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คูมือนักศึกษา -3- มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคเปนสถาบนัการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษาสงักดังานคณะกรรมการอดุมศกึษา กระทรวง
ศกึษาธกิาร มปีระวตัคิวามเปนมาดงันี้

พ.ศ. 2465 เริม่กอตัง้เปนโรงเรยีนฝกหดัครมูลูกสกิรรม
ประจำมณฑลนครสวรรคเมือ่วนัที ่15 สงิหาคม เปดรบันกัเรยีน
ทีจ่บชัน้ประถมปที ่4มาเรยีนตามหลกัสตูรกระทรวงธรรมการ
เรยีนจบแลวไดรบัวฒุคิรมูลูกสกิรรม

ประวัติ

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค

พ.ศ. 2517 เปดรบันกัศกึษาระดบั ป.กศ.สงู เขาเรยีน
ในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรอดุมศกึษา (ป.อ.) ซึง่เปนหลกัสตูร
เทยีบเทาปรญิญาตรขีองกรมการฝกหดัคร ูเปดสอนใน 2 หลกัสตูร
คอืสงัคมศกึษาและวทิยาศาสตรทัว่ไป

พ.ศ. 2518 มีพระราชบัญญัติวิยาลัยครู พ.ศ. 2518
ใหวิทยาลัยครูนครสวรรคเปน สถาบันอุดมศึกษาสังกัด
กระทรวงศกึษาธกิาร เปดสอนไดถงึระดบัปรญิญาตร ีเปลีย่น
ตำแหนง “ผอูำนวยการ” เปน “อธกิาร” มกีารแบงสวนราชการ

พ.ศ. 2475 ยุบไปรวมกับโรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัด
พระนครศรอียธุยา

พ.ศ. 2477 เปนโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม
พ.ศ. 2483 เปดรบันกัเรยีนฝกหดัครปูระชาบาล (ป.บ.)

รบัผสูำเรจ็การศกึษาชัน้ประถมศกึษาปที ่4 เขาเรยีนหลกัสตูร
3 ป

พ.ศ. 2498 ยกฐานะเปนโรงเรยีนฝกหดัครนูครสวรรค
รบันกัเรยีนทีจ่บชัน้ ม.6 เขาเรยีนในหลกัสตูรประกาศนยีบตัร
วชิาการศกึษา หลกัสตูร 2 ป เรยีนจบแลวไดวฒุปิระกาศนยีบตัร
วชิาการศกึษา (ป.กศ.)

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ
โรงเรยีนฝกหดัครนูครสวรรคขึน้เปนวทิยาลยัครนูครสวรรค
เปดสอนสูงขึ้นถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ในปนี้จึงเปดสอนทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.) และประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษาชัน้สงู (ป.กศ.สงู)

พ.ศ. 2512 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครู
ประถมศึกษา (ป.ป.) ตามโครงการผลิตครูยามฉุกเฉินของ
กรมการฝกหดัคร ูรบันกัเรยีนทีจ่บชัน้ ม.ศ. 5 มาเรยีน 1 ป
รวมทั้งเปดรับนักเรียนภาคค่ำรุนแรกทั้งระดับ ป.กศ. และ
ป.กศ.สงู

ออกเปนคณะวชิา ม ี3 คณะวชิา คอื คณะครศุาสตร คณะวชิา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและคณะวชิามนษุยศาสตรและ
สงัคมศาสตรกบัใหคณะวชิาครศุาสตรเปดสอนถงึระดบัปรญิญาตรี
ในสาขาวชิาครศุาสตรได รวมทัง้กำหนดใหเปลีย่นหนวยงานยอย
ในคณะวชิาจากหมวดวชิาเปนภาควชิาดวย นอกจากนัน้ยงัขยาย
การเรยีนการสอนจากระดบัประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษาขัน้สงู
เปนระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร 4 ป ผทูีเ่รยีนจบจะไดรบัวฒุิ
ปรญิญาครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.)

พ.ศ. 2519 นกัศกึษาทีเ่ขาเรยีนในหลกัสตูรประกาศนยีบตัร
อดุมศกึษาเมือ่ พ.ศ. 2517 สำเรจ็การศกึษาในเดอืนมนีาคม
2519 เมือ่พระราชบญัญตัวิทิยาลยัครปูระกาศใชจงึไดมกีาร
เทียบโอนวิชามาเปนรายวิชาในหลักสูตรปริญญา  (ค.บ.)
ดังนั้นนักศึกษา รุนนี้จึงไดรับวุฒิปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) และนบัวาเปนบณัฑติรนุแรกดวย

พ.ศ. 2521 วทิยาลยัครนูครสวรรคทำโครงการรวมกบั
ตนสงักดัของครแูละบคุลากรทางการศกึษาเปดโครงการเปด
อมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.)
โดยใหตนสังกัดคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษามา
เขามาเรยีนหลกัสตูร 2 ป เมือ่จบแลวไดรบัปรญิญาตรเีชนเดยีว
กบัผทูีเ่รยีนภาคปกติ
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พ.ศ. 2526 เปดรบันกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกเทคนิคการอาชีพ
กสกิรรม เทคนคิการอาชพีไฟฟา และเทคนคิการอาชพีวารสาร
และการประชาสมัพนัธ

พ.ศ. 2527 มีการแก ไขเพิ่ม เติมพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เปนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ระบุใหวิทยาลัยครูเปนสถาบัน
อดุมศกึษา สามารถเปดสอนสาขาวชิาครศุาสตรไดถงึระดบั
ปริญญาตรีและเปดสอนสาขาวิชาการอื่นได

เปดรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร
(อ.ศศ.) วิชาเอกวารสารและการประชาสัมพันธ วิชาดนตรี
และหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร วิชาไฟฟาและพืช
ศาสตร

เปดคณะวิชาใหมเพิ่มอีก 1 คณะวิชาคือ คณะวิชา
วทิยาการจดัการ ปนีจ้งึมคีณะวชิาทัง้หมด 4 คณะวชิา คอื
คณะวิชาครุศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิชา
วทิยาการจดัการ

พ.ศ. 2529 เปลี่ยนโครงการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.) เปนโครงการจัดการ
ศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)

พ.ศ. 2531 เปดสอนถงึระดบัปรญิญาตรเีพิม่อกี 2 คณะ
วชิาคอื

คณะวทิยาศาสตรเปดสอนในระดบัปรญิญาวทิยาศาสตร
บณัฑติ (วท.บ.) โปรแกรมวชิาพชืศาสตรและโปรแกรมวชิา
เกษตรศาสตร (วท.บ.)

คณะวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรเปดสอนในระดบั
ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) โปรแกรมวชิาภาษาองักฤษ
และนเิทศศาสตร และเปดสอนในระดบับอนปุรญิญาเพิม่อกี
1 วชิา คอื โปรแกรมวชิาองักฤษธรุกจิ (อ.ศศ.) และวฒันธรรม
ศกึษา (อ.ศศ.)

พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตรเปดสอนโปรแกรม
วชิาคอมพวิเตอรในระดบัอนปุรญิญา (อ.วท.)

พ.ศ. 2533 คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปดสอนในหลกัสตูรอนปุรญิญาวทิยาศาสตร (อ.วท.) โปรแกรม
วชิาเคมปีฏบิตั ิและหลกัสตูรปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบณัฑติ
หลกัสตูร 2 ป โปรแกรมเทคโนโลยกีารเกษตร (วท.บ.)

พ.ศ. 2534  คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปดสอนในระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรโปรแกรมวิชา
เซรามกิส (อ.วท.)

คณะวิชาครุศาสตรเปดสอนนักศึกษาในโครงการ
คุรุทายาทในระดับปริญญาครุศาสตรบัณทิตหลักสูตร 4 ป
(ค.บ.) จำนวน 3 โปรแกรม คอื เกษตรกรรม ฟสกิส และ
ชวีวทิยา

พ.ศ. 2535 มพีระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2535
ยกสถานภาพวิทยาลัยครูนครสวรรคขึ้นเปน “สถาบัน”
โดยไดรับพระราชทานชือ่จากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ภมูพิลอดลุยเดช วา “สถาบนัราชภฏั” แลวตอดวยชือ่จงัหวดั
วทิยาลยัครนูครสวรรค จึงมีชื่อใหมเปน “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค” เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2535 สงักดัใน
สำนกังานสถาบนัราชภฏักระทรวงศกึษาธกิาร มสีภาประจำ
สถาบนัทำหนาทีก่ำหนดแนวทางในการบรหิารสถาบนั แตยงั
คงตองบริหารงานภายใตนโยบายของสภาสถาบันราชภัฏ
(กรมการฝกหัดครูเดิม) และของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
พระราชบัญญัตินี้ระบุใหสถาบันราชภัฏนครสวรรคเปดสอน
ในระดบับณัฑติศกึษา (ปรญิญาโท) ได

วนัที ่17 สงิหาคม 2535 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำเนนิมาเปนองคประธาน
ในพิธีเปดอาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค (ซึ่งตั้งอยู
ในสถาบันราชภัฏนครสวรรค) และทอดพระเนตรการจัด
นทิรรศการพฒันาการของวฒันธรรมจงัหวดันครสวรรค

วนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2535 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็นำนกัเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา
มาศกึษาวฒันธรรมทองถิน่ของจงัหวดันครสวรรคและเยีย่มชม
หอวฒันธรรมจงัหวดันครสวรรคดวย

พ.ศ. 2538 เริ่มโครงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เตรยีมการเปดสอนในระดบัสงูกวาปรญิญาตรี

พ.ศ. 2541 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบรหิารการศกึษาสำหรบัผบูรหิารสถานศกึษา และ
เปดสอนหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติสาขาวชิาวชิาชพีครู
สำหรับครูที่เปนผูฝกสอนที่จบปริญญาตรีแลวยังไมมีวุฒิครู

พ.ศ. 2542 แตงตั้งกรรมการบัณฑิตศึกษาตาม
ขอบงัคบัสภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรคและเปดสอน
ในระดบับณัฑติศกึษา 3 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรครศุาสตร
มหาบณัฑติ (ค.ม.) สาขาวชิาบรหิารการศกึษา สาขาวชิาหลกัสตูร
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และการสอนเพือ่พฒันาครใูนแขนงวชิาภาษาไทย สงัคมศกึษา
วทิยาศาสตร คณติศาสตร และภาษาองักฤษ และหลกัสตูร
ประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพีครู

พ.ศ. 2543 คณะวิชาวิทยาศาสตรเปดสอนหลักสูตร
วชิาเทคโนโลยเีซรามกิสระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร 4 ป  (วท.บ)

พ.ศ. 2545 เปดสอนระดบับณัฑติศกึษาหลกัสตูร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขายทุธศาสตรการพฒันา

พ.ศ. 2547 เปดสอนระดบับณัฑติศกึษาหลกัสตูรสาขา
การสงเสรมิสขุภาพ และหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ  สาขานติศิาสตร
(น.บ.) หลกัสตูร 4 ป

พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคยกสถานะภาพสถาบนัราชภฏันครสวรรคขึน้เปน
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เมือ่วนัที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2547
ระบใุหมหาวทิยาลยัเปดสอนในระดบัดษุฎบีณัฑติ (ปรญิญาเอก)
ได มีสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่แทนสภาสถาบันราชภัฏ
(มหาวทิยาลยัเปนอสิระ มฐีานะเทยีบเทากรม ไมตองขึน้กบั
สวนกลางอกีตอไป)

พ.ศ. 2548 รวมมือกับวิทยาลัยชุมชนเปดสอนระดับ
ปรญิญาตรหีลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ

พ.ศ. 2549 เปดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิตหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการจัดการศึกษา
และการจดัการเรยีนรู

พ.ศ. 2549 นี้มหาวิทยาลัยทำโครงการรวมมือกับ
วิทยาลัยในเมืองหนานหนิง ประเทศจีนในการแลกเปลี่ยน
นกัศกึษาโดยวทิยาลยัหนานหนงิสงนกัศกึษามาเรยีนในสาขา
วชิาภาษาไทยและมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคสงนกัศกึษา
โปรแกรมวิชาภาษาตางประเทศไปฝกงานที่นั่น วิทยาลัย
หนานหนงิเริม่สงนกัศกึษามาเรยีนในป พ.ศ. 2549 จำนวน
141 คน และสงตอมาทกุปจนถงึปจจบุนั

พ.ศ. 2550 เปดสอนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขายุทธศาสตร
การพฒันา

เปดสอนในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร
มหาบณัฑติสาขาวจิยัและประเมนิผลการศกึษา วทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ (วท.ม.) สาขาวชิาการจดัการเกษตร หลกัสตูร
รฐัศาสตรมหาบณัฑติ (ร.ป.ม.) สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร
หลกัสตูรมหาบณัฑติ (บ.ม.) สาขาวชิาการตลาดและไดพฒันา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน
เปนหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติสาขาการจดัการหลกัสตูร
และการเรยีนรู

พ.ศ. 2551 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม พ.ศ. 2550)
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เมือ่วนัที ่ 25 สงิหาคม
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พ.ศ. 2551 ซึง่เปนอาคารทีม่หีนวยงานทีท่ำหนาทีส่นบัสนนุ
การเรยีนการสอนคอื ศนูยภาษา ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร สำนกัวทิยาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

เปดสอนในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร
มหาบณัฑติสาขาวทิยาศาสตรศกึษา

พ.ศ. 2552 เปดสอนหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรม
พลงังาน

พ.ศ. 2553 เปดสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
(วท.ม.) สาขาวชิาวทิยาศาสตรศกึษา

พ.ศ. 2554 เปดสอนในระดบัปรญิญาครศุาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาดนตรศีกึษา (ค.บ.) หลกัสตูร 5 ป สาขาวชิาเทคโนโลยี
การจดัการอตุสาหกรรม (ทล.บ.) หลกัสตูร 4 ป และสาขาวชิา
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม (หลกัสตูรตอเนือ่ง 2 ป) แขนงวชิา
เทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม (ทล.บ.)

