การวางแผนและการจดันาํเทีย่ว 3 (2-2-5)
3414203 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3 (3-0-6)
3414303 การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยวและบริการ 3 (2-2-5)
3414702 สัมมนาการทองเที่ยวและบริการ 3 (2-2-5)
3421303 การจัดการฝายหองพัก 3 (2-2-5)
3422502 การดาํเนนิงานและการจดัการอาหารและเครือ่งดืม่ 3 (2-2-5)
3422601 การจัดการโรงแรม 3 (3-0-6)
3423102 การดาํเนนิงานและการจดัการครวัและภตัตาคาร 3 (2-2-5)
3423201 การดาํเนนิงานและบรกิารจดัเลีย้ง 3 (2-2-5)
4. วิชาเฉพาะดานเลือก กลุมวิชาความชํานาญและความสนใจเฉพาะ จำนวน 15 หนวยกติ
ช3401202 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3 (3-0-6)
3404301 การจดัการธรุกจิการบนิ 3 (3-0-6)
3412403 การจดัการการทองเทีย่วเชงินเิวศ 3 (2-2-5)
3412503 การจัดการการทองเที่ยวทางน้ำ 3 (3-0-6)
3413101 มรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว 3 (3-0-6)
3413102 ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว 3 (3-0-6)
3423101 การจัดการสโมสรและบาร 3 (3-0-6)
3423304 การจัดการรีสอรทและสปา 3 (3-0-6)
5. วิชาเฉพาะดานเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ จำนวน 15 หนวยกติ

01 กลุมวชิาภาษาองักฤษ
3402801 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยวและบริการ 1 3 (3-0-6)
3402802 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยวและบริการ 2 3 (3-0-6)
3402803 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยวและบริการ 3 3 (3-0-6)
3402804 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยวและบริการ 4 3 (3-0-6)
3402805 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยวและบริการ 5 3 (3-0-6)

02 กลุมวชิาภาษาญีปุ่น
3403701 ภาษาญีปุ่น 1 3 (3-0-6)
3403702 ภาษาญีปุ่น 2 3 (3-0-6)
3403703 ภาษาญีปุ่น 3 3 (3-0-6)
3403704 ภาษาญีปุ่น 4 3 (3-0-6)
3403705 ภาษาญีปุ่น 5 3 (3-0-6)
6. วชิาฝกประสบการณวชิาชพี จำนวน 6 หนวยกติ กาํหนดเกณฑกาํหนดรายวชิา

01 การฝกประสบการณ
3404803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวและบริการ 1 (1-0-2)
3404804 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวและบริการ 5 (450)

02  สหกจิศกึษา
3404813 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
7. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาวิชาบัญชี
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accounting

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  บญัชบีณัฑติ ชื่อยอ  :  บช.บ.
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Accountin ชื่อยอ  :  B.Ac
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โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 36

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเฉพาะดานเลือก 9
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 129

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  30  หนวยกิต
2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หนวยกิต

2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
3001101 สถติแิละการวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3 (3-0-6)
3211101 องคการและการจัดการสมัยใหม 3 (3-0-6)
3212129 การจดัการธรุกจิระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
3301101 การบัญชีชั้นตน 1 3 (2-2-5)
3301102 การบัญชีชั้นตน 2 *ตองเรยีน 3301101 การบญัชชีัน้ตน 1 มากอน* 3 (2-2-5)
3301103 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย และการบัญชี 3 (3-0-6)
3322101 การจัดการทางการเงินสําหรับนักบัญชี 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3301102 การบญัชชีัน้ตน 2 มากอน*
3332101 การภาษีอากร 1 3 (3-0-6)
3341101 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมสําหรับงานบัญชี 3 (2-2-5)
3501104 หลกัเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
6300414 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3-0-6)
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั จำนวน 42 หนวยกติ
3302101 การบัญชีชั้นกลาง 1 *ตองเรยีน 3301102 การบญัชชีัน้ตน 2 มากอน* 3 (2-2-5)
3302102 การบัญชีชั้นกลาง 2 *ตองเรยีน 3301102 การบญัชชีัน้ตน 2 มากอน* 3 (2-2-5)
3303101 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*

3303102 การบัญชีชั้นสูง 2 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*

3312101 การบัญชีตนทุน 1 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3301102 การบญัชชีัน้ตน 2 มากอน*

3312102 การบัญชีตนทุน 2 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3312101 การบญัชตีนทนุ 1 มากอน*

3323201 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*

3324901 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*

3333101 การภาษีอากร 2 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*
*ตองเรยีน 3332101 การภาษอีากร 1 มากอน*

3343101 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3301102 การบญัชชีัน้ตน 2 มากอน*
*ตองเรยีน 3341101 เทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหมสาํหรบังานบญัช ีมากอน*
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3353101 การบริหารความเสี่ยงองคกรและการควบคุมภายใน 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*

3354101 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*

4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 9 หนวยกติ
3303201 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ *ตองเรยีน 3301102 การบญัชชีัน้ตน 2 มากอน* 3 (2-2-5)
3303202 การบัญชีเฉพาะกิจการ  *ตองเรยีน 3301102 การบญัชชีัน้ตน 2 มากอน* 3 (2-2-5)
3303203 การบญัชเีพือ่การจดัการสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*

3303204 การบัญชีการเงินสวนบุคคล 3 (2-2-5)
3304201 การบัญชีเกษตรกรรม 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*

3304202 ปญหาพิเศษทางการบัญชี 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*

3304901 วิจัยทางการบัญชี 3 (2-2-5)
*ตองเรียน 3001101 สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณ มากอน*

3314901 สัมมนาการบัญชีบริหาร  *ตองเรยีน 3312102 การบญัชตีนทนุ 2 มากอน* 3 (2-2-5)
3323202 การวางแผนกําไรและการควบคุม 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*

3334201 การวางแผนภาษี *ตองเรยีน 3333101 การภาษอีากร 2 มากอน* 3 (2-2-5)
3334901 สัมมนาการภาษีอากร   *ตองเรยีน 3333101 การภาษอีากร 2 มากอน* 3 (2-2-5)
3343201 โปรแกรมตารางคํานวณสําหรับงานบัญชี 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3301102 การบญัชชีัน้ตน 2 มากอน*
*ตองเรยีน 3341101 เทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหมสาํหรบังานบญัช ีมากอน*

3343202 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานบัญชี 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3301102 การบญัชชีัน้ตน 2 มากอน*
*ตองเรยีน 3341101 เทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหมสาํหรบังานบญัช ีมากอน*

3343203 การจัดการขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีในธุรกิจ 3 (2-2-5)
3344901 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3343101 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีมากอน*
3354201 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3343101 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีมากอน*
*ตองเรียน 3353101 การบริหารความเสี่ยงองคกรและการควบคุมภายใน มากอน*

3354202 นติบิญัชศีาสตร 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 มากอน*
*ตองเรยีน 3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 มากอน*

3354901 สัมมนาการควบคุมภายใน 3 (2-2-5)
*ตองเรียน 3353101 การบริหารความเสี่ยงองคกรและการควบคุมภายใน มากอน*

3354902 สัมมนาการสอบบัญชี 3 (2-2-5)
*ตองเรยีน 3354101 การสอบบญัชแีละการใหความเชือ่มัน่ มากอน*

5. วชิาการฝกประสบการณวชิาชพี จำนวน 6 หนวยกติ
3304801 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 6 (360)
3304802 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาแกน 39
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 39

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเฉพาะดานเลือก 12
5. วิชากฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 132

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาแกน จำนวน 39 หนวยกติ

2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
3001101 สถติแิละการวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3 (3-0-6)
3211101 องคการและการจัดการสมัยใหม 3 (3-0-6)
3212627 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-6)
3213626 การจดัการผลติและการดาํเนนิงาน 3 (3-0-6)
3213648 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3-0-6)
3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการในงานธรุกจิ 3 (2-2-5)
3251101 การเงนิธรุกจิ *ตองเรยีน 3301103 หลกัสาํคญัของการบญัช ีมากอน* 3 (3-0-6)
3252107 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6)
3301103 หลักสําคัญของการบัญชี 3 (2-2-5)
3563202 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (3-0-6)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 39 หนวยกติ
3211125 พฤตกิรรมองคการ 3 (3-0-6)
3211646 การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-6)
3212140 การจัดการผลการปฏิบัติงานในองคการ 3 (3-0-6)
3212142 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 3 (3-0-6)
3213212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ 3 (3-0-6)
3213213 ภาวะผูนําในองคการ 3 (3-0-6)
3213627 การจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย 3 (3-0-6)
3213645 การจดัการคาตอบแทนในองคการ 3 (3-0-6)
3213907 การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ 3 (3-0-6)
3214133 กฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ 3 (3-0-6)
3214137 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 3 (3-0-6)
3214901 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ 3 (3-0-6)
3214908 โครงงานพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ 3 (3-0-6)

*ตองเรยีน 3213907 การวจิยัทางการจดัการทรพัยากรมนษุยและองคการ มากอน*
4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 12 หนวยกติ
3201101 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิ 3 (3-0-6)
3212126 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 3 (3-0-6)

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ

คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program
in Human Resource and Organization Management

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ)

ชื่อยอ : บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Business Administration

(Human Resource and Organization Management)
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3212128 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 3 (3-0-6)
3212129 การจดัการธรุกจิระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
3212143 การจดัการแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 3 (3-0-6)
3213105 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
3213401 การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
3213415 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3 (3-0-6)
3214407 จิตวิทยาการใหคําปรึกษาและการสอนงาน 3 (3-0-6)
3214502 การจดัการความขดัแยงและการเจรจาตอรอง 3 (3-0-6)
3214546 การจัดการทุนมนุษยเชิงกลยุทธในองคการ 3 (3-0-6)
3214648 มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคการ 3 (3-0-6)
3214651 วฒันธรรมองคการและการจดัการขามวฒันธรรม 3 (3-0-6)
3214662 การจัดการสํานักงานสมัยใหม 3 (3-0-6)
5. วชิาฝกประสบการณวชิาชพี จำนวน 6 หนวยกิต

01 ฝกประสบการณภาคสนาม
3244826 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 1 (90)

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ
3244827 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 5 (540)

ทรัพยากรมนุษยและองคการ
02 สหกจิการศกึษา

3244828 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ในเกณฑการสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการตลาด
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อยอ : บธ.บ. (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อยอ : B.B.A. (Marketing)
โครงสรางหลักสูตร

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาแกน 39
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 30

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเฉพาะดานเลือก 15
5. วิชาฝกประสบการวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 126

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาแกน จำนวน 39 หนวยกติ

2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย 3 (3-0-6)
3001101 สถติแิละการวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3 (3-0-6)
3211101 องคการและการจัดการสมัยใหม 3 (3-0-6)
3213626 การจดัการผลติและการดาํเนนิงาน 3 (3-0-6)
3213648 การจัดการเชิงกลยทุธ 3 (3-0-6)
3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการในงานธรุกจิ 3 (2-2-5)
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หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration in Business Computer

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

ชื่อยอ : บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อยอ : B.B.A. (Business Computer)

3251101 การเงนิธรุกจิ 3 (3-0-6)
3252107 ภาษีอากรธุรกิจ 3 (3-0-6)
3301103 หลักสําคัญของการบัญชี 3 (2-2-5)
3563202 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (3-0-6)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ  จำนวน 30 หนวยกติ
3221102 พฤตกิรรมผูบรโิภค 3 (3-0-6)
3222109 การจดัการผลติภณัฑและราคา 3 (3-0-6)
3222602 การจัดการการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน 3 (3-0-6)
3222603 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3-0-6)
3223122 การตลาดระดบัโลก 3 (3-0-6)
3223302 การจัดการลูกคาสัมพันธและการตลาดบนฐานขอมูล 3 (3-0-6)
3223606 การจดัการการตลาด  *ตองเรยีน 3221101 หลกัการตลาด มากอน* 3 (3-0-6)
3224201 การตลาดอเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
3224901 สัมมนาการตลาด *ตองเรยีน 3221101 หลกัการตลาด มากอน* 3 (2-2-5)
3224902 การวิจัยตลาด *ตองเรียน 3001101 สถติิและการวิเคราะหเชิงปริมาณ มากอน* 3 (2-2-5)
4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 15 หนวยกติ
3221105 การตลาดเกษตรและสหกรณ 3 (3-0-6)
3221601 การจัดการการคาปลีกและคาสง 3 (3-0-6)
3221603 การจดัการซพัพลายเชนในธรุกจิคาปลกี 3 (2-2-5)
3222116 การตลาดทางตรง 3 (3-0-6)
3222119 การสงเสริมการตลาดสําหรับตลาดออนไลน 3 (3-0-6)
3222604 การจัดการการขนสงสินคา 3 (3-0-6)
3222605 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 3 (3-0-6)
3223124 จติวทิยาผูบรโิภคในยคุตลาดดจิทิลั 3 (3-0-6)
3223301 กลยุทธการตลาดธุรกิจบริการ 3 (3-0-6)
3223303 กลยุทธการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน 3 (3-0-6)
3223607 การจดัซือ้ *ตองเรยีน 3221101 หลกัการตลาด มากอน* 3 (3-0-6)
3224101 การวางแผนการตลาด    *ตองเรยีน 3221101 หลกัการตลาด มากอน* 3 (3-0-6)
3224102 การสงเสริมการตลาดในรูปธุรกิจคาปลีกและคาสง 3 (3-0-6)
3224211 การตลาดชมุชน 3 (3-0-6)
3224221 เครือ่งมอืและเทคนคิสาํหรบัการตลาดดจิทิลั 3 (3-0-6)
3224303 การพยากรณการตลาด 3 (3-0-6)
3224601 กลยุทธการตลาด 3 (3-0-6)
3224903 ประเดน็ปญหาปจจบุนัทางการตลาด 3 (2-2-5)
5. วชิาฝกประสบการณวชิาชพี จำนวน 6 หนวยกติ

01 การฝกประสบการณวชิาชพี
3223811 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีการตลาด 1 (90)
3224827 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 5 (300)

02 สหกจิศกึษา
3224829 เตรยีมสหกจิศกึษา 0 (30 ชัวโมง)
3224828 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาแกน 39
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 42

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเฉพาะดานเลือก 6
5. วิชาฝกประสบการวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 1291. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาแกน จำนวน 39 หนวยกติ

2312706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย 3 (3-0-6)
3001101 สถติแิละการวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3 (3-0-6)
3211101 องคการและการจัดการสมัยใหม 3 (3-0-6)
3213626 การจดัการผลติและการดาํเนนิงาน 3 (3-0-6)
3213648 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3-0-6)
3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการในงานธรุกจิ 3 (2-2-5)
3251101 การเงนิธรุกจิ 3 (3-0-6)
3252107 ภาษีอากรธุรกิจ 3 (3-0-6)
3301103 หลักสําคัญของการบัญชี 3 (2-2-5)
3563202 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (3-0-6)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 42 หนวยกติ
3241102 พืน้ฐานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6)
3241103 โครงสรางขอมลูและขัน้ตอนวธิี 3 (2-2-5)
3241104 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่งานธรุกจิ 3 (2-2-5)
3242101 มลัตมิเีดยีสาํหรบังานธรุกจิ 3 (2-2-5)
3242102 ระบบฐานขอมลูเพือ่งานธรุกจิ 3 (2-2-5)
3242103 การออกแบบและพฒันาเวบ็เพือ่งานธรุกจิ 3 (2-2-5)
3242104 การสื่อสารขอมูลและความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
3243101 การตลาดดจิทิลั 3 (2-2-5)
3243102 ธรุกจิดจิทิลัและพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
3243103 การวเิคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธรุกจิ 3 (2-2-5)
3243104 ระบบธรุกจิอจัฉรยิะ 3 (2-2-5)
3243105 โครงงานคอมพิวเตอรและสัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 1 (1-0-2)
3244101 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3 (2-2-5)
3244102 การวเิคราะหขอมลูขนาดใหญสาํหรบัธรุกจิ 3 (2-2-5)
3244103 โครงงานคอมพิวเตอรและสัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 2 (0-4-2)
4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 6 หนวยกติ
3243201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ 3 (2-2-5)
3243202 วิทยาการขอมูลสําหรับธุรกิจ 3 (2-2-5)
3243203 การพฒันาซอฟตแวรดวยโปรแกรมแบบวชิวล 3 (2-2-5)
3243204 การประมวลผลแบบกลุมเมฆเพือ่งานธรุกจิ 3 (2-2-5)
3243205 การแสดงขอมลูดวยแผนภาพเพือ่งานธรุกจิ 3 (2-2-5)
3243206 ความเปนจรงิเสมอืนเพือ่งานธรุกจิ 3 (2-2-5)
3243207 การประมวลผลภาพเพือ่งานธรุกจิ 3 (2-2-5)
3243208 การตรวจสอบระบบสารสนเทศในองคกร 3 (2-2-5)
3243209 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองคกร 3 (2-2-5)
5. วชิาฝกประสบการณวชิาชพี จำนวน 6 หนวยกติ
01 แบบปกติ
3244825 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีคอมพวิเตอรธรุกจิ 1 (90)
3244826 การฝกประสบการณวชิาชพีคอมพวิเตอรธรุกจิ 5 (300)
02 แบบสหกิจศึกษา
3244827 เตรยีมฝกประสบการณสหกจิศกึษาคอมพวิเตอรธรุกจิ 0 (30 ชัวโมง)
3244828 สหกิจศกึษา 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา
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หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  นเิทศศาสตรบณัฑติ ชื่อยอ : บธ.บ. (นิเทศศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Communication Arts ชื่อยอ :  B.Com.Arts