พ.ศ. 2555 เปดสอนระดบัปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาประวตัศิาสตร (ศศ.บ.) และปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี (วท.บ.) หลกัสตูร 4 ป

พ.ศ. 2556 เปดสอนระดบัปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาจลุชวีวทิยา (วท.บ.)

พ.ศ. 2557 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาบรหิารการศกึษา (ค.ด.) หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
สาขาวศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรมและสิง่แวดลอม (วศ.บ.)
หลกัสตูร 4 ป

คณะและหลักสูตรที่เปดสอน
ตัง้แตมพีระราชบญัญตัวิทิยาลยัคร ู(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2527

กำหนดใหวทิยาลยัครเูปดสอนสาขาวชิาการอืน่ไดรวมทัง้พระราช
บัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มหาวทิยาลยัเปดสอนหลกัสตูร
ตาง ๆ  เพิม่ขึน้มากมาย มกีารพฒันาหลกัสตูรใหสอดคลองกบั
การเปลีย่นแปลงกาวหนาทางวชิาการและสงัคมมาโดยตลอด
บางสาขาวชิาเพิม่ขึน้มาใหมและบางสาขาวชิาทีไ่มสอดคลองกบั
ความตองการของสงัคมกย็กเลกิไป จนมาถงึป พ.ศ. 2558
มหีลกัสตูรและสาขาวชิาทีเ่ปดสอนระดบัปรญิญาตร ี52 หลกัสตูร
ระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 56 หลักสูตร
ดงัตอไปนี้

คณะครศุาสตร
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ. 4, 5 ป)
เปดสอน 8 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตรทัว่ไป
3. สาขาวชิาคณติศาสตร
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
5. สาขาวชิาภาษาไทย
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
7. สาขาวชิาพลศกึษา
8. สาขาวชิาคอมพวิเตอรศกึษา

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ. 4 ป) เปดสอน 9
สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร
2. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. สาขาวชิาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี
4. สาขาวชิาคณติศาสตร
5. สาขาวชิาเคมี
6. สาขาวชิาชวีวทิยา
7. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
8. สาขาวชิาฟสกิส
9. สาขาวชิาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ. 4 ป) เปดสอน 2
สาขาวชิา คอื
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1. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร
2. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร (เทยีบโอน)

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ. 4 ป)
เปดสอน 6 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาภาษาไทย
3. สาขาวชิาการพฒันาชมุชน
4. สาขาวชิาประวตัศิาสตร
5. สาขาวชิาภมูสิารสนเทศเพือ่การพฒันา
6. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (นานาชาต)ิ

หลกัสตูรศลิปบณัฑติ (ศล.บ. 4 ป)
เปดสอน 2 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาดนตรี
2. สาขาวชิาศลิปกรรม

หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ (ร.บ. 4 ป)
เปดสอน 3 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง
2. สาขาวชิาการปกครองทองถิน่
3. สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร

หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ (น.บ. 4 ป)
เปดสอน 1 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิานติศิาสตร

คณะวทิยาการจดัการ
หลกัสตูรศลิปศาสตบณัฑติ (ศศ.บ.4 ป)
เปดสอน 1 วชิาเอก คอื

1. สาขาวชิาการทองเทีย่วและการโรงแรม
หลกัสตูรนเิทศศาสตบณัฑติ (นศ.บ.4 ป)
เปดสอน 2 วชิาเอก คอื

1. สาขาวชิาการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ
2. สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ (ศ.บ. 4 ป)
เปดสอน 1 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ (บธ.บ. 4 ป)
เปดสอน 3 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาการตลาด
2. สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนษุย
3. สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ

หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ (บช.บ. 4 ป)
เปดสอน 1 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาบญัชี

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ. 4 ป)
เปดสอน 4 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาเกษตรศาสตร
(แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื)

2. สาขาวชิาเกษตรศาสตร
(แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติสตัว)

3. สาขาวชิาเกษตรศาสตร
(แขวงวชิาเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสตัวน้ำ)

4. สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร
หลกัสตูรศลิปบณัฑติ (ศล.บ. 4 ป)
เปดสอน 2 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาการออกแบบ
(แขนงการออกแบบผลติภณัฑ)

2. สาขาวชิาการออกแบบ
(แขนงวชิาการออกแบบคอมพวิเตอรกราฟก)

หลกัสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ (อส.บ. 4 ป)
เปดสอน 2 สาขาวชิา คอื

1. สาขาการไฟฟาอตุสาหกรรม
(แขนงอเีลก็โทรนกิสอตุสาหกรรม)

2. สาขาวชิาไฟฟาอตุสาหกรรม
(แขนงวชิาไฟฟาอตุสาหกรรม)

หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ (ทล.บ. 4 ป)
เปดสอน 2 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม
2. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม

(ตอเนือ่ง)
หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ. 4 ป)
เปดสอน 3 สาขาวชิา คอื

1. สาขาวชิาการไฟฟาเครือ่งกลการผลติ
2. สาขาวศิวกรรมพลงังาน
3. สาขาวศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม

และสิง่แวดลอม
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บณัฑติวทิยาลยั
เปดสอนในระดบับณัฑติศกึษา 4 หลกัสตูร ดงันี้
1. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรสาขาวชิาชพีครู
2. หลกัสตูรครศุาสตรมหามหาบณัฑติ

สาขาวชิาบรหิารการศกึษา
3. หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ

สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน
4. หลกัสตูรครศุาสตรดษุฎบีณัฑติ

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

หนวยงานหลักในมหาวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัมหีนวยงานตาง ๆ  ทำหนาทีป่ฏบิตัภิารกจิ

ใหเปนไปตามภาระหนาทีข่องสถาบนัอดุมศกึษาดงันี้
1. คณะ ม ี5 คณะ คอื

• คณะครศุาสตร
• คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
• คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
• คณะวทิยาการจดัการ
• คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยี
  อตุสาหกรรม

หมายเหต ุ: เคยมหีนวยงานทีเ่ทยีบเทาคณะหนวยงาน
หนึง่คอื บณัฑติวทิยาลยั กลาวคอืหลงัจากมพีระราชบญัญตัิ
สถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2535 แลว  ในป พ.ศ. 2538 สถาบนั
ไดจดัทำโครงการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาขึน้ทำหนาที่
วางแผนและเตรยีมการจดัการศกึษาในระดบัสงูกวาปรญิญาตรี
พ.ศ. 2542 แตงตัง้กรรมการบณัฑติศกึษาตามขอบงัคบัสภา
ประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค   พ.ศ.2559 มหาวทิยาลยั

โดยการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวทิยาลยัครัง้ที ่3/2558 ประกาศจดัตัง้ “บณัฑติวทิยาลยั”
เปนสวนงานภายในเทยีบเทาคณะ   พ.ศ. 2561 สภามหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ในการประชมุครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัที ่22
กมุภาพนัธ พ.ศ. 2561 ไดมมีตยิบุบณัฑติวทิยาลยั โดยกระจาย
งานบณัฑติศกึษาไปใหแตละคณะดำเนนิการแลวปรบัเปลีย่น
เปนกลุมงานบัณฑิตศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน
2. สถาบนั/ศนูย/สำนกั  มดีงันี้

สถาบนั ม ี1 สถาบนัคอื
• สถาบนัวจิยัและพฒันา

สำนกั ม ี4 สำนกั คอื
• สำนกังานอธกิารบดี
• สำนกัวทิยการบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• สำนกัศลิปวฒันธรรม
• สำนกัสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

ศนูย ม ี8 ศนูย คอื
• ศนูยวทิยาศาสตร

สงักดัคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
• ศนูยภาษา

สงักดัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
• ศนูยอาเซีย่นศกึษา

สงักดัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
• ศนูยจนีศกึษา

สงักดัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
• ศนูยวทิยบรกิาร

สงักดัสำนกัวทิยาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

สงักดัสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ศนูยวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

สงักดัคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

• ศนูยความหลากหลายทางชวีภาพ
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ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
ทีต่ัง้ ตัง้อยเูลขที ่398 หมทูี ่9 ถนนสวรรควถิ ีตำบล

นครสวรรคตก อำเภอเมอืงฯ จงัหวดันครสวรรค

ที่ดินและอาคารสถานที่
ทีด่นิของสถานทีต่ัง้มหาวทิยาลยัปจจบุนั
• มหาวิทยาลัราชภัฏนครสวรรคปจจุบันตั้งอยูเลขที่

398 หมูที่ 9 ถนนสรววรควิถี ต.นครสวรรคตก อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 108 ไร 3 งาน 52 ตารางวา
เปนหนวยบรกิารกลางของมหาวทิยาลยั

• ที่ดินศูนยการศึกษาเขาแรด ตั้ งอยูที่หมูที่ 9
ต.นครสวรรคตก ตดิเชงิเขาแรด หลงัโรงเรยีนพลตำรวจภธูร
อำเภอเมอืงฯ จงัหวดันครสวรรค เนือ้ที ่63 ไร 3 งาน 64
ตารางวา เดมิเปนทีร่าชพสัดซุึง่เรอืนจำกลางจงัหวดันครสวรรค
เปนผดูแูล ในชวงป พ.ศ. 2508 - 2510 โรงเรยีนฝกหดัครู
นครสวรรค (สถานภาพในขณะนั้น) ไดขอใชเพื่อประโยชน
ทางการศกึษาจำนวน 1000 ไร ตอมาเทศบาลเมอืงนครสวรรค
(สถานภาพในขณะนัน้) ขอแบงไปใชเพือ่ทำบอบำบดัน้ำเสยี
จงึเหลอืพืน้ทีอ่ยเูพยีง 63 ไรเศษ และใชเปนศนูยเพือ่การเรยีน
การสอนและปฏบิตักิารทางดานการเกษตร

• ที่ดินศูนยการศึกษาหนองกรด เปนที่ดินที่โรงเรียน
ฝกหดัครนูครสวรรคไดมาในชวงเดยีวกบัทีด่นิทีศ่นูยเขาแรด
ตัง้อยตูดิกบัถนนพหลโยธนิ ตำบลหนองกรด อำเภอเมอืงฯ

จงัหวดันครสวรรค มเีนือ้ที ่ 16 ไร เปนสถานทีส่ำหรบัการ
จดัการศกึษา ศนูยการศกึษาเกษตรทฤษฎใีหม

• ที่ดินของศูนยการศึกษายานมัทรี ตั้งอยูที่บานหาด
สะแก เปนทีด่นิทีต่ัง้อยตูดิกบัถนนพหลโยธนิระหวางกโิลเมตร
ที ่219-220 ตำบลยานมทัร ีอำเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค
หางจากทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัปจจบุนั 14 กโิลเมตร เนือ้ที่
498 ไร 2 งาน 89 ตารางวา มหาวทิยาลยัขอใชเพือ่การศกึษา
จากกองทัพบกซึ่งไดรับอนุญาตจากกองทัพบกเมื่อวันที่ 27
พฤศจกิายน พ.ศ. 2544 และจากกรมธนารกัษเมือ่วนัที ่16
พฤศจกิายน พ.ศ. 2547 ปจจบุนัมกีารจดัทำระบบภมูสิถาปตย
และออกแบบอาคารตลอดจนจดัทำผงัแมบทการใชพืน้ที ่เพือ่
การเปนมหาวทิยาลยัทีส่มบรูณแบบ และไดมกีารกอสรางอาคาร
บางสวน เชนอาคารเรยีนและปฏบิตักิารวจิยัทางการเกษตร
อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ อาคารวิจัย
แปรรปูอาหารและการตรวจสอบคณุภาพอาคารศนูยการเรยีนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคาร
หอพกันกัศกึษาและหอประชมุนานาชาต เปนตน

นอกจากที่กลาวแลว ยังมีอีกที่หนึ่งเนื้อที่ประมาณ
1000 ไร อยทูีอ่ำเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ขณะนี้
อยใูนระหวางดำเนนิการขอใชอยู
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รายนามผบูรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค จากอดตี - ปจจบุนั

ระยะเวลา ตำแหนงชือ่ - สกลุ

1. ขนุกณัหเนตรศกึษากร 2465-2467 ครใูหญ

2. ขนุชติพทิยากรรม 2467-2468 ครใูหญ

3. นายเกษม พมุพวง 2468-2475 ครใูหญ

4. นายจรญู สวุรรณมาศ 2477-2486 ครใูหญ

5. นายศริิ อาจละกะ 2486-2494 ครใูหญ

6. นายศริิ ศขุกจิ 2494-2498 ครใูหญ

7. นายพรอม ปรงิทอง 2498-2503 อาจารยใหญ

8. นายเตมิ จนัทะชมุ 2503-2508 อาจารยใหญ

9. นายประธาน จนัทรเจรญิ 2508-2518 ผอูำนวยการ

10. ดร.วิเชียร แสนโสภณ 2518-2521 อธกิาร

11. ดร.หอม  คลายานนท 2521-2530 อธกิาร

12. รศ.วทิยา รงุอดลุพศิาล 2530-2536 อธกิาร

13. รศ.ดร.ประเทอืง ภมูภิทัราคม 2536-2538 อธกิาร

14. รศ.สพุล บญุทรง 2538-2541 อธกิารบดี

15. รศ.ดร.ประเทอืง ภมูภิทัราคม 2541-2545 อธกิารบดี

16. รศ.ดร.ประเทอืง ภมูภิทัราคม 2545-2556 อธกิารบดี

17. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกจิ 2556-ปจจุบัน อธกิารบดี

หมายเหตุ พ.ศ. 2475-2476 โรงเรยีนถกูยบุไปรวมกบัโรงเรยีนฝกหดัครพูระนครศรอียธุยา

ผดูำรงตำแหนงครใูหญจงึวางลงชวงนัน้
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

1. นายสมเชาว เกษประทุม นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
2. ดร.ผดงุชาติ สวุรรณวงศ กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผทูรงคณุวฒุิ
3. ผชูวยศาสตราจารย ดร.บญัญตัิ ชำนาญกิจ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
4. ผชูวยศาสตราจารยเกษม ศรีเดิมมา กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผทูรงคณุวฒุิ
5. นางจินตนา เสรภีาพ กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผทูรงคณุวฒุิ
6. รองศาสตราจารยจรินทร เทศวานชิ กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผทูรงคณุวฒุิ
7. รองศาสตราจารย ดร.รตันะ บวัสนธ กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผทูรงคณุวฒุิ
8. นายเสรี ชิโนดม กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผทูรงคณุวฒุิ
9. รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผทูรงคณุวฒุิ

10. ศาสตราจารย ดร.สมยศ พลับเที่ยง กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผทูรงคณุวฒุิ
11. นายสมหมาย ลกัขณานรุกัษ กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผทูรงคณุวฒุิ
12. ดร.สวาง ภพูฒันวบิลูย กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผทูรงคณุวฒุิ
13. นายอดลุย ศรปีระทกัษ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
14. อาจารยนันทภัค ธนาอภินนท ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
15. ผชูวยศาสตราจารย ดร.จงดี ศรนีพรตันวฒัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
16. ผชูวยศาสตราจารย ดร.ไชยรตัน ปราณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
17. อาจารยปราณี เนรมิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
18. ผศ.วาทีร่อยตรอีภเิดช มงคลปญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
19. ผชูวยศาสตราจารย ดร.ศภุชยั ทวี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
20. ดร.สมพร พลูพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
21. ผชูวยศาสตราจารยดร.มงคล ศลัยกลุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
22. อาจารยชม ปานตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
23. นายประยุทธ สุระเสนา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

1. นายอดลุย ศรปีระทกัษ ผูทรงคณุวฒุิ ประธานกรรมการ
2. นายสรุพงษ ณรงคตะนพุล ผูทรงคณุวฒุิ กรรมการ
3. พล.ต.สวุทิย แมนเหมอืน ผูทรงคณุวฒุิ กรรมการ
4. ผศ.ปรชีา สนธริกัษ ผูทรงคณุวฒุิ กรรมการ
5. นายพรีะพงษ นพนาคพีงษ ผูทรงคณุวฒุิ กรรมการ
6. นายออมสนิ สขุภกิารนนท ผูทรงคณุวฒุิ กรรมการ
7. นายวิทยา ศภุศลิป ผูทรงคณุวฒุิ กรรมการ
8. นายวรวฒุิ ตนัวสิทุธิ์ ผูทรงคณุวฒุิ กรรมการ
9. นายวิชัย โชตปิฏเิวชกลุ ผูทรงคณุวฒุิ กรรมการ

10. นายสนุน แสงเขยีว ผูทรงคณุวฒุิ กรรมการ
11. พ.ต.อ.อรณุ แตงนารา ผูทรงคณุวฒุิ กรรมการ
12. ประธานสภานกัศกึษา กรรมการ
13. นายกองคการบรหิารนกัศกึษา เลขานกุาร
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คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

1. อาจารยนนัทภคั ธนาอภนินท ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
2. อาจารยณฏัฐริา กาญจนศลิป รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
3. อาจารยกววีฒัน ทรพัยสงัข กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
4. อาจารยสยาม ทองใบ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
5. อาจารยธนสริิ โชคทวพีาณชิย กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
6. ผศ.ดร.สปิปวชิญกร สทิธอิคัรานนท กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
7. ผศ.ณฐัเศรษฐ น้ำคำ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
8. อาจารยสบุณัฑติ จนัทรสวาง กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
9. ผศ.ดร.ภิราช รัตนันต กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

10. อาจารยลภสัวฒัน คลายแสง กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
11. อาจารย ดร.พมิรา ทองแสง กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
12. อาจารยภาสกร วรอาจ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
13. อาจารย ดร.สาวติรี ซคัลยี กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
14. นางสาวพงษลดา คงหอม กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
15. อาจารยชชันยี วนิจิชยันนัท กรรมการและเลขานกุารสภาคณาจารย

และขาราชการ

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

1. ผศ.ดร.จงดี ศรนีพรตันวฒัน ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.กมล บษุบา กรรมการผทูรงคณุวฒุิ
3. รศ.ดร.เนาวนติย สงคราม กรรมการผทูรงคณุวฒุิ
4. รศ.ดร.มานะ อมรกจิบำรงุ กรรมการผทูรงคณุวฒุิ
5. รศ.ดร.วารีรัตน แกวอไุร กรรมการผทูรงคณุวฒุิ
6. ดร.สมศกัดิ์ ลลิา กรรมการผทูรงคณุวฒุิ
7. ผศ.มนตรี ไชยานกุลูกติติ กรรมการ
8. ดร.สริพิร ปาณาวงษ กรรมการ
9. ผศ.ดร.ธวัช พะยิม้ กรรมการ

10. ผศ.ดร.กนัยา อนกุลูธนากร กรรมการ
11. ดร.ไพศาล เครอืแสง กรรมการ
12. ผศ.ดร.ภริาช รตันนัต กรรมการ
13. อาจารย ดร.พรสริิ เอีย่มแกว กรรมการและเลขานกุาร
14. อาจารยปราณี เนรมติร ผชูวยเลขานกุาร
15. อาจารย ดร. บณัฑติา อนิสมบตัิ ผชูวยเลขานกุาร



คูมือนักศึกษา -13- มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค



คณาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -14- คูมือนักศึกษา



คูมือนักศึกษา -15- คณาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ผศ.ดร.สาธร  ทรพัยรวงทอง
คณบดคีณะครศุาสตร

อาจารยชญานษิฎ  สรุะเสนา
รองคณบดฝีายบรหิาร

ผศ.ดร.สพุฒันา  หอมบปุผา
รองคณบดฝีายวชิาการ

ดร.สายทติย  ยะฟู
รองคณบดฝีายกจิการนกัศกึษา

คณะผูบริหาร

คณะครุศาสตร

อาจารยวชัรศกัดิ ์ มาเกดิ
ผชูวยคณบดี

ดร.อาภากร โพธิด์ง
ผชูวยคณบดี

ผศ.ดร.สธุาทพิย งามนลิ
หวัหนาภาควชิาหลกัสตูรและการสอน

นางสาวพงษลดา  คงหอม
หัวหนาสำนักงานคณะ

ดร.พรรณราย  เทยีมทนั
หวัหนาภาควชิาเทคนคิการศกึษา

ดร.ไกรวชิญ ดเีอม
ผชูวยคณบดี

ผอูำนวยการศนูยพฒันาวชิาชพีครู
และฝกประสบการณวชิาชพีครู



คณาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -16- คูมือนักศึกษา

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปการศกึษา  2561

คณะครุศาสตร
ขอมูล : มิถุนายน 2561

ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน

สาขาวิชาหลักสูตรการสอน

ผศ.ดร.เยาวเรศ ภกัดจีติร
ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน)
ศษ.ม. (สงัคมศกึษา)
ค.บ. (การประถมศกึษา)

ดร.อาภากร โพธิด์ง
กศ.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
ศศ.บ. (พฒันาสงัคม)
กศ.ด. (หลกัสตูรและการสอน)

อาจารยนพิทัธา สงัขยก
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ค.บ. (ภาษาองักฤษ)

อาจารยวนัวสิาข  พลูทอง
กศ.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
ค.บ. (ภาษาองักฤษ)

อาจารยเนรญัชลา จารจุติร
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยกุต)
ค.บ. (ภาษาองักฤษ) เกยีรตนิยิมอนัดบั 2

อาจารยเวนกุา ตาลาน
ค.บ. (ภาษาองักฤษ)
กษ.ม. (วกจ.ภาษาองักฤษ)

อาจารยพรรณ ี เหมะสถล
ค.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
กศ.บ. (คณติศาสตร)

อาจารยภริญา โพธทิกัษ
ค.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
ค.บ. (การประถมศกึษา)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยทองแดง  สขุเหลอืง
กศ.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
พธ.ม. (การสอนสงัคมศกึษา)
พธ.บ. (สงัคมศกึษา)

ผศ.ดร.พรสริ ิ เอีย่มแกว
ค.ด. (การจดัการศกึษาและการเรยีนร)ู
ศษ.ม. (หลกัสตูรและการนเิทศ)
ค.บ. (วทิยาศาสตรทัว่ไป)

ผศ.ดร.สธุาทพิย งามนลิ
ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน)
ค.ม. (นเิทศการศกึษาและพฒันา

หลกัสตูร)
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

ผศ.ดร.ฐตินินัท  ดวงสวุรรณ
ค.ด. (การจดัการศกึษาและการเรยีนร)ู
กศ.ม. (จติวทิยาและการแนะแนว)
กศ.บ. (การประถมศกึษา)



คูมือนักศึกษา -17- คณาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ผศ.ดร.ธรีาพร   กลุนานนัท
ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา)
กศ.ม (การศกึษาปฐมวยั)
ค.บ. (การอนบุาลศกึษา)

ผศ.ดร.วไลพร   เมฆไตรรตัน
ค.ด. (การจดัการศกึษาและการเรยีนร)ู
กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั)
ค.บ. (การอนบุาลศกึษา)

เกียรตินิยมอันดับ 2
ศษ.บ. (การบรหิารการศกึษา)

อาจารยอนงคนารถ  ยิม้ชาง
ศษ.ม. (ปฐมวยัศกึษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยแีละการสือ่สาร

การศกึษา)
ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารยวไลกรณ  แกวคำ
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
ค.บ. (ภาษาไทยและเทคโนโลยกีารศกึษา)

อาจารยสชุาดา  ตัง้ศรินิทร
ศษ.ม. (การศกึษาภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารยวชัรศกัดิ ์ มาเกดิ
วท.ม. (ชวีวทิยา)
วท.บ. (ชวีวทิยา)

อาจารยวรีวฒัน  ไทยขำ
กศ.ม. (คณติศาสตรศกึษา)
วท.บ. (คณติศาสตร)

เกียรตินิยมอันดับ 1

อาจารยสชุานาฎ  ไชยวรรณะ
ค.บ. การศกึษาปฐมวยั)
ศษ.บ. (การศกึษาปฐมวยั)

อาจารยภทัรลกัษณ  ชนิประภาพ
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
(กำลงัศกึษาตอปรญิญาเอก)

อาจารยดารารตัน  ชยัพลิา
กศ.ม. (วทิยาศาสตรศกึษา)
วท.บ. (เคม)ี

อาจารยชาลกิา  เรอืงสวสัดิ์
ศศ.ม. (ปฐมวยัศกึษา)
ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั)

อาจารยนชุนารถ  ธปิระโชติ
วท.ม. (คณติศาสตร)
วท.บ. (คณติศาสตร)

ผศ.ไอรนิ   ชมุเมอืงเยน็
ศษ.ม. (คณติศาสตรศกึษา)
ศษ.บ. (คณติศาสตร)

ผศ.ดร.น้ำคาง  สขุเกษม
ปร.ด. (วทิยาศาสตรชวีภาพ หลกัสตูรนานาชาต)ิ
วท.ม. (เคม)ี
กศ.บ. (วทิยาศาสตร-เคม)ี

อาจารยนนัทพร  กติริตันจริายส
ค.ม. (การศกึษาปฐมวยั)
กศ.บ. (การศกึษาปฐมวยั)



คณาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -18- คูมือนักศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

อาจารยธนสริ ิ  โชคทวพีาณชิย
ศศ.ม. (พลศกึษา)
ศศ.บ. (พลศกึษา)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ดร.สยาม ทองใบ
ปร.ด. (การจดัการทางการศกึษา)
วท.ม. (วทิยาศาสตรการกฬีา)
วท.บ. (วทิยาศาสตรการกฬีา)

อาจารยทนิกร ชอมัพงษ
กศ.ม. (พลศกึษา)
ศษ.บ. (พลศกึษา)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยมงคล  จนัทรภบิาล
กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา)
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ดร.พรรณราย  เทยีมทนั
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา )
ศษ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

ผศ.สชุาต ิจนัทรดอกไม
กศ.ม. (พลศกึษา)
กศ.บ. (พลศกึษา)

รศ.วฒุชิยั ประภากติตริตัน
ค.ม. (พลศกึษา)
ค.บ. (พลศกึษา)

วาที ่ร.ต.ภทัรศิวร  คำแสน
กศ.ม. (พลศกึษา)
วท.บ. (พลศกึษา)

อาจารยชดิชนก ศรสีวสัดิ์
กศ.ม. (พลศกึษา)
วท.บ. (พลศกึษา)

อาจารยภรู ีณรงควานชิ
กศ.ม. (พลศกึษา)
วท.บ. (พลศกึษา)

อาจารยสภุกจิ วริยิะกจิ
กศ.ม. (พลศกึษา)
วท.บ. (พลศกึษา)

ผศ.ดร.ดวงใจ  พทุธเษม
ศษ.ด. เทคโนโลยทีางการศกึษา
กศ.ม. เทคโนโลยแีละการสือ่สารการศกึษา
วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร