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพบังคับ 30
3. วิชาพื้นฐานวิชาชีพเลือก 6
4. กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา 30

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา        หนวยกติ
5. วิชาชีพเฉพาะสาขา รายวิชาชีพ (เลือก) 21
6. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
7. เลือกเสรี 6

รวม             129

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาพืน้ฐานวชิาชพีบงัคบั จำนวน 30 หนวยกติ

3101101 การสื่อสารของมนุษย 3 (3-0-6)
3101102 การพฒันาบคุลกิภาพนกันเิทศศาสตร 3 (2-2-5)
3101103 หลักการถายภาพ 3 (2-2-5)
3101501 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร 3 (2-2-5)
3102101 จริยธรรมสื่อและการสื่อสาร 3 (3-0-6)
3103301 การวเิคราะหสถานการณปจจบุนั 3 (2-2-5)
3104101 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 3 (2-2-5)
3111101 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3 (3-0-6)
3121101 หลักการสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6)
3121102 การสือ่ขาวเบือ้งตน 3 (2-2-5)
3. วิชาพื้นฐานวิชาชีพเลือก จำนวน 6 หนวยกติ
3102102 หลักการสื่อสารดวยเสียงและภาพ 3 (2-2-5)
3102103 การสื่อสารการละคร 3 (2-2-5)
3102104 การภาพยนตรเบือ้งตน 3 (3-0-6)
3102105 สือ่ใหมศกึษา 3 (3-0-6)
3102201 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่งานนเิทศศาสตร 3 (2-2-5)
3102401 ภาษาองักฤษเพือ่วชิาชพีนเิทศศาสตร 3 (3-0-6)
3102601 การเปนผูประกอบการธรุกจินเิทศศาสตร 3 (3-0-6)
3563202 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (3-0-6)
4. กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา จำนวน 30 หนวยกติ

01 วิชาเอกนวัตกรรมการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3102202 เทคนคิการเลาเรือ่ง 3 (2-2-5)
3102301 พฤติกรรมผูรับสาร 3 (3-0-6)
3112501 การเขยีนเพือ่งานโฆษณาและประชาสมัพนัธ 3 (2-2-5)
3113101 การวิจัยการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3 (3-0-6)
3113201 การใชนวตักรรมในงานโฆษณาและประชาสมัพนัธ 3 (2-2-5)
3113501 ศลิปะการพดูเพือ่การโฆษณาและประชาสมัพนัธ 3 (2-2-5)

ฆ*ตองเรยีน 3101501 ศลิปะการใชภาษาเพือ่งานนเิทศศาสตร มากอน*
3113601 การจดัการองคกรสมัพนัธ 3 (3-0-6)
3113701 การสื่อสารตราสินคา 3 (3-0-6)
3113702 การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3111101 หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ มากอน*
3114901 โครงงานพเิศษดานการโฆษณาและประชาสมัพนัธ 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3111101 หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ มากอน*
02 วิชาเอกนวัตกรรมและการสื่อสารมวลชน

3102202 เทคนคิการเลาเรื่อง 3 (2-2-5)
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3122101 การกระจายเสียงและภาพเบื้องตน 3 (3-0-6)
3122501 การเขียนบทเพื่องานแพรภาพและกระจายเสียง 3 (2-2-5)
3122502 การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3 (2-2-5)
3123101 การวิจัยการสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6)
3123201 นวัตกรรมเพื่องานแพรภาพและกระจายเสียง 3 (2-2-5)
3123501 ศลิปะการพดูในงานสือ่สารมวลชน 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3101501 ศลิปะการใชภาษาเพือ่งานนเิทศศาสตร มากอน*
3123502 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 3 (2-2-5)
3123503 การผลติสื่อใหม 3 (2-2-5)
3124901 โครงงานพเิศษดานสือ่สารมวลชน 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3121101 หลกัการสือ่สารมวลชน มากอน*
5. วิชาชีพเฉพาะสาขา รายวิชาชีพ (เลือก) จำนวน 21 หนวยกติ

01 วิชาเอกนวัตกรรมการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3102106 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ 3 (3-0-6)
3103201 การสรางภาพสารสนเทศ 3 (2-2-5)
3103302 ความคดิสรางสรรคและความคดิเชงิวพิากษ 3 (3-0-6)
3103501 การแสดงและการกํากับการแสดง 3 (2-2-5)
3103502 นิเทศศิลปในการสื่อสาร 3 (2-2-5)
3103503 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3 (2-2-5)
3103504 นวัตกรรมการถายภาพเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3101103 หลกัการถายภาพ มากอน*
3104601 การจดัการประเดน็และการสือ่สารในภาวะวกิฤต 3 (3-0-6)
3104901 สมัมนานเิทศศาสตร 3 (2-2-5)
3113502 การสรางสรรคและผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 3111101 หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ มากอน*
3113602 ธรุกจิงานโฆษณาและประชาสมัพนัธ 3 (3-0-6)

*ตองเรยีน 3111101 หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ มากอน*
3122502 การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3 (2-2-5)
3123201 นวัตกรรมเพื่องานแพรภาพและกระจายเสียง 3 (2-2-5)
3123502 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 3 (2-2-5)

02 วชิาเอกนวตักรรมการสือ่สารมวลชน
3102301 พฤติกรรมผูรับสาร 3 (3-0-6)
3103201 การสรางภาพสารสนเทศ 3 (2-2-5)
3103302 ความคดิสรางสรรคและความคดิเชงิวพิากษ 3 (3-0-6)
3103501 การแสดงและการกํากับการแสดง 3 (2-2-5)
3103503 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3 (2-2-5)
3104601 การจดัการประเดน็และการสือ่สารในภาวะวกิฤต 3 (3-0-6)
3104901 สมัมนานเิทศศาสตร 3 (2-2-5)
3113601 การจดัการองคกรสมัพนัธ 3 (3-0-6)
3113701 การสื่อสารตราสินคา 3 (3-0-6)
3123102 การสื่อขาวชั้นสูง *ตองเรยีน 3121102 การสือ่ขาวเบือ้งตน มากอน* 3 (2-2-5)
3123103 การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3 (2-2-5)
3123504 การผลิตรายการสารคดี 3 (2-2-5)
3123601 ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3 (3-0-6)
3123602 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนชุมชน 3 (2-2-5)
6. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จำนวน 6 หนวยกติ

01 แบบปกติ
3104801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีนเิทศศาสตร 1 (1-2-0)
3104802 การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 5 (300)

*ตองเรยีน 3104801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีนเิทศศาสตร มากอน*
02 แบบสหกิจศึกษา

3104803 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
7. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 สาขาวิชาเคมี
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Science Program in Chemistry

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)   ชื่อยอ  :  วท.บ. (เคมี)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science (Chemistry)   ชื่อยอ  :  B.Sc. (Chemistry)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาชีพครู 31
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเอกบงัคบั 42
5. วชิาเอกเลอืก 21
6. เลือกเสรี 6

รวม 142
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาแกน จำนวน 31 หนวยกติ

1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1002705 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1004901 ครนุพินธ 1 (45)
1111103 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1122205 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
1122206 ศาสตรการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1132302 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143404 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143405 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151108 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5)
1161502 ความเปนครู 3 (2-2-5)
3. การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา  จำนวน 12 หนวยกติ
1001803 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 1 2 (90)
1002804 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 2 2 (90)
1003805 การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน3 2 (90)
1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 (540)
4. วิชาเอกบังคับ จำนวน 42 หนวยกติ
4211305 ฟสิกสพื้นฐาน 3 (2-2-5)
4221111 เคมีเบื้องตน 1 3 (2-2-5)
4221112 ความปลอดภยัเกีย่วกบัสารเคมี 1 (0-2-1)
4221113 เคมีเบื้องตน 2 3 (2-2-5)
4222204 เคมอีนนิทรยี 3 (2-2-5)
4222307 เคมีอินทรีย 3 (2-2-5)
4222606 เคมวีเิคราะห 3 (2-2-5)
4223728 เคมใีนชวีติประจำวนั 3 (2-2-5)
4223903 ระเบยีบวธิวีจิยัและสมัมนาทางเคมขีองครเูคมี 2 (1-2-3)
4231105 ชีววิทยาพื้นฐาน 3 (2-2-5)
4291601 คณติศาสตรพืน้ฐาน 3 (3-0-6)
1123737 หลักของหองปฏิบัติการเคมีในโรงเรียน 2 (1-2-3)
1123626 การจดักจิกรรมเคมบีรูณาการ 3 (2-2-5)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

หลกัสตูรคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีหลกัสตูรคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีหลกัสตูรคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1124912 การคนควาอิสระทางเคมีศึกษา 1 (0-2-1)
1123627 กลยุทธการสอนและการเรียนรูเคมี 3 (2-2-5)
1123738 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี 3 (2-2-5)
5. วิชาเอกเลือก จำนวน  21 หนวยกิต
4223726 การสอนดจิติลัในเคมศีกึษา 3 (2-2-5)
4223727 การสรางสื่อและนวัตกรรมทางเคมี 3 (2-2-5)
4222729 พลังงานสีเขียว 3 (2-2-5)
4224308 เคมพีอลเิมอร 3 (2-2-5)
4223309 สเปกโทรสโกปสำหรับเคมีอินทรีย 3 (2-2-5)
4223731 เคมผีลติภณัฑธรรมชาตสิำหรบัครู 3 (2-2-5)
4224732 เคมผีลติภณัฑชมุชน 3 (2-2-5)
4223733 เคมีเครื่องสำอาง 3 (2-2-5)
4223734 เทคโนโลยปีโตรเลยีมและปโตรเคมี 3 (2-2-5)
4223735 เคมอีตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
4222737 เคมีอาหาร 3 (2-2-5)
4004401 สมรรถนะศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรและวิทยาการสมัยใหม 3 (2-2-5)
1123403 สะเตม็ศกึษา 3 (2-2-5)
6. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science  Program in Biology

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ชื่อยอ  : วท.บ. (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science (Biology) ชื่อยอ  : B.Sc. (Biology)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาแกน 39
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 37

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก 15
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลือกเสรี 6

รวม 133

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาแกน จำนวน 39 หนวยกติ

4003904 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
4211301 ฟสิกสทั่วไป 3 (3-0-6)
4211601 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 (0-2-1)
4221101 เคมทีัว่ไป 3 (3-0-6)
4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 (0-2-1)
4222301 เคมอีินทรีย 1 3 (3-0-6)

*ตองเรยีน 4221101 เคมทีัว่ไป มากอน*
*ตองเรยีน 4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป มากอน*

4222302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1 (0-2-1)
*ตองเรยีน 4221101 เคมทีัว่ไป มากอน*
*ตองเรยีน 4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป มากอน*

4223501 ชวีเคมี 3 (3-0-6)
*ตองเรยีน 4222301 เคมอีนิทรยี 1 มากอน*
*ตองเรยีน 4222302 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี 1 มากอน*
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4223502 ปฏบิตักิารชวีเคมี 1 (0-2-1)
4231101 ชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
4231102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (0-2-1)

*ตองเรยีน 4231101 ชวีวทิยาทัว่ไป มากอน*
4233601 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
4233602 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1 (0-2-1)
4233902 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา 3 (3-0-6)
4233903 ชวีสถติิ 3 (3-0-6)
4291101 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
4291102 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)

*ตองเรยีน 4291101 แคลคลูสั 1 มากอน*
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 37 หนวยกติ
4223601 เคมีวิเคราะห 1 3 (3-0-6)

*ตองเรยีน 4221101 เคมทีัว่ไป มากอน*
*ตองเรยีน 4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป มากอน*

4223602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 1 (0-2-1)
4231301 สตัววทิยา 3 (2-2-5)
4232101 สรีรวิทยาทั่วไป 3 (2-2-5)
4232102 นเิวศวทิยา 3 (3-0-6)
4232103 ปฏบิตักิารนเิวศวทิยา 1 (0-2-1)
4232104 ชีววิทยาของเซลล 4 (3-2-7)
4232201 พฤกษศาสตร 3 (2-2-5)
4232401 พนัธศุาสตร 3 (3-0-6)
4232402 ปฏบิตักิารพนัธศุาสตร 1 (0-2-1)
4233101 อนกุรมวธิานและซสิเทม็แมตกิส 3 (3-0-6)
4233102 ปฏบิตักิารอนกุรมวธิานและซสิเทม็แมตกิส 1 (0-2-1)
4233401 ววิฒันาการ 3 (3-0-6)
4233901 ระเบยีบวธิวีจิยัทางชวีวทิยา 2 (2-0-4)
4234902 สัมมนาทางชีววิทยา 1 (0-2-1)
4234903 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2 (0-4-2)
4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 15 หนวยกติ
4231302 กีฏวิทยา 3 (2-2-5)
4232106 ชวีวทิยาเพือ่การพฒันาทองถิน่ 3 (2-2-5)
4233103 นเิวศวทิยาลุมน้ำเจาพระยา 3 (2-2-5)
4233201 สรีรวิทยาพืช 3 (2-2-5)
4233202 สัณฐานวิทยาของพืช 3 (2-2-5)
4233203 พชืสมนุไพร 3 (2-2-5)
4233204 พรรณไมน้ำ 3 (2-2-5)
4233205 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
4233206 พฤกษศาสตรพืน้บาน 3 (2-2-5)
4233209 หลกัการฟนฟสูภาพสิง่แวดลอมดวยพชื 3 (2-2-5)
4233303 มนีวทิยา 3 (2-2-5)
4233304 พฤตกิรรมสตัว 3 (2-2-5)
4233402 พนัธศุาสตรของเซลล 3 (2-2-5)
4233403 ชีววิทยาโมเลกุล 3 (2-2-5)
4233404 ชวีสารสนเทศเบือ้งตน 3 (2-2-5)
4233603 วิทยาเชื้อรา 3 (2-2-5)
4233605 จุลชีววิทยาอาหาร 3 (2-2-5)
4233608 จุลชีววิทยาสาธารณสุข 3 (2-2-5)
4233609 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
4233701 ชีววิทยาสําหรับนิติวิทยาศาสตร 3 (2-2-5)
4233702 ชวีดจิทิลั 3 (2-2-5)
4233703 ชวีวทิยาเพือ่การเอาชวีติรอดของมนษุย 3 (2-2-5)
4234103 ภูมิคุมกันวิทยา 3 (2-2-5)
4234201 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื 3 (2-2-5)
4234202 วิทยาสาหราย 3 (2-2-5)
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4234204 พฤกษศาสตรเศรษฐกจิ 3 (2-2-5)
4234301 สรีรวิทยาของสัตว 3 (2-2-5)
4234302 ปกษีวิทยา 3 (2-2-5)
4234303 วิทยาโพรโทซัว 3 (2-2-5)
4234501 ไมโครเทคนคิ 3 (2-2-5)
4234502 เครื่องมือทางชีววิทยา 3 (2-2-5)
4234701 สารควบคมุการเจรญิเตบิโตของพชื 3 (2-2-5)
5. วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกติ

01 แบบปกติ
4004801 การเตรียมฝกประสบการณการวิชาชีพ 1 (0-2-1)
4004802 การฝกประสบการณการวิชาชีพ 5 (300)