อาจารยสทุธกิร  แกวทอง
กศ.ม. (พลศกึษา)
วท.บ. (พลศกึษา)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยภทัรดล  เพชรพลอยนลิ
กศ.ม. (การศกึษามหาบณัฑติ)
ค.บ. (พลศกึษา)

อาจารยวชัราช  ศรไทย
กศ.ม. (พลศกึษา)
วท.บ. (พลศกึษา)

ดร.วฒุชิยั  พลิกึ
Ph.D. Information Technology
ค.ม. โสตทศันศกึษา
กศ.บ. เทคโนโลยทีางการศกึษา



คูมือนักศึกษา -19- คณาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

รศ.ดร.ธาน ี เกสทอง
Ph.D. Development Education
ศษ.ม. (สิง่แวดลอมศกึษา)
กศ.บ. (ชวีวทิยา)
ศศ.บ. (รฐัศาสตร)

อาจารยภาณพุงษ  คงจนัทร
กศ.ม. (จติวทิยาและการแนะแนว)
กศ.บ. (สงัคมศกึษา)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

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

ผศ.บงัอร  ทวิาพรภานกุลู
ศศ.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ

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

ผศ.ดร.มงคล  ศยัยกลุ
ปร.ด. (จติวทิยาการแนะแนว

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

อาจารยชญานษิฎ  สรุะเสนา
กศ.ม. (จติวทิยาการศกึษา)
อ.บ. (ภาษาจีน)
ปร.ด. (จติวทิยาใหคำปรกึษา)

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

ดร.ปพนสรรค โพธพิทิกัษ
ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา)
ศษ.ม. (การพฒันาทรพัยากรมนษุย)
วท.บ. (วทิยาศาสตร)

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

ดร.ภราดร  พมิพนัธุ
ปร.ด. เทคโนโลยทีางการศกึษา
กศ.ม. เทคโนโลยแีละการสือ่สารการศกึษา
ศศ.บ. ออกแบบนเิทศศลิป

ดร.หทยัทพิย  สขิณัฑกสมติ
ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา)
ศษ.ม. (การบรหิารศกึษา)
ร.บ. (รฐัศาสตร)

ดร.ไกรวชิญ  ดเีอม
กศ.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา)
ศศ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา)
กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา)
ศศ.บ. (นเิทศศาสตร)

ผศ.นนัธวชั นนุารถ
คอ.ม. (เทคโนโลยคีอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)



คณาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -20- คูมือนักศึกษา

สาขาวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา

ผศ.ดร.นเิวศน  คำรตัน
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)
กศ.บ. (วทิยาศาสตร-คณติศาสตร)
ค.ด. (การจดัการศกึษาและการเรยีนร)ู

ผศ.ดร.ไชยรตัน  ปราณี
กศ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)
กศ.ม. (การมธัยมศกึษา)
น.บ. (นติศิาสตร)
กศ.บ. (สงัคมศกึษา)

ผศ.ดร.สาธร  ทรพัยรวงทอง
ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา)
ศษ.ม (การบรหิารการศกึษา)
ศษ.ม. (การวดัและการประเมนิผล

การศกึษา)
ค.บ. (วดัผลการศกึษา)

ดร.บณัฑติา  อนิสมบตัิ
กศ.ด. (วจิยัและประเมนิผล

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

ดร.สายทติย  ยะฟู
กศ.ด. (วจิยัและประเมนิผล

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

ผศ.ดร.สริพิร  ปาณาวงษ
กศ.ด. (วจิยัและประเมนิผล

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

ผศ.ดร.สพุฒันา  หอมบปุผา
ปร.ด. (วจิยั วดัผล และสถติกิารศกึษา)
กศ.ม. (วดัผลการศกึษา)
ค.บ. (คณติศาสตร)
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะผูบริหาร

ผศ.ดร.ภญิโญ ภูเทศ
คณบดคีณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ผศ.ดร.อรทยั  อนิตะไชยวงศ
รองคณบดฝีายบรหิาร

ผศ.ดร.ชนกิา  พรหมมาศ
รองคณบดฝีายวชิาการ

อาจารยปทมา  ดำประสทิธิ์
หัวหนาสำนักงานคณบดี

ผศ.ไชยา  อูชนะภยั
รองคณบดฝีายกจิการนกัศกึษา
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สาขาวิชาภาษาไทย

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปการศกึษา  2561

ขอมูล : มิถุนายน 2561

ผศ.เสาวด ีธนวภิาคะนนท
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

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

ผศ.สชุาต ิ พงษพานชิ
สาขาอดุมศกึษาและการฝกหดัครู
กศ.บ. (ภาษาไทย) , นศ.บ.
กศ.ม (ภาษาและวรรณคดไีทย)

อาจารยชชูาต ิคมุขำ
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)

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

อาจารยนวพร คำเมอืง
กศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยณฐัวฒุ ิเชือ้ชวด
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)

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

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

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

อาจารยอาทติย  ดรนุยัธร
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยรตันา  สงัขโชติ
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารยกาญจนา  กลิน่อำพร
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)



คูมือนักศึกษา -23- คณาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

อาจารยธดิากลุ บญุรกัษา
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

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

ประยกุต

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

ผศ.สธุมิา กฤตยธนวตั
อ.ม. (ภาษาจีน)
อ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยพทัธดนย  สนธริกัษ
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ป.วค. (วชิาชพีคร)ู

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

อาจารยบญุมา  กพุนัธุ
M.A. (Language and English
Literature)
ศ.น.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารยปรชัพร พนัหลง
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) เกยีรตนิยิมอนัดบั 2
ป.วค. (วชิาชพีคร)ู

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ

ผศ.ดร.ดาเรศ  นฤมล
Ph.D. (Educational and Applied
Linguistics)
กศ.ม. (ภาษาศาสตรการศกึษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Dip in Applied Linguistics

ผศ.ศภุาวรี  เลศิผาตวิงศ
กศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

ดร.ประสพ ยลสริธิมั
รป.ด. (รฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติ)
ศศ.ม. (รฐัศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาฝรัง่เศส)

ดร.ประจกัร  รอดอาวธุ
Ph.D. in Education - Specialisation
in TEFL, The University of Queensland,
Australia
ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารยสวลยี  บตุรประดษิฐ
กศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ค.บ. (ภาษาองักฤษ)

อาจารยรงัสรรค  หลาคำจา
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษธรุกจิ)
ป.บณัฑติ  (วชิาชพีคร)ู
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยฐติริตัน  รกัษาศรี
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

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

อาจารยวมิลพร ระเวงวลัย
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ค.บ. (ภาษาองักฤษ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

รอยเอกหญงิอารรีกัษ  ศรวีราพงศ
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
พ.บ. (พยาบาศาสตร)
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อาจารยสมพงษ  ฟกผล
กศ.ม. (ศลิปศกึษา)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการคลงั)

Mr.Shawn Richard Dishneau
B.A.  (Business Administration)
B.A.  (Management Information

Systems)

อาจารยวรญัญา  โอภาษี
ศษ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษธรุกจิ)

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

Mr.Bochenski Arkadiusz Hubert
(B.A. = social science)

Ms.Meggyn Hay
(BCA. = Commerce and
Administration)

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

อาจารยศรณัญ  ศริเิจรญิ
ศ.ม. (ประยกุตศลิปศกึษา)
ศ.บ. (ศลิปบณัฑติ)

สาขาวิชาศิลปะ

อาจารยกติตศิกัดิ ์ แกวดกุ
ศ.ม. (ประยกุตศลิปศกึษา)
ศ.บ. (ประตมิากรรม)

ผศ.ณฐั ล้ำเลศิ
ศศ.ม. (ศลิปกรรม)
ศ.บ. (จติรกรรม)

อาจารยศมลพรรณ  ภเูลก็
ศป.ม. (นวตักรรมการออกแบบ)
ศษ.บ. (ประตมิากรรม)

ผศ.ปรดี ี ปลืม้สำราญกจิ
อ.ม. (บรรณารกัษศาสตร

และสารนเิทศศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารกัษศาสตรและสาร

สนเทศศาสตร) เกยีรตนิยิมอนัดบั 1

อาจารยฟา  วไิลขำ
ศศ.ม. (บรรณารกัษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารกัษศาสตร

สารนเิทศศาสตร)

อาจารยจติราภรณ  สอนเขยีว
ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

อาจารยทพิพยาพศั  ชยัเดชา
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

Mr.Chaig  Whatson

Mr.Sylvain Joseph. Card Raymond

อาจารยชนภิรณ  ภมูณี
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษประยกุต)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
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ผศ.นงลกัษณ ปยะมงัคลา
ค.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
ค.บ. (นาฏศิลป)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยภทัธริา จนัทรดี
ศศ.ม. (วทิยาการดนตรแีละนาฏศลิป)
กศ.ม. (จติวทิยาการศกึษา)
ศป.บ. (ศลิปะการแสดงนาฏศลิปไทย)

สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร

สาขาวิชาดนตรี

ผศ.เชาวน  ปยสทุธิ์
ค.บ. (ดนตร)ี

อาจารยมารตุ  ปยสทุธิ์
ค.ม. (หลกัสตูรการสอน)
กศ.บ. (ดรุยิางคศาสตร)

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

รศ.ดร.สชุาต ิ  แสงทอง
ปร.ด. (ไทศกึษา)
ศศ.ม. (วฒันธรรมการดนตร)ี
ค.บ. (ดนตรศีกึษา)

ผศ.สเุทพ  ไมทองดี
ค.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
กศ.บ. (ดรุยิางคศาสตร)

ผศ.ดร.ภญิโญ  ภเูทศ
ปร.ด. (ดนตรวีทิยา)
ศป.ม. (มานษุยดรุยิางควทิยา)
ค.บ. (ดนตรศีกึษา)

อาจารยวศนิ  ล่ำสนั
ศป.ม. (มานษุยดรุยิางควทิยา)
ศศ.บ. (ดรุยิางคศาสตรสากล)

อาจารยสดุาพมิพ  เยีย่งยงค
ศศ.ม. (วฒันธรรมดนตร)ี
ศษ.บ. (ดนตรคีตีศลิปไทยศกึษา)

อาจารยชชัชญา  กญัจา
ศป.ม. (มานษุยดรุยิางควทิยา)
ศศ.บ. (ดนตร)ี

อาจารยวรวทิย  เถือ่นสขุ
ศศ.ม. (ดนตรสีากล)
ศป.บ. (ดนตรสีากล)

นางสาวเยาวนาถ  ดาเกลีย้ง
ศศ.บ. (นาฏศลิปและการละคร)
กศ.ม. (วทิยาการดนตรแีละนาฏศลิป)

นายณฐัสรณ  กลัน่หนุ
ศศ.บ.(นาฏศลิปและการละคร)
กศ.ม. (วทิยาการดนตรแีละนาฏศลิป)
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สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

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

อาจารยณฏัฐชรชัช  สาระหงษ
อ.ม. (จรยิศาสตรศกึษา)
ศศ.บ. (ปรชัญาและศาสนา)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยเจดิ  บรรดาศกัดิ์
อ.ม. (ปรชัญา)
ศ.บ. (ปรชัญาและศาสนา)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

สาขาวิชาภูมิศาสตร

ผศ.ไชยา อูชนะภยั
วท.ม. (ภมูศิาสตร)
วท.บ. (ภมูศิาสตร)

อาจารยวรรธนนนัท  ใจสะอาด
วท.ม. (การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม)
วท.บ. (อตุสาหกรรมเกษตร)

อาจารยพชัร ี ดนิฟา
ศศ.ม. (สงัคมศกึษา)
ค.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขาวิชาสังคมวิทยา

ดร.สนัน่ กลัปา
Ph.D. (Pol.Sci)
M.A. (Pol.Sci)
พธ.บ. (ปรชัญาศาสนา) เกยีรตนิยิมอนัดบั 2

ผศ.ดร.จติราภรณ เพง็ดี
ศศ.ด. (พฒันาสงัคม)
ศศ.ม. (บรรณารกัษศาสตร

และสารนเิทศศาสตร)
ค.บ. (บรรณารกัษศาสตร)

ผศ.ดร.วรภพ วงศรอด
ศศ.ด. (พฒันาสงัคม)
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
พธ.บ. (บรหิารรฐักจิ) เกยีรตนิยิมอนัดบั 1
บธ.บ (บรหิารธรุกจิ)

รศ.ดร.อทุยัวรรณ  ภเูทศ
ศศ.ด. (พฒันาสงัคม)
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
ศศ.บ. (การโรงแรม/ทองเทีย่ว)

ผศ.ดร.พรรณภทัร  ใจเอือ้
ศศ.ด. (พฒันาสงัคม)
สส.ม. (การบริหารนโยบาย

และสวสัดกิารสงัคม)
ศศ.บ. (ศกึษาศาสตร)

อาจารยพลกฤต  เกษตรเวทนิ
ศศ.ม. (การพัฒนาชนบทศึกษา)
ศศ.บ. (รฐัศาสตร  สาขาการเมอืง

การปกครอง)

อาจารยสาวติร ี สอาดเทยีน
พช.ม (พัฒนาชุมชน)
ศศ.บ. (การพฒันาชมุชน)

เกียรตินิยมอันดับ 2
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยหทยัชนก คะตะสมบรูณ
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
ศศ.บ. (การพฒันาชมุชน)

เกียรตินิยมอันดับ 1

ผศ.กนัยา จนัทรวรชาต
กศ.ม. (ภมูศิาสตร)
กศ.บ. (ภมูศิาสตร)