*ตองเรยีน 4004801 การเตรยีมฝกประสบการณการวชิาชพี มากอน*
02 แบบสหกิจศึกษา

4004803 การเตรยีมสหกจิศกึษา 0 (30 ชัวโมง)
4004804 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)

*ตองเรยีน 4004803 การเตรยีมสหกจิศกึษา มากอน*
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Mathematics

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) ชื่อยอ  :  วท.บ. (คณิตศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science (Mathematics) ชื่อยอ  :  B.Sc. (Mathematics)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาแกน 30
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 30

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วิชาเฉพาะดานเลือก 30
5. วิชาฝกประสบการวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 132
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาแกน จำนวน 30 หนวยกติ

4003904 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
4211301 ฟสิกสทั่วไป 3 (3-0-6)
4211601 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 (0-2-1)
4221101 เคมทีัว่ไป 3 (3-0-6)
4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 (0-2-1)
4231101 ชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
4231102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  *ตองเรยีน 4231101 ชวีวทิยาทัว่ไป มากอน* 1 (0-2-1)
4254403 วิทยาศาสตรการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 3 (3-0-6)
4291101 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
4291102 แคลคูลัส 2 *ตองเรยีน 4291101 แคลคลูสั 1 มากอน* 3 (3-0-6)
4291701 วยิตุคณติ 3 (3-0-6)
4293601 ภาษาองักฤษสาํหรบัคณติศาสตรและสถติิ 3 (3-0-6)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 30 หนวยกติ
4291202 หลกัการคณติศาสตร 3 (3-0-6)
4291301 พชีคณติเชงิเสน 3 (3-0-6)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา
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4292301 พชีคณตินามธรรม 3 (3-0-6)
4292501 แคลคูลัส 3 *ตองเรยีน 4291102 แคลคลูสั 2 มากอน* 3 (3-0-6)
4292701 สมการเชิงอนุพันธสามัญ   *ตองเรยีน 4291102 แคลคลูสั 2 มากอน* 3 (3-0-6)
4293401 การวเิคราะหเชงิคณติศาสตร 3 (3-0-6)
4293402 การวเิคราะหเชงิซอน 3 (3-0-6)
4293701 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข 3 (3-0-6)
4293901 สมัมนาคณติศาสตร 1 (1-0-2)
4294901 โครงงาน 2 (0-4-2)
4301201 ความนาจะเปนและสถติิ 3 (3-0-6)
4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 30 หนวยกติ

01 กลุม 1 รายวิชาเลือกทางคณิตศาสตร
4295101 คณติตรรกศาสตร 3 (3-0-6)
4295201 ทฤษฎเีซต 3 (3-0-6)
4295202 ทฤษฎจีาํนวน 3 (3-0-6)
4295203 ระบบจาํนวน 3 (3-0-6)
4295301 ทฤษฎีรหัส 3 (3-0-6)
4295302 ทฤษฎกีราฟเบือ้งตน 3 (3-0-6)
4295303 พีชคณิตเชิงเสน 2 *ตองเรยีน 4291301 พชีคณติเชงิเสน มากอน* 3 (3-0-6)
4295304 ทฤษฎีกรุป *ตองเรยีน 4292301 พชีคณตินามธรรม มากอน* 3 (3-0-6)
4295401 การวเิคราะหเชงิจรงิ *ตองเรยีน 4293401 การวเิคราะหเชงิคณติศาสตร มากอน*   3 (3-0-6)
4295402 การวิเคราะหเชิงเวกเตอร   *ตองเรียน 4291102 แคลคูลัส 2 มากอน* 3 (3-0-6)
4295403 ทอพอโลยเีบือ้งตน 3 (3-0-6)
4295501 เรขาคณติ 3 (3-0-6)
4295603 คณติศาสตรนนัทนาการ 3 (2-2-5)
4295706 สมการเชิงอนุพันธยอย *ตองเรียน 4292701 สมการเชิงอนุพันธสามัญ มากอน* 3 (3-0-6)
4295707 แคลคลูสัขัน้สงู *ตองเรยีน 4292501 แคลคลูสั 3 มากอน* 3 (3-0-6)

02 กลุม 2 รายวิชาเลือกทางคณิตศาสตรอุตสาหกรรมและการจัดการ
3502101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3 (3-0-6)
4295701 กาํหนดการเชงิเสน 3 (3-0-6)
4295702 เทคนคิการเขยีนโปรแกรมทางคณติศาสตร 3 (2-2-5)
4295703 โปรแกรมสาํเรจ็รปูทางคณติศาสตร 3 (2-2-5)
4295704 ตวัแบบทางคณติศาสตร 3 (3-0-6)
4295708 วธิกีารหาคาเหมาะทีส่ดุ 3 (3-0-6)
4295709 วทิยาการคาํนวณ 3 (2-2-5)
4295710 การสรางตัวแบบและการจําลองสถานการณ 3 (2-2-5)
4302101 การควบคมุคณุภาพเชงิสถติิ 3 (3-0-6)
4302205 ทฤษฎกีารตดัสนิใจและการประยกุต 3 (3-0-6)
4303101 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินคาคงคลัง 3 (3-0-6)
4303111 แนวคดิพืน้ฐานของวทิยาการขอมลู 3 (3-0-6
4303301 แผนแบบการทดลอง 3 (3-0-6)
4303302 การวิเคราะหการถดถอย 3 (3-0-6)
4303305 การวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
4303503 โลจสิตกิสและการจดัการโซอปุทาน 3 (3-0-6)
6111502 ระบบการจัดการอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)

03 กลุม 3 รายวชิาเลอืกทางสถติ ิการเงนิและการประภนัภยั
3301103 หลักการบัญชี 3 (2-2-5)
3501108 สถิติเศรษฐศาสตร 1 3 (3-0-6)
3502101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3 (3-0-6)
3502102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3 (3-0-6)
4295701 กาํหนดการเชงิเสน 3 (3-0-6)
4295703 โปรแกรมสาํเรจ็รปูทางคณติศาสตร 3 (2-2-5)
4295704 ตวัแบบทางคณติศาสตร 3 (3-0-6)
4295708 วธิกีารหาคาเหมาะทีส่ดุ 3 (3-0-6)
4295709 วทิยาการคาํนวณ 3 (2-2-5)
4295710 การสรางตัวแบบและการจําลองสถานการณ 3 (2-2-5)
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4295711 คณติศาสตรประกนัภยั 3 (3-0-6)
*ตองเรียน 4303702 การเสี่ยงและการประกันภัย มากอน*

4295712 คณติศาสตรประกนัชวีติ 3 (3-0-6)
4302401 ตัวแบบการอยูรอดและการสรางตารางชีพ 3 (3-0-6)
4303102 อนุกรมเวลาและการพยากรณ 3 (3-0-6)
4303111 แนวคดิพืน้ฐานของวทิยาการขอมลู 3 (3-0-6)
4303201 การวเิคราะหตวัแปลเชงิพหุ 3 (3-0-6)
4303202 การวเิคราะหขอมลูเชงิจาํแนก 3 (3-0-6)
4303302 การวิเคราะหการถดถอย 3 (3-0-6)
4303303 ระเบยีบวธิวีจิยั 3 (3-0-6)
4303304 การวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
4303401 เทคนคิการเกบ็รวบรวมขอมลู 3 (3-0-6)
4303702 การเสี่ยงและการประกันภัย 3 (3-0-6)
4303703 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3 (2-2-5)
4304101 คณติศาสตรการเงนิ 3 (3-0-6)
4304102 คณติศาสตรการลงทนุ 3 (3-0-6)
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกติ

01  การฝกประสบการณวชิาชพี
4004801 การเตรียมฝกประสบการณการวิชาชีพ 1 (0-2-1)
4004802 การฝกประสบการณวิชาชีพ 5 (450)

02  สหกจิศกึษา
4004803 การเตรยีมสหกจิศกึษา 0 (30 ชัวโมง)
4004804 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)

ชื่อยอ :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อยอ :  B.Sc. (Computer Science)
โครงสรางหลักสูตร

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาแกน 12
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 53

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก 21
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 128
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลุมวิชาแกน จำนวน 12 หนวยกติ

4291602 แคลคลูสัและเรขาคณติวเิคราะห 3 (3-0-6)
4301201 ความนาจะเปนและสถติิ 3 (3-0-6)
4311432 วธิกีารคาํนวณเชงิตวัเลขและการจาํลองแบบ 3 (2-2-5)
4312433 โครงสรางดสิครตี 3 (2-2-5)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา
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3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 53 หนวยกติ
4003904 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
4311231 หลักการระบบฐานขอมูล 3 (2-2-5)
4311331 การโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
4311431 การออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึม 3 (2-2-5)
4311531 พื้นฐานหลักการทางคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
4311631 หลักการระบบปฏิบัติการสมัยใหม 3 (2-2-5)
4312431 การสือ่สารขอมลูและเครอืขายคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
4312432 ความมัน่คงของระบบสารสนเทศและเครอืขายคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)

*ตองเรียน 4312431 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร มากอน*
4312531 วศิวกรรมซอฟตแวร 3 (2-2-5)
4312532 การออกแบบปฏสิมัพนัธระหวางมนษุยกบัคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
4312631 สถาปตยกรรมคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
4313131 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3 (3-0-6)
4313331 การพฒันาซอฟตแวรสาํหรบัเดสกทอ็ป 3 (2-2-5)
4313432 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3 (2-2-5)
4313433 ปญญาประดษิฐ 3 (2-2-5)
4313435 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3 (2-2-5)
4313931 โครงงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 2 (0-4-2)
4314932 โครงงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3 (0-6-3)

* ตองเรยีน 4313931 โครงงานดานวทิยาการคอมพวิเตอร 1 มากอน*
4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 21 หนวยกติ
4311332 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถแุละเชงิฟงกชัน่ 3 (2-2-5)
4312331 การเขยีนโปรแกรมสาํหรบัอนิเทอรเนต็ 3 (2-2-5)
4313231 วิทยาการขอมูล 3 (2-2-5)
4313232 อภิมหาขอมูล 3 (2-2-5)
4313233 การออกแบบออนโทโลยีและการประยุกตใช 3 (2-2-5)
4313332 การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคลื่อนทและอุปกรณอัจฉริยะ 3 (2-2-5)
4313434 พื้นฐานการเรียนรูของเครื่องจักร 3 (2-2-5)
4313436 การคอมพวิเตอรเพือ่การระบาด 3 (2-2-5)
4313437 การเรยีนรูเชงิลกึเบือ้งตน 3 (2-2-5)
4313438 วิทยาการเขารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน 3 (2-2-5)
4314731 รถยนตขบัเคลือ่นอตัโนมตัิ 3 (2-2-5)
4314732 การบรหิารเครอืขายคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
4314931 หวัขอพเิศษเกีย่วกบัวทิยาการคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
5. วชิาฝกประสบการณวชิาชพี จำนวน 6 หนวยกติ

01 แบบปกติ
4314831 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีดานวทิยาการคอมพวิเตอร 1 (0-2-1)
4314832 การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาการคอมพิวเตอร  5 (300)

*ตองเรียน 4314831 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานิทยาการคอมพิวเตอร มากอน*
02 แบบสหกิจ

4314833 เตรยีมสหกจิศกึษา 0 (30 ชัวโมง)
4314834 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)

*ตองเรยีน 4314833 เตรยีมสหกจิศกึษา มากอน*
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ฃโดยไมซ้ำกบั
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Multimedia
Technology and Animation

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น)

ชื่อยอ :  วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science (Multimedia Technology and Animation)

ชื่อยอ :  B.Sc. (Multimedia Technology and Animation)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 59

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก 18
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 134

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาพืน้ฐานวชิาชพี จำนวน 15 หนวยกติ

2312714 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารและการนําเสนอทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
2312715 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (3-0-6)
4293602 คณติศาสตรและสถติสิาํหรบัเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 3 (3-0-6)
4311161 การเขียนสําหรับการสื่อสารในงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-5)
4312163 กฎหมายและจรยิธรรมดานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 3 (3-0-6)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 59 หนวยกติ
4311162 องคประกอบศลิปสาํหรบังานมลัตมิเีดยี 3 (2-2-5)
4311163 การวาดเสนพืน้ฐานสาํหรบังานมลัตมิเีดยี 3 (2-2-5)
4311164 การเปนผูประกอบการในธรุกจิดจิทิลั 3 (2-2-5)
4311362 หลักการเขยีนโปรแกรม 3 (2-2-5)
4311761 เทคโนโลยีการถายภาพดิจิทัลสําหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-5)
4311762 การผลติวดิโีอดจิทิลั 3 (2-2-5)
4311763 คอมพิวเตอรแอนิเมชัน 2 มิติ 3 (2-2-5)
4312461 การปฏสิมัพนัธระหวางมนษุยและคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
4312467 การเขียนบท ออกแบบตัวละคร และสรางสตอรี่บอรด 3 (2-2-5)
4312762 วชิวลเอฟเฟกต 3 (2-2-5)
4312764 การสรางโมเดล 3 มิติ 3 (2-2-5)
4312765 คอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ 3 (2-2-5)
4312768 เทคโนโลยคีวามเปนจรงิผสม 3 (2-2-5)
4312772 ดนตรแีละเสยีงประกอบสาํหรบังานมลัตมิเีดยี 3 (2-2-5)
4313362 การเขยีนโปรแกรมมลัตมิเีดยี 3 (2-2-5)
4313761 การออกแบบและผลติเกม 3 (2-2-5)
4313773 คอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติขั้นสูง 3 (2-2-5)
4313961 สมัมนาวชิาชพีดานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีและแอนเิมชนั 3 (2-2-5)
4314961 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 2 (0-4-2)
4314962 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 3 (0-6-3)
4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 18 หนวยกติ
4312561 ระบบฐานขอมลู 3 (2-2-5)
4312563 การจดัการการผลติมลัตมิเีดยีและแอนเิมชนั 3 (2-2-5)
4312761 มลัตมิเีดยีและเทคโนโลยเีวบ็ 3 (2-2-5)
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4312763 การสรางภาพยนตรสตอปโมชัน 3 (2-2-5)
4312766 เทคโนโลยคีวามเปนจรงิเสมอืน 3 (2-2-5)
4312767 เทคโนโลยคีวามเปนจรงิเสรมิ 3 (2-2-5)
4312769 การผลิตงานมัลติมีเดียสําหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3 (2-2-5)
4312770 การผลิตงานมัลติมีเดียสําหรับการเรียนการสอน 3 (2-2-5)
4312771 เครื่องมือเชิงสรางสรรคสําหรับสื่อดิจิทัล 3 (2-2-5)
4312773 เทคโนโลยเีครอืขายเบือ้งตน 3 (2-2-5)
4313361 การพฒันาแอปพลเิคชนับนอปุกรณเคลือ่นที่ 3 (2-2-5)
4313461 คณติศาสตรและฟสกิสสาํหรบัแอนเิมชนัและเกม 3 (2-2-5)
4313762 การพฒันาเกมออนไลน 3 (2-2-5)
4313763 การพฒันาเกมบนอปุกรณเคลือ่นที่ 3 (2-2-5)
4313771 เทคโนโลยกีารจบัภาพเคลือ่นไหว 3 (2-2-5)
4313772 การควบคมุโครงกระดกูขัน้สงูสาํหรบังานแอนเิมชนั 3 (2-2-5)
4313774 วัสดุพื้นผิว การจัดแสงและเรนเดอรสําหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ 3 (2-2-5)
4313775 เทคนิคการเรนเดอรภาพ 3 มิติ 3 (2-2-5)
4313776 เทคนิคการซอนภาพสําหรับกระบวนการหลังผลิต 3 (2-2-5)
4313962 หวัขอพเิศษเกีย่วกบัเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีและแอนเิมชนั 3 (2-2-5)
5. วิชาประสบการณวิชาชีพ  จำนวน  6 หนวยกติ

01 การฝกประสบการณวชิาชพี
4314861 เตรียมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ 1 (0-2-1)

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีและแอนเิมชนั
4314862 ฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีและแอนเิมชนั 5 (300)

*ตองเรียน 4314861 เตรียมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณ
วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มากอน*
*ตองเรียน 4314861 เตรียมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณ
วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มากอน*

02 แบบสหกิจ
4314864 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)

*ตองเรียน 4314861 เตรียมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  มากอน*

6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับ

รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อยอ :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อยอ :  B.Sc. (Information Technology)โครงสรางหลักสูตร

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 53

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก 24
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 134