อาจารยดนธนิ ี ฟองคำ
สส.ม. (สงัคมสงเคราะหศาสตร)
ศศ.บ. (การพฒันาชมุชน)
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สาขาวิชาประวัติศาสตร

อาจารยธรีพร พรหมมาศ
อ.ม. (ประวตัศิาสตร

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต)
ศศ.บ. (ประวตัศิาสตร)

อาจารยณฏัฐริา กาญจนศลิป
อ.ม. (ประวตัศิาสตรอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารยทศันพีร วศิาลสวุรรณกร
ศศ.ม. (ประวตัศิาสตร-ไทย)
ศศ.บ. (ประวตัศิาสตร)

อาจารยพมิพอมุา ธญัธนกลุ
อ.ม. (ประวตัศิาสตร

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต)
ศศ.บ. (ประวตัศิาสตร)

ดร.สมญา อนิทรเกษตร
ปร.ด. (รฐัประศาสนศาสตร)
พบ.ม. (บรหิารการเงนิการคลงั)
ศศ.บ. (รฐัศาสตร)

อาจารยชนนัทพิย  จนัทรโสภา
ศศ.ม. (รฐัศาสตร)
ศศ.บ. (นเิทศศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
รปม. (การบรหิารทรพัยากรมนษุย)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)
ปร.ด. (การบรหิารการพฒันา)

ดร.คณุากร กรสงิห
ร.ม. (การเมอืงการปกครอง)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)

เกียรตินิยมอันดับ 2
รด. (ยทุธศาสตรและความมัน่คง)

อาจารยกติตพิฒัน คงมะกล่ำ
ศศ.ม. (รฐัศาสตรสาขาการปกครอง)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม
ปร.ด. (รฐัประศาสนศาสตร)
รปม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)

เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขาวิชารัฐศาสตร

รศ.(พิเศษ)ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
Ph.D. (Political  Sciences)
M.A. (Political Science)
พธ.บ. (มนษุยสงัคมสงเคราะหศาสตร)

ดร.พสิษิฐ จอมบญุเรอืง
D.P.A. (Public Administration)
M.A. (Public Administration)
พธ.บ. (บรหิารการศกึษา)

อาจารยวลิบุล กองกลิน่
อ.ม. (ประวตัศิาสตรศกึษา)
อบ. (ประวตัศิาสตร)

ดร.ไพศาล  เครอืแสง
พธ.ด. (รฐัประศาสนศาสตร)
รปม. (รฐัศาสตรการปกครอง)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)

ดร.สบุณัฑติ จนัทรสวาง
พธ.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)
พธ.บ. (รฐัศาสตร)
ร.บ. (บรหิารรฐักจิ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยณฐัชยั นิม่นวล
รป.ม. (การจดัการภาครฐัแนวใหม)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยวรวทิย นพแกว
รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)
พธ.บ. (รฐัศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยนนัทยิา  สตัยวาที
ร.ม. (การเมอืงและการปกครอง)
ร.บ. (รฐัศาสตรบณัฑติ)

อาจารยรตา  อนตุตรงักรู
ร.ม. (การเมอืงและการปกครอง)
ร.บ. (รฐัศาสตรบณัฑติ)
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วาทีร่อยตรเีอกลกัษณ  นาคพวง
รป.ม. (การจดัการภาครฐัแนวใหม)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)

อาจารยพรรณอร  พฒันการคา
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)

ดร.วชิญภา เมธวีรฉตัร
พธ.ด. (รฐัประศาสนศาสตร)
พ.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)
ศศ.บ. (บรหิารรฐักจิ)

อาจารยอดลุเดช  ถาวรชาติ
รป.ม. (การจดัการภาครฐัแนวใหม)
ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)

อาจารยธนนัทธร  โสภณดลิก
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)
ร.ม. (รฐัศาสตรมหาบณัฑติ)

สาขาวิชานิติศาสตร

ผศ.ปราชญ ปรชัญาพนัธ
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ)
กศ.ม. (จติวทิยาแนะแนว)
น.ม. (นติศิาสตรมหาบณัฑติ)
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)

อาจารยจำลองลกัษณ อนิทวนั
น.ม. (นติศิาสตรมหาบณัฑติ)
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยศริวิรรณ กมลสขุสถติ
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.อรทยั อนิตะไชยวงศ
น.ม. (นติศิาสตรมหาบณัฑติ)
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยเฉยีงตะวนั ยอดดำเนนิ
น.ม. (บรหิารงานยตุธิรรม)
นบ.ท. (เนตบิณัฑติไทย)
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)

เกียรตินิยมอันดับ 2
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยฐติาภรณ นอยนาลมุ
น.ม. (นติศิาสตรมหาบณัฑติ)
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยนนทพทัธ ตรณีรงค
น.ม. (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธรุกจิ)
นบ. (นติศิาสตรบณัฑติ)

อาจารยธนัยพรรษ  ปนนาค
น.ม. (กฎหมายธรุกจิ)
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)

เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยฐติชิญาน คงชู
น.ม. (กฎหมายธรุกจิ)
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)

เกียรตินิยมอันดับ 1
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยกติตคิณุ  มนีพฒันสนัติ
น.ม. (นติศิาสตรมหาบณัฑติ)
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยสมนา  นลิเนตร
น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ)
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)

เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยธรีพงศ  พรหมวชิยั
ร.ม. (การปกครอง)
ร.บ. (รฐัศาสตรบณัฑติ)
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คณะผูบริหาร

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ภริาช  รตันนัต
รองคณบดฝีายวชิาการ

อาจารยกฤษฏิต์ณิณ พนัธไุพโรจน
รองคณบดฝีายกจิการนกัศกึษา

และกจิการพเิศษ

นางปรารถนา เจยีมจตรุงค
หัวหนาสำนักงานคณบดี

ผศ.ลกัษม ี งามมศีรี
รองคณบดฝีายบรหิาร
และงบประมาณ

ผศ.ดร.มานติย  สงิหทองชยั
คณบดคีณะวทิยาการจดัการ

ผศ.สาลนิ ีอนิทพบิลูย
ทีป่รกึษาคณบดี

ผศ.ปรยีานนัท  โพธิศ์ริวฒัน
ผชูวยคณบดฝีายนวตักรรม

อาจารยจติาพชัญ ไชยสทิธิ์
ผชูวยคณบดฝีายประกนัคณุภาพ

และมาตรฐานการศกึษา

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

อาจารยอภริยา  ชานนัโท
บธ.ม. (การบญัช)ี
บธ.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
บธ.บ. (การบญัช)ี

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการ

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปการศกึษา  2561

ขอมูล : มิถุนายน 2561

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

เกียรตินิยมอันดับ 2

ผศ.สาลนิ ีอนิทพบิลูย
พบ.ม. (การบรหิารทรพัยากรมนษุย)

เกยีรตนิยิม
บธ.บ. (การบรหิารทัว่ไป)

ผศ.ปรยีานนัท  โพธิศ์ริวฒัน
M.A. (Administrative Management)
ศ.บ. (การคาระหวางประเทศ)

อาจารยกาญจนา สดบัธรรม
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
ศศ.บ. (การจดัการทัว่ไป)

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

อาจารยสริกิาญจน สงิหทองชยั
บธ.ม. (การจดัการองคการ)
นศ.บ. (สือ่สารมวลชน)

อาจารยพชิา วสิทิธิพ์านชิ
กจ.ม. (การจดัการของผปูระกอบการ)
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษนานาชาต)ิ
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยภทัราพร  ตกึขาว
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
นศ.บ. (การโฆษณาและ

การประชาสมัพนัธ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยสวุชชั พทิกัษทมิ
วท.ม. (เทคโนโลยกีารบรหิาร)
บธ.บ. (ธรุกจิระหวางประเทศ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.ภริาช รตันนัต
บธ.ด. (เนนการบรหิารทรพัยากรมนษุย)
กศ.ม. (ธรุกจิศกึษา-ทรพัยากรมนษุย)
รป.บ. (การบรหิารทรพัยากรมนษุย)

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

ผศ.ดร.วรศิรา  เหลาบำรงุ
ปร.ด (การบรหิารการพฒันา

และบรหิารธรุกจิ) (การบญัช)ี
บธ.ม. (การบญัช)ี
บธ.บ. (การบญัช)ี

ผศ.นติยา ชนนิทยทุธวงศ
บธ.ม. (การบญัชเีพือ่การวางแผน

และควบคมุ)
วท.บ. (บญัช)ี
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อาจารยปราณ ีเนรมติร
บธ.ม. (การบญัช)ี
บธ.บ. (การบญัช)ี

ผศ.เพชรอำไพ  สขุารมณ
บธ.ม. (การบญัช)ี
บธ.ม. (การจดัการทัว่ไป)
บธ.บ. (การบญัช)ี

อาจารยลภสัวฒัน  คลายแสง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) (การเงิน)
บช.ม. (การบญัช)ี
บช.บ. (การบญัช)ี
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยศศปิระภา   สมคัรเขตการผล
วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางการบญัช)ี
บช.บ. (การบญัช)ี

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

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

รศ.ดร.พชัราภา สงิหธนสาร
บธ.ด. (บรหิารธรุกจิ)
พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกจิ)
บช.บ. (บญัช)ี
นบ. (นติศิาสตร)

อาจารยเฉลมิเกยีรต ิปรชัญาพนัธ
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)

ผศ.ลกัษม ี งามมศีรี
บธ.ม. (การเงนิการธนาคาร)
บธ.บ. (การตลาด)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.มานติย สงิหทองชยั
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกสฯ),

Postdoc.  (management)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
วท.ม. (การจดัการ โลจสิตกิส)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
บธ.บ (วทิยาการจดัการ)

ผศ.มนตร ี ไชยานกุลูกติติ
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ
บธ.บ. (ธรุกจิศกึษา-บญัช)ี
น.บ. (นติศิาสตรบณัฑติ)

อาจารยวราวธุ วชัรสรณ
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.วไิลลกัษณา  สรอยครีี
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธรุกจิ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยชณุษติา นาคภพ
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธรุกจิ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยนนัทพร  ไมทองดี
D.E.A. Economics (Money Banking

and finance)
(การเงิน การธนาคารและ การคลัง)

Economics Science (การเงินและการคลัง)
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สาขาวิชาการตลาด

อาจารยนนัทภคั ธนาอภนินท
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
กศ.บ. (ธรุกจิศกึษา-การตลาด)

อาจารยแวววนั ชมพนูทุ ณ อยธุยา
M.B.A. General Management
บธ.บ. (การบรหิารตลาด)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยนรินัดร  เลศิบรรธนาวงศ
บธ.ม. (การจดัการการตลาด)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธรุกจิ)

อาจารยนราธปิ  ภกัดจีนัทร
กจ.ม. (การจดัการของผปูระกอบการ)
ศศ.บ. (การตลาด)

อาจารยศริพิร อนิโห
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

อาจารยธติยิา ทองเกนิ
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิและการจดัการทัว่ไป)
ศศ.บ. (การตลาด)  เกียรตินิยมอันดับ 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

อาจารยจติาพชัญ ไชยสทิธิ์
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยอธกิญัญ  แพรตวน
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยภรูพิศั เหมอืนทอง
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยลฎาภา แผนสวุรรณ
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยสเุมธ พลิกึ
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
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สาขาวิชานิเทศศาสตร

ผศ.วชริา รนิทรศรี
นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)
ศศ.บ. (การสือ่สารมวลชน)

ผศ.ดร.จรรยา เหลยีวตระกลู
นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)
ค.บ. (การประถมศกึษา)

เกียรตินิยมอันดับ 1

ดร.วรวทิย พฒันาอทิธกิลุ
นศ.ด. (นเิทศศาสตร)
นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)
บธ.บ. (การจัดการโฆษณา)
บธ.บ. (การเงนิการธนาคาร)

ผศ.ชลอรตัน ศริเิขตรกรณ
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา)
ค.บ. (เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ทางการศกึษา)

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

อาจารยโชตกิา  ลลิา
นศ.ม. (วาทวทิยาและสือ่สารการแสดง)
นศ.บ. (ประชาสมัพนัธ)

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

ผศ.ลาวรรณ  เหมพจิติร
ค.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
ศศ.บ. (อตุสาหกรรมทองเทีย่ว)

อาจารยจริพร จรบรุี
นศ.ม. (การประชาสมัพนัธ)
ศศ.บ. (การโฆษณา)

อาจารยมทัธนา  สทุธสิารสนุทร
นศ.ม. (การประชาสมัพนัธ)
นศ.บ. (การประชาสมัพนัธ)

อาจารยกฤษฏิต์ณิณ  พนัธไุพโรจน
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.บ. (อตุสาหกรรมทองเทีย่ว)

เกียรตินิยมอันดับ 1

อาจารยมลัลกิา  ภมูะธน
M.A. Linguistics เกยีรตนิยิม
ศศ.บ. (อตุสาหกรรมทองเทีย่ว)

อาจารยปรศันยี  นยันานนท
ศศ.ม. (การจดัการโรงแรม

และการทองเทีย่ว)
ศศ.บ. (อตุสาหกรรมทองเทีย่ว)

เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารยพงษทอง  เฮครอฟท
B.A. Hotel  Adminstration

Management
M.SC. International Hotel

Management

อาจารยธนดิา  จอมยิม้
M.B.A. Business Administration

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

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

(Hotel Management)

อาจารยเจนจริา เงนิจนัทร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและการทองเทีย่ว)
บรหิารธรุกจิบญัฑติ (การทองเทีย่ว)
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คณะผูบริหาร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.วาทีร่อยตร ีอภเิดช  มงคลปญญา
คณบดคีณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ศศโิสพติ   บวัดา
หวัหนาภาควชิา
วทิยาศาสตร

อาจารยชยัวฒัน  ยิม้ชาง
รองคณบดฝีายวชิาการ

ผศ.ภคนิ ี  คงสบิ
หวัหนาภาควชิา

วทิยาศาสตรประยกุต

อาจารยวฑิรู  สนธปิกษ
รองคณบดี

ฝายกจิการนกัศกึษา

ดร.วริงัรอง  แสงอรณุเลศิ
รองคณบดฝีายบรหิาร

ผศ.ดร.ทะเนตร อฤุททธิ์
หวัหนาศนูยวทิยาศาสตร

อาจารยอนวุฒัน แสงออน
ผชูวยคณบดี

ฝายประกนัคณุภาพ

นางนภิาพร   คำตนั
หัวหนาสำนักงานคณบดี
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาควิชาวิทยาศาสตร

สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปการศกึษา  2561

ขอมูล : มิถุนายน 2561

ผศ.ดร.ภาคนิ  อนิทรชดิจยุ
ปร.ด. (ฟสกิส)
วท.ม. (การสอนฟสกิส)
กศ.บ. (ฟสกิส)

ผศ.ดร.ศภุชยั  ทวี
ศษ.ด. (วทิยาศาสตรศกึษา-ฟสกิส)
วท.ม. (ฟสกิส)
ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร-ฟสกิส)
กศ.บ. (ฟสกิส)

ผศ.วโิรจน  จนัทรจติวริยิะ
วท.ม. (การสอนฟสกิส)
วท.บ. (ฟสกิส)

ผศ.ดร.ฉตัรยิะ  ศริสิมัพนัธวงษ
วท.ด. (พลังงานทดแทน)
วท.ม. (นวิเคลยีรเทคโนโลย)ี
วท.บ. (ฟสกิส)

อาจารยชยัวฒัน  ยิม้ชาง
วท.ม. (ฟสกิสประยกุต)
วท.บ. (ฟสกิส)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยดษุฎ ี คำบญุเรอืง
วท.ม. (ฟสกิสประยกุต)
กศ.บ. (ฟสกิส)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

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

ดร.พรีพฒัน  คำเกดิ
วท.ม. (พลังงานทดแทน)
วท.บ. (ฟสกิส)
วท.ด. (พลังงานทดแทน)

อาจารยหทยัชนก  หมืน่กลา
วท.ม. (ฟสกิสประยกุต)
วท.บ. (ฟสกิส)

สาขาวิชาเคมี

ผศ.ดร.พรีะพงษ  เนยีมเสวก
คด. (การจดัการศกึษาและการเรยีนร)ู
ศศ.ม. (รฐัศาสตร)
วท.ม. (การสอนเคม)ี
กศ.บ. (เคม)ี

ดร.สาวติร ี  ซคัลยี
Ph.D. (Polymer Science and

Technology)
M.Sc. (Polymer Science)
วท.บ. (วสัดศุาสตร) เกยีรตนิยิมอนัดบั 2

ดร.อภชิาต ิ บญุมาลยั
ปร.ด. (เคม)ี
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคม)ี

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

ดร.นนัทวฒุ ิ นยิมวงษ
ปร.ด. (วทิยาศาสตรศกึษา)
วท.ม. (จลุชวีวทิยา)
วท.บ. (Industrial Microbiology)
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ดร.จรีพรรรณ  เทยีนทอง
Ph.D. Cheamistry-Analitical Cheamistry
วท.ม. (เคมวีเิคราะหและเคมอีนนิทรยี

ประยกุต)
วท.บ. (เคมอีตุสาหกรรม)

ดร.วริงัรอง  แสงอรณุเลศิ
วท.ด. (พลังงานทดแทน)
วท.ม. (เคมเีทคนคิ)
วท.บ. (เคม)ี

อาจารยชนติา  ขนนัทอง
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคม)ี
(ลาศกึษาปรญิญาเอก)

อาจารยวญัเพญ็   คงเพช็ร
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคม)ี

อาจารยมณรีตัน  น้ำจนัทร
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคมอีตุสาหกรรม)

อาจารยพรรนพิา  พวนันา
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคม)ี

สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.ดร.สภุาวรรณ วงคคำจนัทร
วท.ด. (ชวีวทิยา)
วท.ม. (การสอนชวีวทิยา)
ศษ.บ. (การมธัยมศกึษา)

ผศ.รตันะ   ยศเมธากลุ
วท.ม. (ชวีวทิยา)
ค.บ. (ชวีวทิยา)

เกียรตินิยมอันดับ 1

ผศ.ดร.กนัยา อนกุลูธนากร
วท.ด. (วทิยาศาสตรชวีภาพ)
วท.ม. (สตัววทิยา)
วท.บ. (ชวีวทิยา)

ผศ.ดร.วราภรณ  ฉยุฉาย
ปร.ด. (วทิยาศาสตรชวีภาพ)
วท.บ. (ชวีวทิยา)

เกียรตินิยมอันดับ 1

ผศ.ดร.เรณ ู  อยเูจรญิ
ปร.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.ม. (ชวีวทิยา)
วท.บ. (จลุชวีวทิยา)

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

ผศ.ดร.ธรีะยทุธ  เตยีนธนา
วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.บ. (จลุชวีวทิยา)

ผศ.ณฐัพงษ   สงิหภงูา
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ)

ผศ.วไิลลกัษณ   โคมพนัธุ
วท.ม. (จลุชวีวทิยา)
ค.บ. (ชวีวทิยา)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

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

ดร.ธนชัพร  พฒันาธรชยั
วท.ด. (เคม)ี
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคม)ี
วท.ม. (เคม)ี
วท.บ. (เคมอีตุสาหกรรม)

อาจารยนาตยา  ยงกสกิารณ
ค.บ. (ชวีวทิยา)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาโท)

อาจารยศริวิฒัณา  ลาภหลาย
วท.ม. (จลุชวีวทิยา)
วท.บ. (จลุชวีวทิยา)
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อาจารยปรญิญารตัน  จนิโต
วท.ม. (ชวีวทิยา)
วท.บ. (ชวีวทิยา)

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

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

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

ผศ.วทิยา  วาจาบญัฑติย
วท.ม. (การสอนคณติศาสตร)
กศ.บ. (คณติศาสตร)

ผศ.ดร.สมบรูณ  นยิม
วท.ด. (คณติศาสตร)
วท.ม. (คณติศาสตรประยกุต)
ค.บ. (คณติศาสตร) เกยีรตนิยิม

ผศ.ดร.ศศโิสพติ   บวัดา
วท.ด. (คณติศาสตร)
วท.ม. (คณติศาสตร)
ค.บ. (คณติศาสตร) เกยีรตนิยิม

อาจารยชม  ปานตา
วท.ม. (สถติปิระยกุต)
วท.บ. (คณติศาสตร)

ดร.รงุรตัตกิาล  มวงไหม
Phd. (Applied Statistics)
วท.ม. (สถติปิระยกุต)
วท.บ. (สถติปิระยกุต) เกยีรตนิยิม

อาจารยภทัรณิ ี คงชู
วท.ม. (สถติ)ิ
ค.บ. (คณติศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยรกัชาต ิ ประเสรฐิพงษ
วท.ม. (คณติศาสตร)
วท.บ. (คณติศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอปรญิญาเอก)

อาจารยวรพรรณ เจรญิขำ
วท.ม. (สถติ)ิ
วท.บ. (คณติศาสตรประยกุต)

อาจารยพรวลิยั  ชาญกจิกรรณ
วท.ม. (คณติศาสตรประยกุต)
วท.บ. (คณติศาสตรประยกุต)

ดร.อาวพีร   ปานทอง
ปร.ด. (วจิยัวดัผลและสถติทิางการศกึษา)
วท.ม. (สถติปิระยกุต)
ค.บ. (คณติศาสตร)

อาจารยยภุาวด ีสำราญฤทธิ์
วท.ม. (สถติปิระยกุต)
วท.บ. (สถติปิระยกุต)

ดร.อารรีตัน  อรณุชยั
วท.ด. (คณติศาสตร)
วท.ม. (คณติศาสตร)
วท.บ. (คณติศาสตร)

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

อาจารยเปยมจติ ษรจนัทรศรี
(วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ)
(วทิยาศาสตรบณัฑติ)

อาจารยศศธิร กนกหริญัญากร
(คณติศาสตรประยกุตและ
วทิยาการคณนา)
(Master degree of Science)
(วทิยาศาสตรบณัฑติ)

อาจารยปยาภรณ แทนทอง
(วทิยาศาตรมหาบณัฑติ)
(วทิยาศาสตรบณัฑติ)
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อาจารยวรชนนัท  ชทูอง
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

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

อาจารยชยนัต  นนัทวงศ
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ดร.สมพร  พลูพงษ
ปร.ด. (ยทุศาสตรการพฒันา)
วท.ม. (ระบบคอมพวิเตอรสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพวิเตอรศกึษา)

อาจารยดนวุศั   อสิรานนทกลุ
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ผศ.ปทมนนัท  อสิรานนทกลุ
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารยพงษศกัดิ ์  ศริโิสม
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (คอมพวิเตอร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ภคัจริา  ศริโิสม
วท.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร

เอกคอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยธนพฒัน  วฒันชยัธรรม
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยวฒันาพร  วฒันชยัธรรม
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยวฑิรู  สนธปิกษ
วท.ม. (เทคโนโลยรสารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

ดร.ถริภทัร  มสีำราญ
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

อาจารยกาญจนา  ยลสริธิมั
วท.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร

เอกคอมพวิเตอร)
ค.บ. (คอมพวิเตอรศกึษา)

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

อาจารยประยทุธ สรุะเสนา
Cert.in mini MIS
Cert.in Programming  Technique
Grad.in M.S.   Computer Science
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
ค.บ. (คอมพวิเตอรศกึษา)

ภาควทิยาศาสตรประยกุต

อาจารยคณนิณฏัฐ  โชตพิรสมีา
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
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อาจารยณฐัภทัร   ศริคิง
วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

รศ.ดร.กฤษดา ขนักสกิรรม
วท.ด. (การจดัการความร)ู
วศ.ม. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)
วศ.บ. (วศิวรรมคอมพวิเตอร)

อาจารยธนากร  กจิสขุสกลุ
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยเอกวทิย   สทิธวิะ
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

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

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ผศ.ดร.ธติมิา  บญุเจรญิ
ปร.ด. (ยุทธศาสตรการพัฒนา)
พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร

และศัลยศาสตร)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร

ผศ.ภคนิ ี คงสบิ
กศ.ม. (สขุศกึษา)
กศ.บ. (สขุศกึษา)

ดร.พมิรา  ทองแสง
Ph.D. Family Studies
ศษ.ม. (สิง่แวดลอมศกึษา)
ศษ.บ. (สขุศกึษา)

อาจารยชยภรณ  บญุเรอืงศกัดิ์
วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)
วท.บ. (สขุศกึษาและพฤตกิรรม

สขุภาพ)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยวนัด ี ฉวจีนัทร
ค.ม. (การสงเสรมิสขุภาพ)
วท.บ. (สขุศกึษา)

ผศ.ทพิพารตัน ทบัโต
สม. (สาธารณสขุศาสตร)
วท.บ. (สขุศกึษา)

อาจารยณธดิา  อนิทรแปน
วท.ม. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)
วท.บ. (สขุศกึษา)

อาจารยนารรีมย  รตันสมัฤทธิ์
ศษ.ม. (การสงเสรมิสขุภาพ)
วท.บ. (กจิกรรมบำบดั)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยนรศิรา  จนัทรประเทศ
วท.ม. (ชวีเคม)ี
วท.บ. (วทิยาศาสตรการแพทย)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยอรณุวด ี ทองบญุ
วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร-โภชนวทิยา)
วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร)
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ดร.ฤทยัรตัน  โพธิ
ปร.ด. (ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม)
วท.ม. (วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)
วท.บ. (วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)

อาจารยเพชรตัน  อนโต
ค.ม. (การสงเสรมิสขุภาพ)
ค.บ. (พลศกึษา)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยชนกานต  สกลุแถว
วท.ม. (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร)
วท.บ. (อตุสาหกรรมเกษตร)
ส.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

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

อาจารยอนวุตัน แสงออน
วท.ม. (การจดัการสิง่แวดลอม)
วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอม)

อาจารยปฏวิชิช สาระพนิ
วท.ม. (การจดัการสารสนเทศ

สิง่แวดลอมและทรพัยากร)
วท.บ. (วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)

เกียรตินิยมอันดับ 2
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

สาขาคหกรรมศาสตร

อาจารยพมิพกลัยา  ฤทธิเ์พญ็
วท.ม. (โภชนศาสตรศกึษา)
ศษ.บ. (คหกรรมศาสตรทัว่ไป)

อาจารยสริภทัร  สริบิรรสพ
วท.ม. (โภชนศาสตรศกึษา)
ค.บ. (คหกรรมศาสตร)

อาจารยเจนจริา  เลก็อทุยั
วท.ม. (สาธารณสขุศาสตรโภชนาวทิยา)
ส.บ. (สาธารณสขุศาสตร)
ปส.ศ. (ทนัตสาธารณสขุ)

อาจารยณฐักา  กลุนรนิทร
ส.ม. (สาธารณสขุศาสตร)
วท.บ. (สาธารณสขุชมุชน)

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

อาจารยนารรีตัน  บญุลกัษณ
วท.บ. (วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ)
ศ.บ. (ศกึษาศาสตรบณัฑติ)

อาจารยวรรณวภิา  โคกครฑุ
ค.ม. (คหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ)
วท.บ. (วทิยาศาสตรบณัฑติ)