116

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาแกน จำนวน 15 หนวยกติ

2313704 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
4003904 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
4291603 คณติศาสตรและสถติสิาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2-2-5)
4311201 พืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6)
4311302 หลักการเขียนโปรแกรม 3 (2-2-5)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 53 หนวยกติ
4311102 พื้นฐานทางธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
4311401 แพลตฟอรมคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
4311402 ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
4311403 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5)
4312303 ระบบฐานขอมลู 3 (2-2-5)
4312304 เทคโนโลยเีวบ็ 3 (2-2-5)
4312306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  *ตองเรยีน 4311302 หลกัการเขยีนโปรแกรม มากอน*  3 (2-2-5)
4312404 การวเิคราะหและออกแบบเชงิวตัถุ 3 (2-2-5)
4312405 เครอืขายคอมพวิเตอรเบือ้งตน 3 (2-2-5)
4312406 ระบบสารสนเทศและองคกร 3 (2-2-5)
4312702 การปฏสิมัพนัธระหวางมนษุยกบัคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
4312706 การพาณิชยและการตลาดดิจิทัล 3 (2-2-5)
4313305 การเขียนโปรแกรมสําหรับเว็บ 3 (2-2-5)
4313407 การจัดการโครงการดานระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
4313601 การบริหารและการบํารุงรักษาระบบ 3 (2-2-5)
4313705 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ 3 (2-2-5)
4313903 โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (0-2-1)
4314708 เครอืขายคอมพวิเตอรภาคปฏบิตัิ 3 (2-2-5)
4314904 โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 (0-2-1)

*ตองเรยีน 4313903 โครงงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 มากอน*
4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 24 หนวยกติ
4311703 การออกแบบกราฟกคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
4313307 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 3 (2-2-5)
4313704 อนิเทอรเนต็ของสรรพสิง่ 3 (2-2-5)
4313707 เทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิ 3 (2-2-5)
4313902 หวัขอพเิศษเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2-2-5)
4314308 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3 (2-2-5)
4314309 ระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร 3 (2-2-5)
4314310 ธรุกจิอจัฉรยิะ 3 (2-2-5)
4314709 นวตักรรมปญญาประดษิฐ 3 (2-2-5)
4314710 การทําเหมืองขอมูล 3 (2-2-5)
4314901 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
5. วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกติ

01 แบบปกติ
4314801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (0-2-1)
4314802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 (300)

02 แบบสหกิจศึกษา
4314803 การเตรยีมสหกจิศกึษา 0 (30 ชัวโมง)
4314804 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)

*ตองเรยีน 4314803 การเตรยีมสหกจิศกึษา มากอน*
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อยอ :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อยอ :  B.Sc. (Occupational Health and Safety)

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาแกน จำนวน 43 หนวยกติ

4211308 ฟสิกสสําหรับสาธารณสุข 3 (2-2-5)
4221101 เคมทีัว่ไป 3 (3-0-6)
4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 (0-2-1)
4222301 เคมีอินทรีย 1 3 (3-0-6)

*ตองเรยีน 4221101 เคมทีัว่ไป มากอน*
*ตองเรยีน 4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป มากอน*

4222302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1 (0-2-1)
*ตองเรยีน 4221101 เคมทีัว่ไป มากอน*
*ตองเรยีน 4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป มากอน*

4231103 ชีววิทยาสําหรับสาธารณสุข 3 (2-2-5)
4232601 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 4231103 ชวีวทิยาสาํหรบัสาธารณสขุ มากอน*
4271301 การสาธารณสุขขั้นนํา 3 (3-0-6)
4272201 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3 (3-0-6)
4272501 ปญหาสุขภาพและการปองกัน 3 (3-0-6)
4273602 ระบาดวทิยาและการควบคมุโรค 3 (2-2-5)
4282601 การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (2-2-5)
4291402 แคลคูลัสสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (3-0-6)
4303103 สถิติสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (2-2-5)
4311707 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 2 (1-2-3)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 45 หนวยกติ
2313704 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
2314702 ภาษาอังกฤษในงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (3-0-6)
2463518 กฎหมายสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 (3-0-6)
4281101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นมูลฐาน 3 (3-0-6)
4282201 การบริหารงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (3-0-6)
4282501 สขุศาสตรอตุสาหกรรมขัน้พืน้ฐาน 2 (2-0-4)
4283101 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3 (3-0-6)
4283102 อาชวีเวชศาสตร 3 (3-0-6)
4283103 การยศาสตร 3 (3-0-6)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 31
(หลักสูตร 2558)

2. วิชาแกน 43
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 45

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก 10
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 141

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา
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4283201 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 2 (2-0-4)
4283202 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย 3 (3-0-6)
4283302 เทคโนโลยคีวามปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
4283501 การเกบ็และวเิคราะหตวัอยางดานสขุศาสตรอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
4284101 (6200019) สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (1-2-3)
4284201 (6200026) การปองกันและการควบคุมอัคคีภัย 3 (2-2-5)
4284301 (6200028) การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)

4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 10 หนวยกติ
3214601 การจัดการองคการดานความปลอดภัย 3 (3-0-6)
3214602 การฝกอบรมความปลอดภัย 3 (3-0-6)
4272301 อนามยัสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
4272302 การเตรยีมความพรอมและการตอบโตสภาวะฉกุเฉนิ 3 (3-0-6)
4272506 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 3 (3-0-6)
4283203 ความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
4283204 เทคนคิการตรวจสอบความปลอดภยั 3 (2-2-5)
4283301 การควบคมุเสยีงดงัและความสัน่สะเทอืน 3 (3-0-6)
4283601 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2 (2-0-4)
4284302 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
4284401 มาตรฐานระดับชาติและสากลสําหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2 (2-0-4)
4284801 การฝกทักษะในงานสาธารณสุข 3 (0-6-3)
4284901 ระเบยีบวธิวีจิยัทางอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 3 (2-2-5)
4313203 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 (2-2-5)
5. วิชาฝกประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกติ

01 กลุมวิชาฝกประสบการณ
4284802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 (0-2-1)
4284803 การฝกประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 (450)

*ตองเรียน 4284802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มากอน*

02 กลุมวชิาสหกจิศกึษา
4284804 สหกิจศึกษาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agroindustrial Biotechnology
2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)
ชื่อยอ :  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)

ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science (Agroindustrial Biotechnology)
ชื่อยอ :  B.Sc. (Agroindustrial Biotechnology)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
 (หลักสูตร 2558)

2. วิชาแกน 33
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 39

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก 20
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 134



119119

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  30  หนวยกิต
2. วิชาแกน จำนวน 33 หนวยกิต

4331102 อภธิานศพัททางเทคโนโลยชีวีภาพและพนัธวุศิวกรรม 3 (3-0-6)
4003904 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับวิทยาศาสตร 3 (3-0-6)
4211301 ฟสิกสทั่วไป 3 (3-0-6)
4211601 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 (0-2-1)
4221101 เคมทีัว่ไป 3 (3-0-6)
4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 (0-2-1)
4223501 ชวีเคมี 3 (3-0-6)
4223502 ปฏบิตักิารชวีเคมี 1 (0-2-1)
4231101 ชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
4231102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (0-2-1)
4291401 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
4301112 สถติเิพือ่การวจิยัทางวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
4311701 คอมพวิเตอรสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (2-2-5)
4311707 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 2 (1-2-3)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 39 หนวยกติ
4332201 หลกัพนัธศุาสตร 3 (2-2-5)
4332601 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร และการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 3 (3-0-6)

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
4222301 เคมีอินทรีย 1 3 (3-0-6)
4222302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1 (0-2-1)
4223601 เคมวีเิคราะห 3 (3-0-6)
4223602 ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห 1 (0-2-1)
4233601 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
4233602 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1 (0-2-1)
4331101 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐาน 3 (3-0-6)
4333301 ชีวโมเลกุลทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (3-0-6)
4333404 การเพิม่มลูคาวตัถดุบิทางการเกษตร 3 (2-2-5)
4332401 เทคโนโลยีการหมัก 3 (2-2-5)
4334402 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
4333403 การจัดการและการใชประโยชนจากของเสีย 3 (2-2-5)
4333901 ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยชีวีภาพ 3 (3-0-6)
4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 20 หนวยกติ
4332701 หนวยปฏบิตักิารในอตุสาหกรรมกระบวนการ 3 (2-2-5)
4333502 วศิวกรรมชวีเคมี 3 (3-0-6)
4333503 กระบวนการหลังการหมัก 3 (2-2-5)
4334504 วศิวกรรมกระบวนการ 3 (2-2-5)
4333902 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 (0-2-1)
4333903 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1 (0-2-1)
4334904 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (0-6-3)
4332405 เอนไซมเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
4333406 เทคโนโลยกีารผลตินมและผลติภณัฑนม 3 (2-2-5)
4333407 เทคโนโลยีการหมักอาหารทองถิ่น 3 (2-2-5)
4333408 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล 3 (2-2-5)
4333409 การผลติเหด็เศรษฐกจิ 3 (2-2-5)
4333410 นวตักรรมเพือ่ทองถิน่เชงิพาณชิย 3 (2-2-5)
5. วิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกติ

แบบปกติ
4334801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1 (0-2-1)
4334802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5 (300)

แบบสหกจิ
4334803 การเตรยีมสหกจิศกึษา 0 (30 ช่ัวโมง)
4334804 สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6 (16 สัปดาห)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา
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6. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกติ
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ

รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

คณะ/ภาควิชา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  (หลกัสตูร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ ชือ่ยอ :  ส.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Public Health ชือ่ยอ :  B.P.H.

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลุมวิชา/วิชา หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ 60

หมวดวิชา/กลุมวิชา/วิชา หนวยกิต
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก 18
5. วชิาฝกประสบการณวชิาชพี 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 153

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาพืน้ฐานวชิาชพี จำนวน 33 หนวยกติ

4211309 ฟสิกสสําหรับสาธารณสุข 3 (2-2-5)
4221103 เคมีสําหรับสาธารณสุข 3 (2-2-5)
4232601 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3 (2-2-5)
4271101 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 1 3 (2-2-5)
4271102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 2 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 4271101 กายวภิาคศาสตรและสรรีวทิยาของมนษุย 1 มากอน*
4271201 สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร 3 (3-0-6)
4271302 การสาธารณสุขขั้นนํา 3 (3-0-6)
4271502 การปองกนัและควบคมุโรค 3 (3-0-6)
4272701 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพสาธารณสุข 3 (3-0-6)
4273506 โภชนาการสาธารณสุข 3 (3-0-6)
4273701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับบุคลากรสาธารณสุข 3 (3-0-6)
3. วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จำนวน 60 หนวยกติ
4271501 การสงเสริมสุขภาพ 3 (2-2-5)
4272304 อนามยัสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
4272305 การบริหารงานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
4272306 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
4272307 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (3-0-6)
4272503 การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องตน 3 (2-2-5)
4272504 อนามยัครอบครวัและการอนามยัเจรญิพนัธุ 3 (2-2-5)
4272601 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 3 (2-2-5)
4272602 ชีวสถิติสําหรับสาธารณสุข 3 (2-2-5)
4273103 เภสัชวิทยาสําหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
4273308 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข 3 (3-0-6)
4273401 การสื่อสารสุขภาพและสารสนเทศทางสาธารณสุข 3 (2-2-5)
4273507 การประเมนิสขุภาพและการบาํบดัโรคเบือ้งตน 3 (2-2-5)
4273508 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผูสูงวัย 3 (2-2-5)
4273603 ระบาดวทิยา 3 (2-2-5)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา
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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ

คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Sports Science and Health
2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ)
ชื่อยอ :  วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ)

ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science (Sports Science and Health Promotion)
ชื่อยอ :  B.Sc. (Sports Science and Health Promotion)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
(หลักสูตร 2558)

2. วิชาแกน 21
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 67

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก 6
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 136

4273702 อนามัยชุมชน 3 (2-2-5)
4273901 ระเบยีบวธิวีจิยัทางสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
4274512 การฟนฟูสุขภาพในชุมชน 3 (2-2-5)
4274902 โครงการวิจัยในงานสาธารณสุข 3 (3-0-6)

*ตองเรียน 4273901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข มากอน*
4274903 สัมมนาสาธารณสุข 3 (2-2-5)
4. วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (เลือก)
4231103 ชีววิทยาสําหรับสาธารณสุข 3 (2-2-5)
4272101 ชีวเคมีสําหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
4272202 จติวทิยาสขุภาพ 3 (3-0-6)
4272203 สขุภาพจติ 3 (3-0-6)
4272204 สังคมศาสตรสาธารณสุข 3 (3-0-6)
4272505 อนามัยโรงเรียน 3 (3-0-6)
4273104 การแพทยแผนไทย 3 (2-2-5)
4273105 โรคตดิตอและโรคไมตดิตอ 3 (3-0-6)
4273309 การดูแลสุขภาพที่บาน 3 (2-2-5)
4273310 สุขภาพกับประชาคมอาเซียน 3 (3-0-6)
4273509 ทันตสาธารณสุข 3 (3-0-6)
4273510 เพศศกึษาและอนามยัเจรญิพนัธุ 3 (3-0-6)
4273511 สุขภาพผูสูงอายุ 3 (3-0-6)
4311707 โปรแกรมสําเร็จรปูและการประยุกตใชงาน 3 (1-2-3)
5. วชิาฝกประสบการณวชิาชพี  ไมนอยกวา  10 หนวยกติ
4273801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 1 (0-2-1)
4274802 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 1 4 (240)

*ตองเรียน 4273801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร มากอน*
4274803 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 2 5 (450)

*ตองเรียน 4274802 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสขุศาสตร 1 มากอน*
 หรอื

4274804 สหกจิศกึษาวชิาชพีสาธารณสขุศาสตร 6 (16 สัปดาห)
*ตองผานการอบรมเตรยีมฝกสหกจิศกึษาไมนอยกวา 30 ชัว่โมง*

6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับ

รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลุมวิชาแกน จำนวน 21 หนวยกติ

2312711 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 3 (3-0-6)
2312716 ภาษาอังกฤษเพื่อการใหการบริการทางสุขภาพ 3 (3-0-6)
4211304 ฟสิกสพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา 3 (2-2-5)
4221107 เคมีดานวิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสขุภาพ 3 (2-2-5)
4231106 ชีววิทยาดานวิทยาศาสตรและสงเสริมสุขภาพ 3 (2-2-5)
4311731 โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 3 (2-2-5)
4302120 สถิติสำหรับวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 3 (3-0-6)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 67 หนวยกติ
4561201 วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬาเบื้องตน 2 (1-2-3)
4561202 กายวภิาคและสรรีวทิยาการออกกาํลงักายและการกฬีา 3 (2-2-5)
4561301 พื้นฐานการสงเสริมสุขภาพ 3 (2-2-5)
4561302 ปญหาสุขภาพและการประเมินภาวะสุขภาพ 3 (2-2-5)
4561501 ทักษะและวิทยาศาสตรการกีฬาประเภทกีฬาทางน้ำ 2 (0-4-2)
4561502 ทักษะและวิทยาศาสตรการกีฬาประเภทกรีฑา 2 (0-4-2)
4561601 หลักปฏิบัติการคายพักแรม 2 (1-2-3)
4562201 การสอนกีฬา 2 (1-2-3)
4562202 การปฐมพยาบาลในการออกกําลังกายและการกีฬา 3 (2-2-5)
4562301 การสื่อสารสุขภาพ 2 (1-2-3)
4562501 ทักษะและวิทยาศาสตรการกีฬาประเภทกีฬาบุคคลและกีฬาตอสู 2 (0-4-2)
4562502 ทักษะและวิทยาศาสตรการกีฬาประเภททีม 2 (0-4-2)
4563201 การประเมินและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 2 (1-2-3)
4563202 จิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 3 (3-0-6)
4563203 ชีวกลศาสตรการกีฬา 3 (2-2-5)
4563301 การชะลอวัย 3 (2-2-5)
4563401 โภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา 2 (1-2-3)
4563402 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา 3 (2-2-5)
4563403 การจัดการทางการกีฬาและสุขภาพ 2 (1-2-3)
4563501 ทักษะและวิทยาศาสตรการกีฬาประเภทแร็กเกต 2 (0-4-2)
4563502 ทักษะและวิทยาศาสตรการกีฬาประเภทกีฬาพื้นบาน 2 (0-4-2)
4563503 ทักษะและวิทยาศาสตรการกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ 2 (0-4-2)
4563601 กจิกรรมสาํหรบับคุคลพเิศษ 3 (2-2-5)
4564201 หลักการเปนผูฝกสอนกีฬาและผูนําการออกกําลังกาย 3 (2-2-5)
4564202 เวชศาสตรการกีฬา 3 (2-2-5)
4564901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 3 (2-2-5)
4564902 การวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 3 (2-2-5)
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก จำนวน 6 หนวยกติ
4563302 สุขภาพอนามัยสวนบุคคล 3 (2-2-5)
4563303 สขุภาพอนามยัครอบครวั 3 (2-2-5)
4563304 สุขภาพอนามัยชุมชน 3 (2-2-5)
4563305 สุขภาพอนามัยโรงเรียน 3 (2-2-5)
4563306 โปรแกรมสงเสริมสุขภาพสําหรับผูที่มีน้ำหนักเกิน 2 (1-2-3)
4563404 กฎหมายสุขภาพและกีฬา 2 (2-0-4)
4563405 เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 3 (2-2-5)
4563406 ทักษะการสื่อสารในวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 2 (2-0-4)
4563407 ภาวะผูนําทางการกีฬาและสุขภาพ 2 (1-2-3)
4563408 การออกแบบโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ 3 (2-2-5)
4563409 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 3 (2-2-5)
4563503 หลักการฝกมวยไทย 2 (1-2-3)
4563504 หลักการฝกมวยสากล 2 (1-2-3)
4563505 หลักการจัดการแขงขันและการเปนผูตัดสินมวยไทย 2 (1-2-3)
4563506 หลักการจัดการแขงขันและการเปนผูตัดสินมวยสากล 2 (1-2-3)
4563602 โยคะเพือ่สขุภาพ 3 (2-2-5)
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 สาขาคหกรรมศาสตร
คณะ/ภาควชิา : คณะคหกรรมศาสตร
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร สาขาคณติ (หลกัสตูร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Home Economics