อาจารยณรชั  พรนธิบิญุ
ค.ม. (คหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ)
ค.บ. (คหกรรมศาสตรบณัฑติ)
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คณะผูบริหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.จงด ี ศรนีพรตันวฒัน
คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.เบญจพร  รอดอาวธุ
รองคณบดฝีายวชิาการ

อาจารยนฐัพนัธ  พนูววิฒัน
รองคณบดฝีายบรหิาร

อาจารยนฐัทธรีนนช  รอดชืน่
รองคณบดฝีายกจิการนกัศกึษา

ผศ.ดร.อิม่เอบิ  พนัสด
หวัหนาภาควชิา

เทคโนโลยการเกษตร

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
หวัหนาศนูยวจิยั

และพัฒนาเทคโลโลยี

อาจารยมาศสกลุ  ภกัดอีาษา
ผชูวยคณบดี
ฝายวชิาการ

ผศ.ดร.ศรณัยา เพงผล
ผชูวยคณบดี

ฝายกจิการนกัศกึษา

ผศ.วรีะชาต ิ จรติงาม
หวัหนาภาควชิา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสปุระวณี  สทิธอิคัรานนท
รกัษาราชการ

หัวหนาสำนักงานคณบดี
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปการศกึษา  2561

ขอมูล : มิถุายน 2561

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว

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

ผศ.จามร ี เครอืหงส
วท.ม. (การประมง)
วท.บ. (การประมง)

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

ผศ.ดร.ทศันพุนัธ ุ  กศุลสถติย
วท.ด. (พชืสวน) สาขาสรรีวทิยาการผลติพชื
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาพชืสวน
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาปฐพแีละ

อนรุกัษศาสตร

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
วท.ด. (ปฐพวีทิยา)
วท.ม. (การสอนเคม)ี
ค.บ. (เคม)ี

ผศ.ดร.ธาตร ี จรีาพนัธุ
Ph.D. (Animal science)
M.S. (Animal science)
วท.บ. (เทคโนโลยกีารผลติสตัว)

ผศ.สมชาย  ศรพีลู
วท.ม. (สตัวศาสตร)
ทษ.ม. สตัวศาสตร  (สตัวปก)
สส.บ. (สงเสรมิการเกษตรและสหกรณ)

ผศ.ธนัวา  ไวยบท
วท.ม. (สตัวศาสตร)
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
วท.บ. (การผลติสตัว)
บธ.บ. (การตลาด)

อาจารยชนณภสั  หตัถกรรม
วท.ม. (สตัวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

รศ.ดร.ฐติาภรณ  คงดี
ปร.ด. (สตัวศาสตร) (คปก.)
วท.บ. (สตัวศาสตร)

อาจารยสรุภ ี ประชมุพล
วท.ม. (วทิยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (วทิยาศาสตรการประมง)
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อาจารยสกุญัญา สจุรยิา
วท.ม. (พืชไร) การปรับปรุงพันธุพืช
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาพชืไร
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.ปณณวชิญ  เยน็จติต
วท.ด. (เกษตรศาสตร) สาขาวทิยา

ศาสตรการเกษตร (พชืศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาโรคพชื
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาเทคโนโลยี

การจดัการศตัรพูชื

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

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

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

ผศ.ดร.อิม่เอบิ  พนัสด
Doctor of Philosophy (Food Biotechnology)
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.บ. (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร)

อาจารยชืน่จติ พงษพลู
วท.ม. (วทิยาศาสตรการอาหาร)
วท.บ. (วทิยาศาสตรการอาหาร)

อาจารยพรพรรณ  จอิู
วท.ม. (วศิวกรรมอาหาร)
วท.บ. (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร)
เกียรตินิยมอันดับ 1

(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.ดร.ณชิา  กาวลิะ
Doctor of Philosophy (Food Science)
Master of Applied Science (Food Science and Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยกีระบวนการแปรรปูทางเคมแีละฟสกิส)

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารยนพดล  ชมุอนิทร
วท.ม. พืชไร (ปรับปรุงพันธุพืช)
วท.บ. เกษตรศาสตร (พชืศาสตร)

เกียรตินิยมอันดับ 1

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

ผศ.สนธยา  แพงศรสีาร
คอ.ม. (การบรหิารอาชวีศกึษา)
ค.บ. (อตุสาหกรรมศลิป)

อาจารยมนตร ี ใจเยีย่ม
วท.ม. (พลังงานทดแทน)
ป.บณัฑติ  (วชิาชพีคร)ู
วท.บ. (เทคโนโลยเีซรามกิส)

อาจารยอาสาฬห  อตุตาลกาญจนา
วศ.ม. (เทคโนโลยวีสัด)ุ
วศ.บ. (อตุสาหการ)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

อาจารยเสกสทิธิ ์ รตันสริวิฒันกลุ
วศ.ม. (การจดัการงานวศิวกรรม)
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)

สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม

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

อาจารยอาคริา  สนธธิรรม
คอ.ม. (ไฟฟา)
อส.บ. (เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสกำลงั)

ผศ.ดร.เทดิพนัธ ุ ชกูร
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟาอเิลก็ทรอนกิส)
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟาอเิลก็ทรอนกิส)
วท.บ. (ฟสกิส-อเิลก็ทรอนกิส

และคอมพวิเตอร)

ผศ.ณฐัเศรษฐ น้ำคำ
วท.ม. (พลังงานทดแทน)
กศ.ม. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร

ทางการศกึษา)
วท.บ. (เทคโนโลยเีซรามกิส)

อาจารยชญัญพชัร  จารวุชัรเศรษฐ
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)

(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยชชัชยั  เขือ่นธรรม
คอ.ม. (ไฟฟา)
วท.บ. เทคโนโลยอีตุสาหกรรม

(การผลติ)

ผศ.เกษม ภเูจรญิธรรม
วศ.ม. (ไฟฟาและระบบ)
คอ.บ. (ไฟฟา)

อาจารยนฐัพนัธ  พนูววิฒัน
คอ.ม. (ไฟฟา)
คอ.บ. (วศิวกรรมไฟฟา)

อาจารยสรุยิา  อดเิรก
คอ.ม. (อเิลก็ทรอนกิส)
วท.บ. เทคโนโลยอีตุสาหกรรม

(ไฟฟาอตุสาหกรรม)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยอนสุรณ  สนิสะอาด
คอ.ม. (ไฟฟา)
วท.บ. เทคโนโลยอีตุสาหกรรม

(ไฟฟาอตุสาหกรรม)

ผศ.จรรโลง พริณุ
ค.ม. (หลกัสตูรและการสอน)
คอ.บ. (วศิวกรรมโยธา)

ผศ.ดร.อรสา  เตตวิฒัน
Ph.D. (Information Systems)
M.S. (Management Information

Systems)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)



คูมือนักศึกษา -45- คณาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

สาขาวิชาการออกแบบ

ผศ.ดร.เพยีงพศิ  ชะโกทอง
วท.ม. (คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบ

สถาปตยกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลติภณัฑอตุสาหกรรม)
ปร.ด. (ทศันศลิปและการออกแบบ)

อาจารยรพพีฒัน  มัน่พรม
ศป.ม. (ศลิปะและการออกแบบ)
วท.บ. (ออกแบบผลติภณัฑอตุสาหกรรม)

อาจารยสจุติรา  อยหูนู
วท.ม. (คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบ

สถาปตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปตยกรรมศาสตร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

อาจารยเพญ็นภา  มณอีดุ
คอ.ม. เทคโนโลยผีลติภณัฑอตุสาหกรรม

(กราฟก)
วท.บ. (ออกแบบผลติภณัฑอตุสาหกรรม)

ดร.กนัยาพร  กลุฑลเสพย
คอ.ม. เทคโนโลยผีลติภณัฑอตุสาหกรรม

(กราฟก)
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจภุณัฑ)
ปร.ด. (ทศันศลิปและการออกแบบ)

อาจารยจริะทศัน  ดาวสมบรูณ
คอ.ม. เทคโนโลยผีลติภณัฑอตุสาหกรรม

(กราฟก)
วท.บ. (ออกแบบผลติภณัฑอตุสาหกรรม)

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

ผศ.ปฐมพงค  จโิน
วศ.ม. (วศิวกรรมพลงังาน)
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)

ผศ.ถริาย ุ ปนทอง
วศ.ม. (วศิวกรรมพลงังาน)
วท.บ. (ฟสิกสพลังงาน)

รศ.ดร.ไพฑรูย  ทองทรพัย
ศป.ด. (การออกแบบผลติภณัฑ)
กศ.ม. (อตุสาหกรรมศกึษา)
ค.บ. (อตุสาหกรรมศลิป)
กศ.บ. (สงัคมศกึษา)

อาจารยนฐัทธรีนนช  รอดชืน่
คอ.ม. (เทคโนโลยผีลติภณัฑอตุสาหกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลติภณัฑอตุสาหกรรม)

ผศ.ดร.ธวชั  พะยิม้
ศป.ด. (ศลิปะและการออกแบบ)
คอ.ม. (เทคโนโลยผีลติภณัฑอตุสาหกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลติภณัฑอตุสาหกรรม)

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

ผศ.วรีะชาต ิ จรติงาม
ค.ม. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)

อาจารยกฤษณะ  รมชยัพฤกษ
วศ.ม. (วศิวกรรมพลงังาน)
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟา)

อาจารยจตุพิรรษ  อนวิรรตกลู
วท.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยอีตุสาหกรรมอาหาร)

อาจารยจกัราวฒุ ิ เตโช
วศ.ม. (วศิวกรรมพลงังาน)
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกลอาหาร)
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ดร.ยวุด ี ทองออน
Ph.D. (ศลิปการออกแบบ)
คอ.ม. (เทคโนโลยผีลติภณัฑอตุสาหกรรม)
ศษ.บ. (ศลิปกรรม เอกหตัถศลิป)
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต

ดร.ศรณัรตัน  อนิทรใจอือ้
วศ.ม. (วศิวกรรมเกษตร)
วศ.บ. (วศิวกรรมเกษตร)
วศ.ด. (วศิวกรรมเกษตรและอาหาร)

อาจารยปยลาภ  มานะกจิ
วศ.ม. (วศิวกรรมระบบการผลติ

 และอัตโนมัติ)
วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี
(กำลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก)

ผศ.โกเมน  หมายมัน่
วศ.ม. (วศิวกรรมโลหการ)
วศ.บ. (วศิวกรรมอตุสาหการ)

ผศ.ธรีพจน  แนบเนยีน
ค.อ.ม. (วศิวกรรมไฟฟาสือ่สาร)
ค.อ.บ. (วศิวกรรมไฟฟากำลงั)

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

ดร.ภรติา  พมิพนัธุ
วศ.ด. (วศิวกรรมสิง่แวดลอม)
วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอม)
วศ.บ. (วศิวกรรมขนสง)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม

อาจารยมาศสกลุ  ภกัดอีาษา
วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอม)
วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอม)

อาจารยปยะกจิ  กจิตติลุากานนท
วศ.ม. (วศิวกรรมอตุสาหการ)
วศ.บ. (วศิวกรรมอตุสาหการ)

อาจารยกรรณกิาร  มิง่เมอืง
M.B. (Engineering  management)
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)

ดร.สวาง แปนจนัทร
ปร.ด. (วศิวกรรมอตุสาหการ)
วศ.ม. (วศิวกรรมอตุสาหการ)
วท.บ. (สถติ)ิ
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นางสาวพชิชาพร   ชาตะรปูะ
กจ.ม. (การจดัการทัว่ไป)
บธ.บ. (การจดัการทัว่ไป)

หวัหนากลมุงานพสัดุ
(นกัวชิาการเงนิและบญัชชีำนาญการ)

นางสาวพงษลดา   คงหอม
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
บธ.บ. (การจดัการทัว่ไป)

หัวหนาสำนักงานคณบดี
คณะครศุาสตร
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

นางสาวสพุตัรา   ปทมโสภา
บธ.บ. (การจดัการทัว่ไป)
ศศ.บ. (รฐัศาสตร)

หัวหนากลุมงานการเจาหนาที่
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

นางวราพรรณ   บญุบวัทอง
ศษ.ม. (การบรหิารการศกึษา)
ศศ.บ. (บรหิารธรุกจิ)

หวัหนากลมุงานบรหิารทัว่ไปและบรกิารนกัศกึษา
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผูบริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ชือ่ - นามสกลุ ตำแหนง

นางนภิาพร   คำตนั
ศษ.ม. (การบรหิารการศกึษา)
บธ.บ. (การจดัการทัว่ไป)

หัวหนาสำนักงานคณบดี
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

นางนภสันนัท   บวัแกว
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
ศศ.บ. (การจดัการทัว่ไป)

ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

นางสกุญัญา   มวีงษ
บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ)
ศศ.บ. (การจดัการทัว่ไป)

ผอูำนวยการกองกลางสำนกังานอธกิารบดี
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

ขอมูล : มิถุนายน 2561

นายมงคล   แพทองคำ
ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา)
ค.บ. (การบรหิารการศกึษา)

ผอูำนวยการสำนกังานอธกิารบดี
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นางปราถนา   เจยีมจตรุงค
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

หวัหนาสำนกังานคณบดคีณะวทิยาการจดัการ
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

นางสาวจรยิา   ทพิยหทยั
ศศ.บ. (บรรณารกัษศาสตรและ

 สารนเิทศศาสตร)

รกัษาการ หวัหนาสำนกังาน สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
หวัหนากลมุงานบรกิารและกจิกรรม
ศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผูบริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ชือ่ - นามสกลุ ตำแหนง