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร)   ชื่อยอ  :  ศศ.บ.  (คหกรรมศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Arts (Home Economics)

ช่ือยอ :  B.A. (Home Economics)
โครงสรางหลักสูตร

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 27

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก 36
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 132
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาพืน้ฐานวชิาชพี จำนวน 27 หนวยกติ

4601101 หลักการและทฤษฎีทางคหกรรมศาสตร 3 (3-0-6)
4601102 คหเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
4602101 บริโภคศาสตรและการจัดการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร 3 (2-2-5)
4602401 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรมศาสตร 3 (2-2-5)
4602402 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร 3 (2-2-5)
4602501 การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารจัดการงานคหกรรม 3 (2-2-5)
4602701 โปรแกรมคอมพวิเตอรประยกุตเพือ่งานคหกรรมศาสตร 3 (2-2-5)
4603901 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร 3 (1-2-6)
4604902 การวจิยัและการพฒันาผลติภณัฑคหกรรมศาสตรและการตลาด 3 (2-2-5)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

4563603 หลักการและการปฏิบัติการลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน 2 (1-2-3)
4563604 นนัทนาการเพือ่สขุภาพชวีติ 3 (3-0-6)
4564203 หลักการฝกดวยแรงตาน 2 (1-2-3)
4564501 ทักษะและวิธีการสอนมวยไทย และมวยสากล 3 (2-2-5)
4564502 การนวดสาํหรบัมวย 2 (1-2-3)
4564503 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในกีฬามวย 3 (3-0-6)
4564504 การจัดการแขงขันมาราธอน 2 (1-2-3)
4564505 ทักษะและวิทยาศาสตรการกีฬาประเภทมาราธอน 2 (1-2-3)
4564506 การทองเที่ยวเชิงกีฬา 2 (1-2-3)
4564507 กีฬาอิเล็กทรอนิกส 2 (1-2-3)
4564508 การชวยชีวิตทางน้ำและการดําน้ำ 2 (0-4-2)
5. วชิาฝกประสบการณวชิาชพี จำนวน 6 หนวยกติ

01 แบบปกติ
4564801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 1 (0-2-1)
4564904 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 5 (300)

*ตองเรยีน 4564801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสขุภาพ มากอน*

02 แบบสหกิจศึกษา
4564802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 1 (90)
4564905 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3. วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 27 หนวยกติ
4611101 อาหารและโภชนาการ 3 (3-0-6)
4611201 หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร 3 (2-2-5)
4621101 ความรูเรื่องเสนใย การผลิตผาและเครื่องแตงกาย 3 (2-2-5)
4622301 หลกัการตดัเยบ็เบือ้งตน 3 (2-2-5)
4632401 การบริหารจัดการงานบาน 3 (2-2-5)
4642101 พฒันาการครอบครวัและการอบรมเลีย้งดเูดก็ 3 (2-2-5)
4643101 การดูแลผูสูงอายุและการจัดสถานบริการ 3 (2-2-5)
4651101 การจัดดอกไมและรอยมาลัย 3 (2-2-5)
4652401 การแกะสลักผักและผลไม 3 (2-2-5)
4.  วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 36 หนวยกติ

01 กลุมวชิาอาหารและโภชนาการ
4612102 โภชนศาสตรครอบครวั 3 (2-2-5)
4612203 ศลิปะการจดับรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 3 (2-2-5)
4612204 การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร 3 (3-0-6)
4612206 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 3 (2-2-5)
4612208 อาหารไทยและขนมไทย 3 (2-2-5)
4612210 อาหารนานาชาติ 3 (2-2-5)
4613201 หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด 3 (2-2-5)
4613202 อาหารวางและอาหารจานหวาน 3 (2-2-5)
4613203 วิทยาการขนมอบและการตกแตง 3 (2-2-5)
4613204 เครือ่งดืม่และไอศกรมี 3 (2-2-5)
4613303 ศลิปะการจดัและตกแตงอาหาร 3 (2-2-5)
4613502 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและภูมิปญญาไทยในอาหารทองถิ่น 3 (2-2-5)
4614201 อาหารเพื่อสุขภาพ 3 (2-2-5)
4614601 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพและการจัดการรานอาหาร 3 (2-2-5)
4614701 การพัฒนาตํารับอาหารมาตรฐานและการประยุกตใชในเชิงธุรกิจ 3 (2-2-5)
4614903 โครงการศึกษาทางอาหารและโภชนาการ 3 (2-2-5)

02 กลุมวิชาศิลปะประดิษฐและงานสรางสรรค
4653102 งานดอกไมสดไทยและใบตอง 3 (2-2-5)
4653103 การจดัดอกไมแบบธรรมชาติ 3 (2-2-5)
4653104 การรอยมาลัย 3 (2-2-5)
4653105 การจดัพาน 3 (2-2-5)
4653106 เครื่องแขวนไทย 3 (2-2-5)
4653107 การจดัดอกไมในงานประเพณไีทยและการจดัดอกไมรวมสมยัแบบประยกุตศลิป  3 (2-2-5)
4653202 งานใบตองพวงมาลยัและพานดอกไมเทยีมเลยีนแบบธรรมชาติ 3 (2-2-5)
4653401 งานประดษิฐทัว่ไป 3 (2-2-5)
4653402 งานเย็บ-ปก-ถัก-สาน-รอย 3 (2-2-5)
4653403 การประดษิฐเศษวสัดแุละงานกระดาษ 3 (2-2-5)
4653404 หัตถกรรมทองถิ่น 3 (2-2-5)
4653405 ศลิปะการพบัผาและการใชผาประดบัตกแตง 3 (2-2-5)
4653406 เครื่องหอมและของชํารวย 3 (2-2-5)
4653407 ศิลปะการปน และการแกะสลัก 3 (2-2-5)
4653501 ศลิปะประดษิฐเพือ่การประกอบอาชพีและการจดัการธรุกจิ 3 (2-2-5)
4654903 โครงการศึกษาทางศิลปะประดิษฐและงานสรางสรรค 3 (2-2-5)
5. วิชาประสบการณวิชาชีพ จำนวน 6 หนวยกติ

01 แบบปกติ
4604801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานคหกรรมศาสตร 1 (0-2-1)
4604802 การฝกประสบการณวิชาชีพดานคหกรรมศาสตร  5 (450)

02 แบบสหกิจศึกษา
4604803 การเตรยีมสหกจิศกึษาดานคหกรรมศาสตร 0 (30 ชั่วโมง)
4604804 สหกจิศกึษาดานคหกรรมศาสตร 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลกัสตูรคณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

หลกัสตูรครศุาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ หลกัปรบัปรงุ พ.ศ. 2565
สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑและกราฟก (4 ป)

คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรครศุาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Industrial Education Program
in Product and Graphic Design

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก)

ชื่อยอ :  ค.อ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science in Industrial Education

   (Product and Graphic Design)
ชื่อยอ :  B.S.Ind.Ed.(Product and Graphic Design)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. กลุมวิชาชีพครู 43

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
3. กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา 64
4. เลอืกเสรี 6

รวม 143

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา
1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1002705 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3 (2-2-5)
1004901 ครนุพินธ 1 (45)
1111103 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1122205 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 (2-2-5)
1122206 ศาสตรการจัดการเรียนรู 3 (2-2-5)
1132302 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3 (2-2-5)
1143404 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1143405 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
1151108 จิตวิทยาสาหรับครู 3 (2-2-5)
1161502 ความเปนครู 3 (2-2-5)

2.2  การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 12 หนวยกติ
1001803 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 2 (90)
1002804 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 2 (90)
1003805 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 2 (90)
1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 (540)
3. หมวดวชิาชพีเฉพาะสาขา จำนวน 64 หนวยกติ ประกอบดวย

3.1 วิชาชีพเฉพาะสาขา (บังคับ) 40 หนวยกิต
6141101 ประวตัศิาสตรศลิป 3 (3-0-6)

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. กลมุวชิาชพีคร ูจำนวน 43 หนวยกติ

2.1 วชิาชพีคร ู31 หนวยกติ
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6141102 ทักษะการออกแบบสรางสรรค 3 (2-2-5)
6141103 วสัดแุละกรรมวธิกีารผลติ 3 (2-2-5)
6141104 วาดเสน 3 (2-2-5)
6141105 เขยีนแบบ 3 (2-2-5)
6141106 หลักการออกแบบ 3 (2-2-5)
6142101 ออกแบบกราฟก 3 (2-2-5)
6142102 ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนรูงานออกแบบ 3 (3-0-6)
6142601 คอมพวิเตอรเพือ่งานออกแบบ 3 (2-2-5)
6143101 ออกแบบผลติภณัฑ 3 (2-2-5)
6143102 ออกแบบบรรจภุณัฑ 3 (2-2-5)
6143601 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ 3 มิติ 3 (2-2-5)
6143602 ออกแบบสื่อการสอนดิจิทัล 2 (1-2-3)
6142701 วิทยาการสอนดานการออกแบบ 2 (1-2-3)

3.2 วิชาชีพเฉพาะสาขา (เลือก) 21 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
6142104 เทคนิคการทำหุนจำลอง 3 (2-2-5)
6142201 ออกแบบพฒันาผลติภณัฑในทองถิน่ 3 (2-2-5)
6142602 การออกแบบเวบ็ไซตและอนิเตอรเฟซ 3 (2-2-5)
6142603 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ 3 (2-2-5)
6142604 การออกแบบมลัตมิเีดยี 3 (2-2-5)
6142605 การออกแบบสิง่พมิพดจิทิลั 3 (2-2-5)
6142702 เทคนคิการนำเสนอผลงาน 3 (2-2-5)
6142703 เทคโนโลยแีละนวตักรรมการออกแบบ 3 (2-2-5)
6143103 การถายภาพเพื่องานออกแบบ 3 (2-2-5)
6143104 กายวิภาคเพื่องานออกแบบ 3 (2-2-5)
6143603 คอมพวิเตอรเพือ่การเขยีนแบบ 3 (2-2-5)
6143604 อนิโฟกราฟก 3 (2-2-5)
6143605 ออกแบบแอนเิมชนั 3 (2-2-5)
6143606 การออกแบบแอปพลิเคชัน 3 (2-2-5)
6143607 การผลติสือ่วดีทิศัน 3 (2-2-5)
6143701 การตลาดเพือ่งานออกแบบ 3 (2-2-5)
6143702 การออกแบบโฆษณา 3 (2-2-5)
6144101 ออกแบบผลติภณัฑทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
6144201 การพิมพสกรีน 3 (2-2-5)
6144202 เทคนคิการตกแตงบนผนืผา 3 (2-2-5)
6144601 การออกแบบสือ่อนิเตอรแอกทฟี 3 (2-2-5)
6144602 ดจิทิลัคอนเทนต 3 (2-2-5)
6144701 เทรนดการออกแบบ 3 (2-2-5)

3.3 วชิาฝกปฏบิตัวิชิาชพีเฉพาะสาขา ในถานประกอบการ 3 หนวยกติ
6143801 ฝกปฏบิตัวิชิาชพีออกแบบผลติภณัฑและกราฟก 3 (280)
4. หมวดวชิาเลอืกเสร ีไมนอยกวา 6 หนวยกติ

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตในเกณฑการสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร

หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565

สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (ตอเนือ่ง) (หลกัสตูร 2 ป)

คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) (หลักสูตร 2 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Industrial
Technology (Continuing Program)
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รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  18  หนวยกติ
หมวดวชิาเฉพาะ จาํนวนไมนอยกวา 48 หนวยกติ

2. วชิาเฉพาะพืน้ฐาน จาํนวน 18 หนวยกติ
2.1  กลุมวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตรและวทิยาศาสตร จาํนวน 6 หนวยกติ

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 18
2. วิชาเฉพาะพื้นฐาน 18
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 21

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก 6
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3
6. เลอืกเสรี 6

รวม 72

6111401 สถติใินงานอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
6111402 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)

2.2 กลุมวชิาพืน้ฐานทางเทคโนโลย ีจาํนวน 12 หนวยกติ
รายวชิาทางทฤษฎี

6111101 วสัดอุตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
6111502 การจัดการอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
6111507 การพฒันาและการฝกอบรมบคุคลากรดานเทคโนโลยี 2 (2-0-4)
6111701 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 2 (2-0-4)

รายวชิาทางปฏบิตักิาร
6111604 การปฏบิตังิานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร 2 (0-4-2)
3. วชิาเฉพาะดานจำนวนไมนอยกวา 27 หนวยกติ

3.1 วชิาเฉพาะดานบงัคบั จาํนวน 21 หนวยกติ
แขนงเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

รายวชิาทางทฤษฎี
6111506 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3 (3-0-6)
6112502 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 (3-0-6)
6112503 การควบคมุคณุภาพ 3 (3-0-6)

รายวชิาทางปฏบิตักิาร
6112504 การศึกษาการทํางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 (0-4-2)
6112505 วศิวกรรมคณุคาและสิง่แวดลอมทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 1 (0-3-1)
6112506 ระบบควบคมุอตัโนมตัใินงานอตุสาหกรรม 2 (0-4-2)
6112507 การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการผลิต 2 (0-4-2)
6112508 การปฏบิตังิานผลติดวยเครือ่งคอมพวิเตอร 2 (0-4-2)
6112903 โครงงานทางเทคโนโลยี 3 (0-6-3)

แขนงวชิาเทคโนโลยกีารจดัการระบบราง
รายวชิาทางทฤษฎี

6111601 การจดัการระบบรางเบือ้งตน 3 (3-0-6)
6111602 มาตรฐานระบบราง 3 (3-0-6)
6112601 การจัดการดานเทคโนโลยีระบบขนสงทางราง 3 (3-0-6)

รายวชิาทางปฏบิตักิาร
6112602 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 2 (0-4-2)
6112603 ปฏิบัติการจําลองการเดินรถราง 2 (0-4-2)
6112604 การศึกษาการทํางานเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบราง 2 (0-4-2)
6112605 การปฏิบัติการบํารุงรักษาลอเลื่อนรถไฟ 2 (0-4-2)
6112902 สัมมนาเทคโนโลยีระบบราง 1 (0-3-1)
6112903 โครงงานทางเทคโนโลยี 3 (0-6-3)
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก จาํนวนไมนอยกวา 6 หนวยกติ

ใหนักศึกษาเลือกเรียน จํานวน 1 กลุมวิชา จํานวน 6 หนวยกิต โดยเลือกรายวชิาทางทฤษฎีจํานวนไมนอยกวา
3 หนวยกิต และรายวิชาทางปฏิบัติการ จํานวน ไมนอยกวา 3 หนวยกิตดังตอไปนี้

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อยอ :  ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Technology (Industrial Technology)

ชื่อยอ :  B.Tech. (Industrial Technology)
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4.1 กลุมวิชาทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
รายวชิาทางทฤษฎี

6112701 การอนุรักษพลังงานและการจัดการสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6)
6112702 ระบบบริหารจัดการพลังงาน 3 (3-0-6)

รายวชิาทางปฏบิตักิาร
6111201 ปฏบิตักิารคอมพวิเตอรชวยในการออกแบบ 2 (0-4-2)
6111702 ปฏบิตักิารเครือ่งมอืวดัพลงังานและสิง่แวดลอม 2 (0-4-2)
6112704 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน 1 (0-3-1)
6112703 ฝกปฏบิตัดิานพลงังานทดแทน 1 (0-3-1)

4.2 กลุมวชิาทางดานการจดัการโลจสิตกิสและหวงโซอปุทานในงานอตุสาหกรรม
รายวชิาทางทฤษฎี

6112606 การจัดการโลจิสติกสและการขนสงทางราง 3 (3-0-6)
6112607 โลจสิตกิสและโซอปุทาน 3 (3-0-6)

รายวชิาทางปฏบิตักิาร
6111201 ปฏบิตักิารคอมพวิเตอรชวยในการออกแบบ 2 (0-4-2)
6111603 หวัขอพเิศษทางการจดัการโลจสิตกิสและหวงโซอปุทาน 2 (0-4-2)
6112608 ปฏบิตักิารจดัการพืน้ทีค่ลงัสนิคา 1 (0-3-1)
6112904 สัมมนาและปฏิบัติงานสําหรับโลจิสติกส 1 (0-3-1)

4.3 กลุมวิชาทางดานการสรางเทคโนโลยีและการผลิต
รายวชิาทางทฤษฎี

6112509 ระบบการผลติแบบลนี 3 (3-0-6)
6112705 การทดสอบวสัดุ 3 (3-0-6)

รายวชิาทางปฏบิตักิาร
6111201 ปฏบิตักิารคอมพวิเตอรชวยในการออกแบบ 2 (0-4-2)
6111901 การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน 2 (0-4-2)
6112101 การทดสอบงานเชื่อม 1 (0-3-1)
6112510 การออกแบบอปุกรณนําเจาะและจบังาน 1 (0-3-1)
5. วชิาการฝกประสบการณวชิาชพี จาํนวน ไมนอยกวา 3 หนวยกติ

ใหนักศึกษาเลือกเรียนไดเพียง 1 แผน ดังนี้
5.1 แผนปกติ

6112802 การฝกประสบการณวิชาชีพ 3 (250)
5.2 แผนสหกิจศึกษา

6112801 การเตรยีมความพรอมสหกจิศกึษา 0 (30)
6112803 สหกิจศึกษา 6 (16สัปดาห)
6. หมวดวิชาเลือกเสร ี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

ชื่อยอ :  วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Engineering (Energy Engineering)

ชื่อยอ :  B.Eng.  (Energy Engineering)
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โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาเฉพาะพื้นฐาน 23
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบัทางวศิวกรรม 48

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. กลุมวชิาเฉพาะดานเลอืก 18

ทางวศิวกรรม
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 131

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วิชาเฉพาะพื้นฐาน จำนวน 23 หนวยกติ

4421591 ฟสกิสวศิวกรรมพลงังาน 3 (2-2-5)
4221791 เคมวีศิวกรรมพลงังาน 3 (2-2-5)
4291791 คณิตศาสตรวิศวกรรมพลังงาน 1 3 (3-0-6)
4291792 คณิตศาสตรวิศวกรรมพลังงาน 2 3 (3-0-6)
6261111 การเขยีนแบบวศิวกรรม 3 (2-2-5)
6261112 ปฏบิตักิารเขยีนแบบวศิวกรรมดวยคอมพวิเตอร 0 (0-3-0)
6261132 วสัดวุศิวกรรมพลงังาน 3 (2-2-5)
6262111 กลศาสตรวิศวกรรมพลังงาน 3 (2-2-5)
6281602 ปฏบิตักิารเครือ่งมอืพืน้ฐานวศิวกรรม 1 (0-3-0)
3. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับทางวิศวกรรม จำนวน 48 หนวยกติ
2312760 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3 (3-0-6)
6262311 อณุหพลศาสตร 3 (2-2-5)
6262321 กลศาสตรของไหล 3 (2-2-5)
6262411 พื้นฐานเครื่องจักรกลพลังงาน 3 (2-2-5)
6262421 การถายเทความรอน 3 (2-2-5)
6262433 พืน้ฐานวศิวกรรมไฟฟา 3 (2-2-5)
6262442 วศิวกรรมโรงงานตนกาํลงั 3 (2-2-5)
6262451 วศิวกรรมพลงังานทดแทน 3 (2-2-5)
6262471 การเปลี่ยนรูปพลังงาน 3 (2-2-5)
6262811 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-0)
6262822 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 (0-3-0)
6262833 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา 1 (0-3-0)
6263111 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมพลังงาน 3 (3-0-6)
6263431 การอนุรักษพลังงาน 3 (2-2-5)
6263711 โปรแกรมคอมพวิเตอรและเทคโนโลยอีนิเทอรเนต็ของสรรพสิง่ 3 (2-2-5)
6263722 เศรษฐศาสตรวศิวกรรมพลงังาน 3 (2-2-5)
6263732 การจัดการพลังงานในโรงงานและอาคาร 3 (2-2-5)
6263921 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1 1 (0-3-0)
6263922 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2 2 (0-6-0)
4. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกทางวิศวกรรม (ใหเลือกเรียนเปนกลุมวิชาอยางนอย 3 กลุมวิชา) จำนวน 18 หนวยกติ

01 กลุมวชิาทางดานผูรบัผดิชอบดานการจดัการพลงังานในอาคารและโรงงานควบคมุ
6263311 การวิเคราะหพลังงานสําหรับอุปกรณไฟฟา 3 (2-2-5)
6263322 การวเิคราะหพลงังานสําหรบัอปุกรณความรอนและความเยน็ 3 (2-2-5)

02 กลุมวชิาทางดานผูตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน
6263333 การออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน 3 (2-2-5)
6263344 ผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 3 (2-2-5)

03 กลุมวชิาทางดานวศิวกรรมพลงังานชวีมวล
6263462 พลังงานชีวมวล 3 (2-2-5)
6264531 การออกแบบระบบพลังงานทดแทน 3 (2-2-5)

04 กลุมวชิาทางดานการออกแบบตดิตัง้ระบบพลงังานแสงอาทติย
6263363 เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใชงาน 3 (2-2-5)
6263453 พลังงานแสงอาทิตย 3 (2-2-5)

05 กลุมวชิาทางดานนวตักรรมพลงังาน
6263522 นวตักรรมพลงังานเพือ่การเกษตร 3 (2-2-5)
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หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Engineering Management
2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ชื่อยอ :  วศ.บ. (การจัดการงานวิศวกรรม)

ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Engineering (Engineering Management)
ชื่อยอ :  B.Eng. (Engineering Management)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 44
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 27

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. กลุมวชิาเฉพาะดานเลอืก 30
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 143

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาพืน้ฐานวชิาชพี จำนวน 44 หนวยกติ

4211561 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 3 (3-0-6)
4211562 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 3 (3-0-6)
4211563 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1 (0-2-1)
4211564 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 1 (0-2-1)
4221781 เคมสีาํหรบัวศิวกร 3 (3-0-6)

6263533 นวตักรรมพลงังานเพือ่ยานยนตไฟฟา 3 (2-2-5)
06 กลุมวชิาทางดานการผลติพลงังานชวีภาพ

6264464 ระบบการผลิตกาซชีวภาพ 3 (2-2-5)
6264466 ระบบการผลติเอทานอล 3 (2-2-5)

07 กลุมวิชาทางดานการผลิตพลังงานจากน้ำเสียและขยะ
6264772 (6301177) การบําบัดน้ำเสียเพื่อผลิตพลังงาน 3 (2-2-5)
6264773 (6301176) การแปรสภาพขยะเปนพลังงาน 3 (2-2-5)

08 กลุมวชิาทางดานวศิวกรรมการจดัการระบบ ISO
6264455 ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 3 (2-2-5)
6264456 ระบบการจดัการพลงังานมาตรฐานสากล ISO 50004 และ 50006 3 (2-2-5)

09 กลุมวิชาทางดานเครื่องกลไฟฟาพลังงาน
6273631 โรงจักรไฟฟา ระบบสงและจายกําลังไฟฟา 3 (2-2-5)
6273672 เครื่องกลไฟฟา 3 (2-2-5)
5. กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกติ

01 แผนปกติ
6264944 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมพลังงาน 1 (0-2-0)
6264945 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมพลังงาน 5 (300)

*ตองเรยีน 6264944 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีทางวศิวกรรมพลงังาน มากอน*
02 แผนสหกจิศกึษา

6264955 เตรยีมสหกจิศกึษา 0 (30 ชั่วโมง)
6264956 สหกิจศึกษา *ตองเรยีน 6264955 เตรยีมสหกจิศกึษา มากอน* 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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4221782 ปฏบิตักิารเคมสีาํหรบัวศิวกร 1 (0-2-1)
4291781 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
4291782 แคลคูลัส 2 *ตองเรยีน 4291781 แคลคลูสั 1 มากอน* 3 (3-0-6)
6281131 เขยีนแบบวศิวกรรม 3 (2-2-5)
6281132 เขยีนแบบวศิวกรรมดวยคอมพวิเตอร 1 (0-3-0)
6281141 วสัดวุศิวกรรมและกระบวนการผลติงานอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
6281152 สถติสิาํหรบัการจดัการงานวศิวกรรม 3 (2-2-5)
6281603 ปฏบิตักิารเครือ่งมอืวศิวกรรมพืน้ฐานและอตัโนมตัิ 1 (0-3-0)
6282101 สถติยศาสตรวศิวกรรม 3 (2-2-5)
6282111 โปรแกรมคอมพวิเตอรพืน้ฐานสาํหรบัวศิวกรรม 3 (2-2-5)
6282411 วศิวกรรมสิง่แวดลอมเบือ้งตน 3 (2-2-5)
6283201 การจดัการลนีซกิซกิมา 3 (2-2-5)
6284421 การปองกนัและควบคมุมลพษิอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 27 หนวยกติ
6281221 วศิวกรรมความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอม 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 6281152 สถติสิาํหรบัการจดัการงานวศิวกรรม มากอน*
6282211 การควบคมุและการจดัการดานคณุภาพ 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 6281152 สถติสิาํหรบัการจดัการงานวศิวกรรม มากอน*
6282301 การจดัการดานหวงโซอปุทานและโลจสิตกิสเพือ่สิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
6282421 การผลติทีส่ะอาดในอตุสาหกรรมสีเขยีว 3 (2-2-5)
6283401 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3 (3-0-6)
6283402 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการงานวิศวกรรม 3 (3-0-6)
6283431 การประเมนิวฏัจกัรชวีติและคารบอนฟตุพริน้ท 3 (2-2-5)
6283452 การจดัการขยะและของเสยีอนัตรายในอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
6283711 โครงงานการจัดการงานวิศวกรรม 1 1 (0-3-0)
6284712 โครงงานการจัดการงานวิศวกรรม 2 2 (0-6-0)

*ตองเรยีน 6283711 โครงงานการจดัการงานวศิวกรรม 1 มากอน*
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก

แขนงวิชาวศิวกรรมการจัดการโลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดลอม จำนวน 30 หนวยกติ
6282302 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 3 (2-2-5)
6282303 การวเิคราะหตนทนุทางวศิวกรรมโลจสิตกิส 3 (2-2-5)
6282312 การขนสงและการกระจายสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม 3 (2-2-5)
6282313 การออกแบบระบบขนถายวสัดุ 3 (2-2-5)
6282322 การวิจัยการปฏิบัติงานสําหรับโลจิสติกส 3 (2-2-5)
6282323 การจดัการการปฏบิตักิารในโลจสิตกิสและสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
6282461 การจดัการโลจสิตกิสแบบลนี 3 (2-2-5)
6282462 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมสาํหรับโลจสิตกิส 3 (2-2-5)
6283231 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัโลจสิตกิส 3 (2-2-5)
6283232 การจดัการการจดัซือ้จดัหาเพือ่สิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
6283313 วิศวกรรมซอมบารุงระบบรางและขนสง 3 (2-2-5)
6283463 การจดัการและควบคมุมลพษิอากาศสาํหรบัโลจสิตกิส 3 (2-2-5)
6283471 การจดัการบรรจภุณัฑเพือ่สิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
6284314 การขนสงตอเนื่องหลายรปูแบบ 3 (3-0-6)
6284315 การประกนัภยัและกฏหมายทีเ่กีย่วของกบัการขนสงและสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
6284333 การจัดการการบริการลูกคา 3 (2-2-5)
6284341 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางวิศวกรรม 3 (2-2-5)
6284472 การปองกันมลภาวะและการนําของเสียกลับมาใชใหมในโลจิสติกส 3 (2-2-5)
6284732 ปญหาพเิศษทางวศิวกรรมการจดัการโลจสิตกิสเพือ่สิง่แวดลอม 3 (2-2-5)

แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม จำนวน 30 หนวยกติ
6282201 การวางแผนและควบคมุการผลติเพือ่สิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
6282212 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
6283221 การจัดการงานซอมบำรุง 3 (2-2-5)
6283222 การวิจัยการดำเนินงาน 3 (2-2-5)
6282231 การจัดการการดำเนินการ 3 (2-2-5)
6282402 เคมวีศิวกรรมสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
6283432 ระบบการจดัการสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
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หลกัสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็คทรอนิกสอุตสาหกรรม

คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็คทรอนิกสอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Electricity
2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟาอุตสาหกรรม)
ชื่อยอ :  อส.บ. (ไฟฟาอุตสาหกรรม)

ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor  of  Industrial Technology (Industrial Electricity)
ชื่อยอ :  B.Ind.Tech.  (Industrial Electricity)

6283433 คารบอนฟตุพริน้ทและวอเตอรฟตุพริน้ท 3 (2-2-5)
6283464 พลังงานสีเขียว 3 (2-2-5)
6283241 ระบบการจัดการมาตรฐานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
6283242 หลักการจัดการและพัฒนาสภาพแวดลอมในการทำงาน 3 (2-2-5)
6284201 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม 3 (2-2-5)
6284252 ระบบการผลติอตัโนมตัิ 3 (2-2-5)
6283451 การบำบัดน้ำและน้ำเสียอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
6284453 มลพิษอากาศอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
6283441 อนามยัสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
6284733 ปญหาพเิศษทางวศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรมเพือ่สิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
5. วิชาประสบการณภาคสนาม  จำนวน 6 หนวยกติ

01 แผนปกติ
6284831 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม 1 (0-3-0)
6284832 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม  5 (300)

*ตองเรยีน 6284831 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีทางการจดัการงานวศิวกรรม มากอน*
02 แผนสหกจิศกึษา

6284821 เตรยีมสหกจิศกึษา 0 (30 ชั่วโมง)
6284822 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)

*ตองเรยีน 6284821 เตรยีมสหกจิศกึษา มากอน*
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 49

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. กลุมวชิาเฉพาะดานเลอืก 18
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 140

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาพืน้ฐานวชิาชพี จำนวน 31 หนวยกติ

2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
2313705 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม 3 (3-0-6)
4211526 ฟสกิสเบือ้งตน 3 (3-0-6)
4221105 เคมเีบือ้งตน 3 (3-0-6)
4291101 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
6172109 ปฏบิตักิารเขยีนแบบไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 2 (0-4-2)
6172201 การตดิตัง้ไฟฟา 3 (3-0-6)
6172202 ปฏบิตักิารตดิตัง้ไฟฟา 2 (0-4-2)
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6181104 อิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6)
6181105 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2 (0-4-2)
6182602 ปฏบิตักิารเครือ่งวดัไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 2 (0-4-2)
6182701 ปฏบิตักิารคอมพวิเตอรในงานไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 2 (0-4-2)
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั แขนงไฟฟาอตุสาหกรรม จำนวน 49 หนวยกติ
6172103 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1 3 (3-0-6)
6172104 ปฏิบัติการวิเคราะหวงจรไฟฟา 1 2 (0-4-2)
6172203 ปฏิบัติการไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (0-4-2)
6172301 เครื่องกลไฟฟา 3 (3-0-6)
6172303 เครือ่งกลไฟฟาและการควบคมุ 2 (0-4-2)
6172501 ระบบเครือ่งทาํความเยน็และปรบัอากาศ 3 (3-0-6)
6172502 ปฏิบัติการระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 (0-4-2)
6173103 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2 *ตองเรยีน 6172103 การวเิคราะหวงจรไฟฟา 1 มากอน*  3 (3-0-6)
6173104 ปฏิบัติการวิเคราะหวงจรไฟฟา 2 2 (0-4-2)

*ตองเรยีน 6172104 ปฏบิตักิารวเิคราะหวงจรไฟฟา 1 มากอน*
6173105 คณติศาสตรวศิวกรรมไฟฟา 3 (3-0-6)
6173107 วสัดวุศิวกรรมไฟฟา 3 (3-0-6)
6173704 ปฏบิตักิารระบบนวิแมตกิส 2 (0-4-2)
6174302 โปรแกรมเมเบลิลอจกิคอนโทรลเลอร 3 (3-0-6)
6174303 ปฏบิตักิารโปรแกรมเมเบลิลอจกิคอนโทรลเลอร 2 (0-4-2)
6174903 หัวขอพิเศษทางไฟฟาอุตสาหกรรม 1 2 (0-4-2)
6174904 หัวขอพิเศษทางไฟฟาอุตสาหกรรม 2 2 (0-4-2)

*ตองเรยีน 6174903 หวัขอพเิศษทางไฟฟาอตุสาหกรรม 1 มากอน*
6183410 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 2 (0-4-2)
6183702 ปฏบิตักิารโปรแกรมคอมพวิเตอร 2 (0-4-2)
6183707 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (0-4-2)
6184304 ปฏบิตักิารระบบควบคมุอตัโนมตัิ 2 (0-4-2)
6184402 ระบบควบคมุโดยใชคอมพวิเตอร 2 (0-4-2)
4. วชิาเฉพาะดานเลอืก แขนงไฟฟาอตุสาหกรรม จำนวน 18 หนวยกติ
6171104 ไฟฟาในชวีติประจาํวนั 3 (3-0-6)
6172302 อปุกรณและระบบการควบคมุ 3 (3-0-6)
6172401 การผลิตกําลังไฟฟา 3 (3-0-6)
6172402 ระบบไฟฟากําลังและการสงจาย 3 (3-0-6)
6172603 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3 (3-0-6)
6172604 ปฏบิตักิารไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 2 (0-4-2)
6173106 วศิวกรรมแมเหลก็ไฟฟา 3 (3-0-6)
6173403 การปองกันระบบไฟฟา 3 (3-0-6)
6173706 การจดัการงานวศิวกรรมดวยคอมพวิเตอร 3 (3-0-6)
6174106 มาตรฐานไฟฟาและความปลอดภัย 3 (3-0-6)
6174202 การออกแบบระบบไฟฟา 3 (3-0-6)
6174308 การวดัและควบคมุทางอตุสาหกรรม 2 (0-4-2)
6174502 ระบบทําความเย็นและการปรับอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
6174607 พลังงานทดแทน 3 (3-0-6)
6174902 สัมมนาทางไฟฟาอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
6183706 ระบบปญญาประดษิฐสาํหรบัหุนยนต 3 (3-0-6)
6184501 การออกแบบระบบการเชื่อมตอทุกสรรพสิ่ง 3 (3-0-6)
5. วชิาฝกประสบการณวชิาชพี

01 แบบปกติ
6173801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพไฟฟาอุตสาหกรรม 1 (0-2-1)
6174801 การฝกประสบการณวิชาชีพไฟฟาอุตสาหกรรม 5 (300)

*ตองเรยีน 6173801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีไฟฟาอตุสาหกรรม มากอน*
02 แบบสหกิจศึกษา

6173802 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพไฟฟาอุตสาหกรรม 0 (30 ชั่วโมง)
6174802 สหกิจศึกษาวิชาชีพไฟฟาอุตสาหกรรม 6 (16 สัปดาห)

*ตองเรยีน 6173802 การเตรยีมสหกจิศกึษาวชิาชพี ไฟฟาอุตสาหกรรม มากอน*
6. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Processing Industry
2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร)
ชื่อยอ :  วท.บ. (อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร)

ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science (Food Processing Industry)
ชื่อยอ :  B.Sc. (Food Processing Industry)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาแกน 25
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 56

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. กลุมวชิาเฉพาะดานเลอืก 12
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 135

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาพืน้ฐานวชิาชพี จำนวน 25 หนวยกติ

4221104 เคมีสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3 (2-2-5)
4221306 เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 4221104 เคมสีาํหรบัอตุสาหกรรมอาหาร มากอน*
4222503 ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3 (2-2-5)

*ตองเรยีน 4221306 เคมอีนิทรยีสาํหรบัอตุสาหกรรมอาหาร มากอน*
4223601 เคมีวิเคราะห 1 3 (3-0-6)

*ตองเรยีน 4221104 เคมสีาํหรบัอตุสาหกรรมอาหาร มากอน*
4223602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 1 (0-2-1)

*ตองเรยีน 4221104 เคมสีาํหรบัอตุสาหกรรมอาหาร มากอน*
4291401 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
4302311 สถิตแิละการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวของอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6)
4322101 จุลชีววิทยา 3 (2-2-5)
5271301 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6)
3. วิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 56 หนวยกติ
5271302 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 1 3 (2-2-5)
5271501 วิศวกรรมอาหาร 3 (2-2-5)
5272201 จุลชีววิทยาสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6)

*ตองเรยีน 4322101 จลุชวีวทิยา มากอน*
5272202 ปฏิบัติการจุลชีววทิยาสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 1 (0-2-1)

*ตองเรยีน 4322101 จลุชวีวทิยา มากอน*
5272303 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 2 3 (2-2-5)
5272304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 3 (2-2-5)
5272502 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมอาหาร 3 (2-2-5)
5272601 อาหารและโภชนาการ 3 (2-2-5)
5272701 เคมีอาหาร 3 (2-2-5)
5273101 หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันความปลอดภัยของอาหาร 3 (2-2-5)
5273102 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน 3 (2-2-5)
5273305 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3 (2-2-5
5273306 บรรจุภัณฑอาหาร 3 (2-2-5)
5273702 หลักการวิเคราะหอาหาร 3 (2-2-5)
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5273901 ระเบยีบวธิวีจิยั 3 (3-0-6)
5273902 ทักษะการนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
5273903 สัมมนาทางอุตสาหกรรมอาหาร 1 (1-0-2)
5274307 การจัดการธุรกิจดานอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6)
5274308 เศรษฐศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6)
5274904 ปญหาพิเศษทางอุตสาหกรรมอาหาร 3 (2-2-5)

4. วิชาเฉพาะดานเลือก จำนวน 12 หนวยกติ
5274103 การประเมินอาหารทางประสาทสัมผัส 3 (2-2-5)
5274309 ภูมิปญญาอาหารไทยและการพัฒนา 3 (2-2-5)
5274310 การใชประโยชนและเพิ่มมูลคาเศษเหลือทิ้ง 3 (2-2-5)

จากอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
5274311 หัวขอเฉพาะทางอุตสาหกรรมอาหาร 3 (2-2-5)
5274312 การจดัการโลจสิตกิสและหวงโซอปุทานสาํหรบั 3 (3-0-6)

อุตสาหกรรมอาหาร
5274313 อตุสาหกรรมแปรรปูเนือ้สตัว 3 (2-2-5)
5274314 อตุสาหกรรมแปรรปูผลติภณัฑประมง 3 (2-2-5)
5274315 อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม 3 (2-2-5)
5274316 อตุสาหกรรมไขมนัและน้ำมนั 3 (2-2-5)
5274317 อตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ 3 (2-2-5)
5274318 อตุสาหกรรมนมและผลติภณัฑ 3 (2-2-5)
5274319 อุตสาหกรรมน้ำตาล 3 (2-2-5)
5274320 อตุสาหกรรมแปงและผลติภณัฑ 3 (2-2-5)
5274321 อุตสาหกรรมขาวและการแปรรูป 3 (2-2-5)
5274322 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารฮาลาล 3 (2-2-5)
5274401 เทคโนโลยียุคดิจิตอลสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6)
5274402 เทคโนโลยขีนมอบ 3 (2-2-5)
5274403 เทคโนโลยลีกูกวาดและขนมหวาน 3 (2-2-5)
5274602 ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหาร 3 (2-2-5)
5274703 วตัถเุจอืปนในอาหาร 3 (2-2-5)
5. วชิาฝกประสบการณวชิาชพี จำนวน 6 หนวยกติ

01 แบบปกติ
5273801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร 1 (0-2-1)
5274802 การฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร 5 (320)

*ตองเรยีน 5273801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี
ดานอุตสาหกรรมอาหาร มากอน*

02 แบบสหกิจศึกษา
5274803 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร

คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  (หลักสูตร 4 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agriculture

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)

ชื่อยอ :  วท.บ. (เกษตรศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ :  Bachelor of Science (Agriculture)

ชื่อยอ :  B.Sc. (Agriculture)
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โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐาน 18

ทางวิทยาศาสตร
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 45

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. กลุมวิชาชีพเลือก แขนงวิชา 18

เทคโนโลยีการผลิตพืช
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 141

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร จำนวน 18 หนวยกติ

4221104 เคมสีาํหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
4222516 ชวีเคมสีาํหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
4231104 ชีววิทยาสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
4232401 พนัธศุาสตรสาํหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
4292901 คณติศาสตรเพือ่การเกษตร 3 (3-0-6)
4322101 จลุชีววทิยาสาํหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
3. วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 49 หนวยกติ

หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร  จำนวน 3 หนวยกติ
4231301 สตัววทิยา 3 (2-2-5)
4232201 พฤกษาศาสตร 3 (2-2-5)
5262201 มนีวทิยา 3 (2-2-5)

หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวชิาพืน้ฐานวชิาชพี จำนวน 16 หนวยกติ
5001302 หลักการจัดการที่ดี และมาตรฐานสินคาทางการเกษตร 3 (2-2-5)
5003302 การลดความสุญเปลาของการผลิตทางการเกษตร 3 (2-2-5)
5003901 สถิติและการวาแผนการทดลองทางการเกษตร 3 (2-2-5)
5004902 สัมมนาทางการเกษตร 1 (0-2-1)
5007301 นิยามศัพทภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3 (2-2-5)
5007401 เทคนิคการนําเสนองานภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

กลุมวิชาชีพบังคับ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 30 หนวยกติ
5001101 หลักการผลิตพืช 3 (2-2-5)
5003701 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3 (2-2-5)
5003702 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3 (2-2-5)
5003704 การจดัการธรุกจิเกษตร 3 (2-2-5)
5004703 การปรับปรุงพันธุพืช 3 (2-2-5)
5213201 ความอดุมสมบรูณของดนิและธาตอุาหารพชื 3 (2-2-5)
5233301 ไมประดบัเพือ่การคา 3 (2-2-5)
5233501 หลักการขยายพันธุพืช 3 (2-2-5)
5233705 เทคโนโลยีการปลูกพืชไมใชดิน 3 (2-2-5)
5282101 ศตัรพูชืและการปองกนักาํจดั 3 (2-2-5)

กลุมวชิาชพีบงัคบั แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติสตัว จำนวน 30 หนวยกติ
5241101 เทคโนโลยกีารผลติสตัวปก 3 (2-2-5)
5241501 หลกัการผลติสตัวเบือ้งตน 3 (2-2-5)
5242401 โภชนศาสตรสตัว 3 (2-2-5)
5242402 อาหารและการใหอาหารสัตว 3 (2-2-5)
5242702 การปรบัปรงุพนัธุสตัว 3 (2-2-5)
5243303 เทคโนโลยกีารผลติโคเนือ้และโคนม 3 (2-2-5)
5243501 การสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว 3 (2-2-5)
5243502 การจดัการสิง่แวดลอมและของเสยีในฟารมเลีย้งสตัว 3 (2-2-5)
5244201 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3 (2-2-5)
5253501 กายวิภาคและสรีวิทยาของสัตวเลี้ยง 3 (2-2-5)

กลุมวิชาชีพบังคับ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน 30 หนวยกติ
5262104 การวเิคราะหและการจดัการคณุภาพน้ำสาํหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน้ำ 3 (2-2-5)
5263107 เทคโนโลยกีารจดัการฟารมสตัวน้ำ 3 (2-2-5)
5263202 เทคโนโลยกีารเพาะพนัธุปลา 3 (2-2-5)
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5263203 เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา 3 (2-2-5)
5263204 โภชนาการและการใหอาหารสัตวน้ำ 3 (2-2-5)
5263207 การเลี้ยงสัตวน้ำแบบผสมผสาน 3 (2-2-5)
5263301 เทคโนโลยกีารเพาะพนัธุกุง 3 (2-2-5)
5263302 เทคโนโลยีการเลี้ยงกุง 3 (2-2-5)
5263401 การจดัการโรคและปรสติในสตัวน้ำ 3 (2-2-5)
5264408 เทคโนโลยกีารแปรรปูผลติภณัฑสตัวน้ำ 3 (2-2-5)
4. กลุมวชิาชพีเลอืก แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื จำนวน 18 หนวยกติ

01 Module การจดัการโรงสชีมุชน
5223501 ขาวและเทคโนโลยีการผลิต 3 (2-2-5)
5223502 เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วขาว 3 (2-2-5)
5223503 การจัดการโรงสี 3 (2-2-5)

02 Module การจดัการฟารมเกษตร
6274541 การออกแบบและประยกุตเกษตรอจัฉรยิะบนระบบไอโอที 3 (2-2-5)
6274543 การออกแบบตดิตัง้อปุกรณและระบบวดัในโรงเรอืน 3 (2-2-5)
6274544 การจดัฟารมและนวตักรรมเกษตร 3 (2-2-5)

03 Module รูปแบบการตลาดและการสื่อสารสําหรับธุรกิจสัตวน้ำสวยงาม
0050309 เศรษฐกจิดจิทิลัและพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส 3 (3-0-6)
5263108 เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสตัวน้ำสวยงาม 3 (2-2-5)
5263109 เทคโนโลยกีารเพาะพนัธุพรรณไมน้ำสวยงาม 3 (2-2-5)

04 Module เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัย
5003707 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย 3 (2-2-5)
5003708 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  3 (2-2-5)
5283701 สารเคมีและชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัย 3 (2-2-5)

05 Module เทคโนโลยีการผลิตสัตวเพื่อการคา
5244301 ธรุกจิและการผลติสตัวเคีย้วเอือ้งเพือ่การคา 3 (2-2-5)
5244401 การผลติอาหารสตัวเคีย้วเอือ้งเพือ่ใชในฟารม 3 (2-2-5)
5244502 เทคโนโลยแีละนวตักรรมโรงเรอืนสาํหรบัสตัวเคีย้วเอือ้ง 3 (2-2-5)

06 Module เทคโนโลยีการแปรรูป การเพิ่มมูลคาและการตลาดปศุสัตว
5244701 การจดัการฟารมปศสุตัว 3 (2-2-5)
5244702 เทคโนโลยเีนือ้สตัวและการแปรรปูผลติภณัฑจากสตัว 3 (2-2-5)
5254401 สวสัดภิาพและมาตรฐานฟารมปศสุตัว 3 (2-2-5)

07 Module การออกแบบสําหรับสินคาทางการเกษตร
5003709 กระบวนการสรางสรรคแบรนดสินคาทางการเกษตร 3 (2-2-5)
5003710 ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑทางการเกษตร 3 (2-2-5)
5003711 การสรางสรรคสื่อสิ่งพิมพโฆษณาสินคาทางการเกษตร 3 (2-2-5)

08 กลุมรายวิชาศึกษาตามอัธยาศัย
5001102 การเกษตรเพือ่ความยัง่ยนื 3 (2-2-5)
5003301 การเกษตรเพือ่งานอดเิรก 3 (2-2-5)
5232706 เหด็และการผลติเหด็ 3 (2-2-5)
5233401 การจัดการสวนไมผล 3 (2-2-5)
5233703 เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน 3 (2-2-5)
5243503 การเลีย้งสตัวสวยงามเพือ่งานอดเิรก 3 (2-2-5)
5243506 การสัตวบาลโค 3 (2-2-5)
5243701 การใชสมุนไพรในการผลิตสัตว 3 (2-2-5)
5244703 สมารทฟารมและนวตักรรมการจดัการปศสุตัวในเขตรอนชืน้ 3 (2-2-5)
5244903 ปญหาพเิศษทางการผลติสตัว 3 (2-2-5)
5263106 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงเศรษฐกิจ 3 (2-2-5)
5263206 การเลี้ยงและเพาะพันธุปลาสวยงาม 3 (2-2-5)
5312401 ระบบการใหน้ำและการจัดการ 3 (2-2-5)
5333101 การสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 3 (2-2-5)
5. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกติ กําหนดเกณฑกําหนดรายวิชา

01 แบบปกติ
5003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1 (45)
5004802 การฝกประสบการรวิชาชีพ 5 (300)

*ตองเรยีน 5003801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี มากอน*
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รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  30  หนวยกติ
2. วชิาแกน จำนวน 27 หนวยกติ

2313718 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
6141113 พื้นฐานงานออกแบบสรางสรรค 3 (2-2-5)
6141114 พื้นฐานการแสดงออกทางภาพ 3 (2-2-5)
6141115 พัฒนาการของงานออกแบบ 3 (3-0-6)
6141116 สุนทรียศาสตรในงานออกแบบสรางสรรค 3 (2-2-5)
6141701 สุนทรียศาสตรเพื่องานออกแบบสรางสรรค 3 (2-2-5)
6142703 ทักษะการคิดอยางสรางสรรค 3 (2-2-5)
6143913 เตรียมโครงการพิเศษทางการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6)
6144915 โครงการพิเศษทางการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ 3 (0-6-3)
3. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จำนวน 36 หนวยกติ
3222109 การจดัการผลติภณัฑและราคา 3 (3-0-6)
3224201 การตลาดอเิลก็ทรอนกิส 3 (3-0-6)
6112201 ศลิปะภาพถายและการตดัตอภาพดจิทิลั 3 (2-2-5)
6141702 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษในงานออกแบบสรางสรรค 3 (3-0-6)
6141703 สแีละการจดัองคประกอบเพือ่งานออกแบบสรางสรรค 3 (2-2-5)
6142115 พื้นฐานงานผลิตภัณฑสําหรับงานออกแบบเชิงธุรกิจ 3 (2-2-5)
6142704 เทรนดและแฟชัน่นยิม 3 (2-2-5)
6142901 เทคโนโลยแีละเทคนคิการนาํเสนอ 3 (2-2-5)
6252601 วชิวลกราฟกคอมพวิเตอรเพือ่งานออกแบบสรางสรรคเชงิธรุกจิ 3 (2-2-5)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. วิชาแกน 27
3. วชิาเฉพาะดานบงัคบั 36

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. กลุมวิชาชีพเลือก 18
5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6
6. เลอืกเสรี 6

รวม 123

หลกัสตูรหลกัสตูรศลิปบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ

คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปบณัฑติ
สาขาวิชาการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ (หลักสูตร 4 ป)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program in Creative Design for Business
2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศิลปบัณฑิต (การออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ)
ชื่อยอ : ศล.บ. (การออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Fine Arts (Creative Design for Business)
ชื่อยอ : B.F.A. (Creative Design for Business)

02 แบบสหกิจศึกษา
5004804 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้



139139

6252602 การออกแบบประสบการณผูใชและสื่อปฏิสัมพันธ 3 (2-2-5)
ระหวางมนษุยกบัคอมพวิเตอร

6253601 การออกแบบโดยใชคอมพวิเตอรชวย 3 (2-2-5)
6253602 สื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพสรางสรรค 3 (2-2-5)
4. กลุมวิชาชีพดานเลือก (ใหเลือกเรียนอยางนอย 2 Module) จำนวน 18 หนวยกติ

01 Module 1 เทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
6143101 กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ 3 (2-2-5)
6143208 ทกัษะการออกแบบผลติภณัฑ 3 (2-2-5)
6143912 นิทรรศการและการแสดงสินคา 3 (2-2-5)

02 Module 2 เทคโนโลยีและการออกแบบกราฟกเชิงพาณิชย
6143102 พฤตกิรรมผูบรโิภคและแนวโนมของงานกราฟก 3 (2-2-5)
6143703 ทกัษะการออกแบบสือ่กราฟกดจิทิลัมเีดยี 3 (2-2-5)
6143704 ทักษะงานสรางสรรคเพื่องานดิจิทัลและเทคโนโลยี 3 (2-2-5)

03 Module 3 การสือ่สารงานหตัถกรรมในทองถิน่
6144201 เทคโนโลยีการสรางสรรคหัตถกรรมทองถิ่น 3 (2-2-5)
6144701 สหวิทยาการของวัสดุทองถิ่น 3 (2-2-5)
6254601 การสื่อสารงานออกแบบหัตถกรรมเชิงพาณิชย 3 (2-2-5)

04 Module 4 เลือกอิสระ
6144202 เครื่องประดับสรางสรรค 3 (2-2-5)
6144302 ออกแบบสรางสรรคผลติภณัฑเครือ่งปนดนิเผา 3 (2-2-5)
6144303 หัตถกรรมสรางสรรคผลิตภัณฑจากไมไผ 3 (2-2-5)
6144602 สรางสรรคภาพลอและภาพประกอบเรื่อง 3 (2-2-5)
6144702 สีธรรมชาติและสิ่งทอ 3 (2-2-5)
6144703 การออกแบบฉากเวที 3 (2-2-5)
6144704 ดิจิทัลสําหรับเครื่องหมายการคา 3 (2-2-5)
6144705 ดิจิทัลสําหรับงานโฆษณา 3 (2-2-5)
6224701 บรรจุภัณฑสรางสรรค 3 (2-2-5)
6254503 เทคโนโลยแีละงานดจิทิลัเพือ่การสรางสรรคเวบ็เพจ 3 (2-2-5)
5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จำนวน 6 หนวยกติ

01 แบบปกติ
6144801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1 (45)
6144803 การฝกประสบการณวิชาชีพ 5 (300)

*ตองเรยีน 6144801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี มากอน*
02 แบบสกิจศึกษา

6144802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา 0 (30 ชั่วโมง)
6144811 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห)

*ตองเรียน 6144802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา มากอน*
6. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลกัสตูรหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562)

วิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร

คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical andAgricultural Robot Engineering

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร)

ชื่อยอ : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Engineering (Mechanical and AgriculturalRobot Engineering)

ชื่อยอ : B.Eng. (Mechanical and Agricultural Robot Engineering)
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โครงสรางหลักสูตร
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30
2. หมวดวิชาวิชาเฉพาะพื้นฐาน 18
3. หมวดวชิาวชิาเฉพาะพืน้ฐาน 25

(วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม)

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ
4. หมวดวชิาวชิาเฉพาะดานบงัคบั 33

ทางวศิวกรรม
5. หมวดวชิาวชิาเฉพาะดานเลอืก 18
6. หมวดวิชาวิชาประสบการณภาคสนาม 6

รวม 135
1.  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจำนวน 30 หนวยกติ
2.  หมวดวชิาวชิาเฉพาะพืน้ฐาน (วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร และคณติศาสตร) 18 หนวยกติ

4211561 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 3 (3-0-6)
4211562 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 3 (3-0-6)
4211563 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1 (0-2-1)
4211564 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 1 (0-2-1)
4221781 เคมสีาํหรบัวศิวกร 3 (3-0-6)
4221782 ปฏบิตักิารเคมสีาํหรบัวศิวกร 1 (0-2-1)
4291781 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
4291782 แคลคูลัส 2 *ตองเรยีน 4291781 แคลคลูสั 1 มากอน* 3 (3-0-6)
4291783 แคลคูลัส 3 *ตองเรยีน 4291782 แคลคลูสั 2 มากอน* 3 (3-0-6)
3.  หมวดวชิาวชิาเฉพาะพืน้ฐาน (วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม) 25 หนวยกติ
6261110 ปรบัพืน้ฐานทางดานวศิวกรรม 1 (2-0-1)
6261111 การเขยีนแบบวศิวกรรม 3 (2-2-5)
6262311 อณุหพลศาสตร 3 (2-2-5)
4221781 เคมีสําหรับวิศวกร ตองเรียนมากอน
6262321 กลศาสตรของไหล 3 (2-2-5)
6271122 วสัดวุศิวกรรม 3 (2-2-5)
6272111 กลศาสตรเชิงวิศวกรรม 1  *ตองเรยีน 4211561 ฟสกิสสาํหรบัวศิวกร 1 มากอน* 3 (2-2-5)
6272231 กลศาสตรของแข็ง *ตองเรยีน 6272111 กลศาสตรเชงิวศิวกรรม 1 มากอน* 3 (2-2-5)
6272371 กระบวนการผลิต  *ตองเรยีน 6271122 วสัดวุศิวกรรม มากอน* 3 (2-2-5)
6273311 วงจรไฟฟา *ตองเรยีน 4211562 ฟสกิสสาํหรบัวศิวกร 2 มากอน* 1 (0-3-0)
6273731 โปรแกรมคอมพวิเตอรสาํหรบัวศิวกรรม 3 (2-2-5)
6281602 ปฏบิตักิารเครือ่งมอืพืน้ฐานวศิวกรรม 0 (0-3-0)
4.  หมวดวชิาวชิาเฉพาะดานบงัคบัทางวศิวกรรม 33 หนวยกติ
6261112 ปฏบิตักิารเขยีนแบบวศิวกรรมดวยคอมพวิเตอร 1 (0-3-0)
6263354 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 3 (2-2-5)
6263411 การทําความเย็นและการปรับอากาศ *ตองเรยีน 6262311 อณุหพลศาสตร มากอน*   3 (2-2-5)
6271113 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1 0 (0-3-0)
6271114 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2 0 (0-3-0)
6272232 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล *ตองเรยีน 6272231 กลศาสตรของแขง็ มากอน*   3 (2-2-5)
6273351 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3 (2-2-5)
6273361 การควบคมุอตัโนมตัิ 3 (2-2-5)
6274111 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3 (3-0-6)
6274112 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการ 3 (3-0-6)
6274431 โปรแกรมเมเบลิโลจกิคอนโทรล 3 (2-2-5)
6274433 คอมพวิเตอรชวยงานวศิวกรรมเครือ่งกล 3 (2-2-5)
6274472 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (2-2-5)
6274532 การถายเทความรอน *ตองเรยีน 6262311 อณุหพลศาสตร  มากอน* 3 (2-2-5)
6274931 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร 1 1 (0-3-0)

รหัสวิชา หนวยกิตชื่อวิชา
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6274932 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร 2 1 (0-3-0)
*ตองเรยีน 6274931 โครงงานวศิวกรรมเครือ่งกลและหุนยนตการเกษตร มากอน*

6274933 สัมมนาทางวิศวกรรม 1 (0-3-0)
5. หมวดวชิาวชิาเฉพาะดานเลอืก 18 หนวยกติ (กลุมวชิา 9 หนวยกติ)

1) กลุมวชิากลุมโมดลูการวศิวกรรมการซอมบาํรงุ
6273522 วศิวกรรมความปลอดภยัในงานซอมบาํรงุ 3 (2-2-5)
6274460 การวิเคราะหการใชพลังงานในโรงงาน 3 (2-2-5)
6274461 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3 (2-2-5)

2) กลุมวิชากลุมโมดูลวิศวกรรมความรอน
6264411 การออกแบบระบบความรอน 3 (2-2-5)
6264431 เทคโนโลยีการอบแหง 3 (2-2-5)
6264435 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 3 (2-2-5)

3) กลุมวิชากลุมโมดูลวิศวกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและยานยนตพลังงาน
6264516  เทคโนโลยีพลังงานสําหรับยานยนต 3 (2-2-5)
6274301 ไฮดรอลกิสและนวิแมตกิส 3 (2-2-5)
6274531 วศิวกรรมโรงจกัรตนกาํลงั 3 (2-2-5)

4) กลุมวิชากลุมโมดูลวศิวกรรมเครื่องกลพลังงาย
6273201 เครือ่งจกัรพลงังาน 3 (2-2-5)
6273202 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3 (2-2-5)
6273203 การออกแบบระบบพลังงานทดแทน 3 (2-2-5)

5) กลุมวชิากลุมโมดลูการอนรุกัษและการจดัการพลงังานในอาคารและโรงงานอตุสาหกรรม
6273204 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 3 (2-2-5)
6273205 การตรวจวดัและวเิคราะหพลงังานในอาคาร 3 (2-2-5)
6273206 การตรวจวดัและวเิคราะหพลงังานในโรงงาน 3 (2-2-5)

6) กลุมวชิากลุมโมดลูวศิวกรรมไฟฟาอเิลก็ทรอนกิสและการควบคมุ
6273331 หลักการอิเล็กทรอนิกส 3 (2-2-5
6273615 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (2-2-5)
6273673 การขับเคลื่อนทางไฟฟา 3 (2-2-5)

7) กลุมวชิากลุมโมดลูการโปรแกรมและการจาํลองทางไฟฟา
6273622 ระบบควบคมุแนวใหม 3 (2-2-5)
6273623 ไมโครคอนโทรลเลอร 3 (2-2-5)
6274632 การจาํลองดวยระบบคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)

8) กลุมวิชากลุมโมดูลการควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม
6274311 การโปรแกรมวิศวกรรมควบคุมหุนยนตดวยภาษา C# 3 (2-2-5)
6274312 การควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรมระดับที่ 1 3 (2-2-5)
6274313 การควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรมระดับที่ 2 3 (2-2-5)

9) กลุมวิชากลุมโมดูลวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟาและหุนยนตการเกษตร
6273672 เครื่องกลไฟฟา 3 (2-2-5)
6273674 การใชงานพีแอลซีระดับ 1 3 (2-2-5)
6273675 การใชงานพีแอลซีระดับ 2 3 (2-2-5)

10) กลุมวิชากลุมโมดูลการจัดการในโรงงาน
6273111 เศรษฐศาสตรวืศิวกรรม 3 (2-2-5)
6273545 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 (2-2-5)
6274583 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)

11) กลุมวิชากลุมโมดูลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
6274541 การออกแบบและประยกุตเกษตรอจัฉรยิะบนระบบไอโอที 3 (2-2-5)
6274542 การตดิตัง้อปุกรณและระบบวดัในโรงเรอืน 3 (2-2-5)
6274547 การจดัการฟารมและนวตักรรมเกษตร 3 (2-2-5)
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12) กลุมวชิากลุมโมดลูจดัการระบบของไหลในฟารมเกษตร
6274545 การออกแบบระบบชลประทานในฟารม 3 (2-2-5)
6274546 การออกแบบระบบทอและระบบชลประทานภายใตแรงดัน 3 (2-2-5)
6274548 พัดลม เครื่องสูบและระบบการจาย 3 (2-2-5)

13) กลุมวิชากลุมโมดูลเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
5223501 ขาวและเทคโนโลยีการผลิต 3 (2-2-5)
5223502 เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วขาว 3 (2-2-5)
5223503 การจัดการโรงสี 3 (2-2-5)

14) กลุมวชิากลุมโมดลูการออกแบบและสรางเครือ่งจกัรโรงสขีาว
6273415  วิศวกรรมโรงสีขาว 3 (2-2-5)
6274701  การทําแหงและการเก็บรักษาขาว 3 (2-2-5)
6274702 การพัฒนาผลิตภัณฑขาว 3 (2-2-5)

15) กลุมวชิากลุมโมดลูเทคโนโลยกีารวเิคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร
6274480  การวิเคราะหเชิงสถิติดวยภาษาไพธอน 3 (2-2-5)
6274481 การควบคุมสมองกลฝงตัวดวยภาษาไพธอน 3 (2-2-5)
6274482  กลยุทธิ์การสรางรายไดและการลงทุน 3 (2-2-5)
6.หมวดวชิาวชิาประสบการณภาคสนาม 6 หนวยกติ (กลุมวชิา 6 หนวยกติ) กาํหนดเกณฑ

1) กลุมวิชาแผนปกติ
6274895 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกลและ 1 (0-3-0)
6274896 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกลและ 5 (300)

* ตองเรยีน 6274895 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีทางวศิวกรรมเครือ่ง มากอน*
2) กลุมวิชาแผนสหกิจศึกษา

6274897 เตรยีมสหกจิศกึษา 0 (30 ชั่วโมง)
6274898 สหกิจศึกษา *ตองเรยีน 6274897 เตรยีมสหกจิศกึษา มากอน* 6 (16 สัปดาห)
7. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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