นางสาวชญัภร  สาทประสทิธิ์ หวัหนาสำนกังานศลิปและวฒันธรรม
สำนกังานศลิปและวฒันธรรม
(นกัวชิาการพสัดชุำนาญการ)
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พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

พทุธศกัราช 2547
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พระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัราชภฏั

พ.ศ. ๒๕๔๗

ภมูพิลอดลุยเดช ป.ร.
ใหไว  ณ  วนัที ่ ๑๐  มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๔๗

เปนปที ่ ๕๙  ในรชักาลปจจบุนั

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโดยคำแนะนำและยนิยอมของรฐัสภาดงัตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิีเ้รยีกวา  “พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลกิพระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๓๘
มาตรา ๔ ใหสถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๓๘  มีฐานะ

เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อทายพระราชบัญญัตินี้

ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

มาตรา  ๕  ในพระราชบญัญตันิี้
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัราชภฏัตามพระราชบญัญตันิี้
“สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัราชภฏัตามพระราชบญัญตันิี้
“สภาวชิาการ”  หมายความวา  สภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัตามพระราชบญัญตันิี้
“วิทยาเขต”  หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย

สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไปตั้งอยูในเขต
การศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัตินี้

“รฐัมนตร”ี  หมายความวา  รฐัมนตรผีรูกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอำนาจ

ออกกฎกระทรวง  และประกาศเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้
กฎกระทรวงนัน้  เมือ่ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลวใหใชบงัคบัได

หมวด  ๑
บททัว่ไป

มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดินฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยาง
มัน่คงและยัง่ยนืของปวงชน  มสีวนรวมในการจดัการ  การบำรงุรกัษา  การใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการ
สอน วจิยั  ใหบรกิารทางวชิาการแกสงัคม ปรบัปรงุ ถายทอดและพฒันาเทคโนโลย ีทะนบุำรงุศลิปะและวฒันธรรม
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู

มาตรา ๘ ในการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหกำหนดภาระหนาที่ของ
มหาวทิยาลยั  ดงัตอไปนี้
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(๑) แสวงหาความจรงิเพือ่สคูวามเปนเลศิทางวชิาการ บนพืน้ฐานของภมูปิญญาทองถิน่ ภมูปิญญาไทย
และภูมิปญญาสากล

(๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู คูคุณธรรม สำนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ
ทองถิ่น  อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นเทาทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลติบณัฑติดงักลาวจะ ตองใหมจีำนวนและคณุภาพสอดคลองกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

(๓) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ

(๔) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และนักการเมืองทองถิ่น
ใหมจีติสำนกึประชาธปิไตย คณุธรรม จรยิธรรมและความสามารถในการบรหิารงานพฒันาชมุชนและทองถิน่ เพือ่
ประโยชนของสวนรวม

(๕) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง

(๖) ประสานความรวมมอืและชวยเหลอืเกือ้กลูกนัระหวางมหาวทิยาลยั ชมุชน องคกรปกครอง
สวนทองถิน่และองคกรอืน่ทัง้ในและตางประเทศ  เพือ่การพฒันาทองถิน่

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม
กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
จดัการการบำรงุรกัษา  และการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยางสมดลุและยัง่ยนื

(๘) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูสมัครผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติหรือชะลอการ
ศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวา ผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง เพื่อจายคาธรรมเนียมการศึกษา
ตาง ๆ แกมหาวทิยาลยั มไิด

มาตรา ๑๐ มหาวทิยาลยัอาจแบงสวนราชการ  ดงันี้
(๑) สำนกังานอธกิารบดี
(๒) สำนักงานวิทยาเขต
(๓) บณัฑติวทิยาลยั
(๔) คณะ
(๕) สถาบัน
(๖) สำนกั
(๗) วทิยาลยั

มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อ
ดำเนนิการ ตามวตัถปุระสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการหรอืหนวยงานในมหาวทิยาลยัอกีได

สำนักงานอธิการบดีและสำนักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกอง สวนราชการหรือหนวยงาน
ที่เรียก ชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง

บัณฑิตวิทยาลัย คณะและวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสำนักงานคณบดี กอง สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง

สถาบัน สำนัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะอาจแบง
สวนราชการ เปนสำนักงานผูอำนวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
กอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน  สวนราชการหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทางาน

สำนักคณบดี สำนักงานผูอำนวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน

มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน
สำนัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใหทำเปนกฎกระทรวง
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การแบงสวนราชการเปนสำนักงานคณบดี สำนักงานผูอำนวยการ และกอง สวนราชการหรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหทำเปนประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน
ใหทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๒ ภายใตวตัถปุระสงคตามมาตรา ๗  มหาวทิยาลยัจะรบัสถาบนัการศกึษาชัน้สงูหรอืสถาบนั
อื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอำนาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก
ผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เขาสมทบนั้นได

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหประกาศการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบในราชกิจจานุเบกษา

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๓ นอกจากเงนิทีก่ำหนดไวในงบประมาณแผนดนิ  มหาวทิยาลยัอาจมรีายได  ดงันี้
(๑) เงนิผลประโยชน  คาธรรมเนยีม  คาปรบั  และคาบรกิารตาง ๆ  ของมหาวทิยาลยั
(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือ

ใชประโยชน
(๔) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับเพื่อใช

ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอื่น

ใหมหาวิทยาลัยมีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของมหาวทิยาลยั ทัง้ทีเ่ปนทีร่าชพสัดตุามกฎหมายวาดวยทีร่าชพสัดแุละทีเ่ปนทรพัยสนิอืน่

บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับ
ที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทำของที่
ดำเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนำสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

มาตรา ๑๔ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือไดมาโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยน จากรายไดของมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปน
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๕ บรรดารายไดและทรพัยสนิของมหาวทิยาลยัจะตองจดัการเพือ่ประโยชน ภายใตวตัถปุระสงค
ของมหาวทิยาลยัตามมาตรา  ๗

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกำหนดไว และ
ตองเปน ไปตามวตัถปุระสงคของมหาวทิยาลยั  แตถามคีวามจำเปนตองเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักลาวมหาวทิยาลยั
ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตองไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย

หมวด  ๒
การดำเนนิการ

มาตรา ๑๖ ใหมหาวทิยาลยัแตละแหงมสีภามหาวทิยาลยั  ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวทิยาลยั  ซึง่จะทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  แตงตัง้
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการและประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวทิยาลยัจำนวนสีค่น ซึง่เลอืกจากผดูำรงตำแหนงรองอธกิารบด ี คณบดี

ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการศูนยหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ
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(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัย
และมใิชผดูำรงตำแหนงตาม  (๓)

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตัง้จากบคุคลภายนอกมหาวทิยาลยั  โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยั
(๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้  ผูทรงคณุวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล
การปกครองสวนทองถิ่น การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดานอื่น ๆ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ใน
จำนวนนี้แตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงนอยกวากึ่งหนึ่ง

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เปน
เลขานกุารสภามหาวทิยาลยั โดยคำแนะนำของอธกิารบดี

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำหนาทีแ่ทนนายกสภามหาวทิยาลยัเมือ่นายกสภามหาวทิยาลยัไมอาจปฏบิตัหินาทีไ่ด หรอืเมือ่ไมมผีดูำรงตำแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ
(๕) มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสามป

นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลวนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัตามมาตรา  ๑๖ (๓) (๔) และ (๕)  พนจากตำแหนงเมือ่

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน

ประเภทนัน้ ๆ
(๔) ถกูจำคกุโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจำคกุ
(๕) สภามหาวทิยาลยัใหออกเพราะมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยีบกพรองตอหนาที่หรือหยอนความ

สามารถ
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

การพนจากตำแหนงตาม (๕) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทาที่มีอยู

ในกรณทีีน่ายกสภามหาวทิยาลยั หรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรอื (๕)
พนจากตำแหนงกอนครบวาระ  และไดมีการดำเนินการใหผูใดดำรงตำแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตำแหนง
เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดำรงตำแหนงอยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดำเนินการ
ใหมีผูดำรงตำแหนงแทนก็ได

ใหสภามหาวทิยาลยัประกอบดวยกรรมการสภามหาวทิยาลยัเทาทีม่อียมูอีำนาจและปฏบิตัหินาทีต่ามมาตรา
๑๘  ตอไปได

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕)
พนจากตำแหนงตามวาระ แตยังมิไดดำเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตำแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวา
จะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว

ใหมกีารดำเนนิการใหไดมาซึง่นายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยั ตามมาตรา ๑๖ (๓)
(๔) และ (๕) ภายในเกาสบิวนัทีผ่นูัน้พนจากตำแหนง



พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั -54- คูมือนักศึกษา

มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดย
เฉพาะใหมอีำนาจและหนาที ่  ดงันี้

(๑) กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ
สิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ

(๒) ออกกฎ ระเบยีบ ประกาศและขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั และอาจมอบใหสวนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสำหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่อง ๆ
กไ็ด

(๓) กำกบัมาตรฐานการศกึษา  การประกนัคณุภาพการศกึษา  การเปดสอนของมหาวทิยาลยั
และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนยีบตัร

(๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้ง
การแบงสวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว

(๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก
การสมทบ

(๗) พจิารณาใหความเหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษา ใหสอดคลองกบัมาตรฐานทีค่ณะกรรมการ
การอดุมศกึษากำหนด

(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวทิยาลยั  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผทูรงคณุวฒุ ิอธกิารบด ีศาสตราจารย และศาสตราจารยพเิศษ

(๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการสำนัก
และผอูำนวยการศนูย  หวัหนาสวนราชการหรอืหวัหนาหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ ศาสตราจารย
เกยีรตคิณุ รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพเิศษ  ผชูวยศาสตราจารย  และผชูวยศาสตราจารยพเิศษ

(๑๐) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(๑๒) ออกระเบียบและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและ

ผลประโยชนจากทรพัยสนิของมหาวทิยาลยั ทัง้นี ้ โดยไมขดัหรอืแยงกบักฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของ
(๑๓) พจิารณาดำเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของ  มหาวทิยาลยัตามกฎหมายวาดวยระเบยีบ

ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาและตามทีค่ณะกรรมการขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษามอบหมาย
(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ

ความเห็นใน เรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย

(๑๕) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดี
หรอืสภาวชิาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธกิารบดหีรอืสภาวชิาการปฏบิตักิารอยางหนึง่อยางใดอนัอยใูนอำนาจ
และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได

(๑๖) สงเสรมิ สนบัสนนุและแสวงหาวธิกีารเพือ่พฒันาความกาวหนาของมหาวทิยาลยั ตลอดจน
การปฏบิตัภิารกจิรวมกนักบัสถาบนัอืน่

(๑๗) ปฏบิตัหินาทีอ่ืน่เกีย่วกบักจิการของมหาวทิยาลยัท่ีมิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๑๙ การประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๐ ใหมหาวทิยาลยัแตละแหงมสีภาวชิาการ  ประกอบดวย

(๑)  ประธานสภาวชิาการ  ไดแก  อธกิารบดี
(๒) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารยประจำเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจำคณะ

คณะละหนึ่งคน
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(๓)  กรรมการสภาวิชาการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจำนวนเทากับบุคคล
ตาม (๒)

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (๒) และ (๓) ตลอดจนการ
ประชมุและการดำเนนิงานของสภาวชิาการ  ใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

ใหสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ โดยคำแนะนำ
ของอธกิารบดี

มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหม
อกีได แตจะดำรงตำแหนงเกนิสองวาระตดิตอกนัมไิด

นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระในวรรคหนึง่แลว  กรรมการสภาวชิาการพนจากตำแหนงเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคณุสมบตัขิองการเปนประธานสภาวชิาการหรอืกรรมการสภาวชิาการ
(๔) ถกูจำคกุโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจำคกุ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตำแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดำเนินการใหผูใดดำรง
ตำแหนงแทนแลวใหผูนั้นอยูในตำแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดำรงตำแหนง
เหลอือยนูอยกวาเกาสบิวนั จะไมดำเนนิการเพือ่ใหมผีดูำรงตำแหนงแทนกไ็ด ใหสภาวชิาการประกอบดวยกรรมการ
สภาวชิาการเทาทีม่อียมูอีำนาจและปฏบิตัหินาทีต่ามมาตรา  ๒๒  ตอไปได

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตำแหนงตามวาระ แตยังมิไดดำเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการ
สภาวิชาการใหม ใหกรรมการสภาวิชาการซึ่งพนจากตำแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการตั้งกรรมการ
สภาวิชาการขึ้นใหมแลว

มาตรา ๒๒  สภาวชิาการมอีำนาจและหนาที ่ ดงันี้
(๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กำหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอน และการ

วดัผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาเสนอดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกัน

คณุภาพการศกึษา
(๓) พจิารณาเสนอการใหปรญิญา ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  อนปุรญิญา

และ ประกาศนยีบตัร
(๔) พจิารณาเสนอการจดัตัง้ ยบุรวมและการยบุเลกิคณะ สถาบนั สำนกั ศนูย สวนราชการ หรอื

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอแบงสวนราชการหรือสวนงานในหนวยงาน
ดงักลาว

(๕) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัย
(๖) พจิารณาใหความเหน็เกีย่วกบัการแตงตัง้และถอดถอนศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ

ผชูวยศาสตราจารย
(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย

เกยีรตคิณุ รองศาสตราจารยพเิศษ ผชูวยศาสตราจารยพเิศษ และอาจารยพเิศษ
(๘) แสวงหาวิธีการที่จะทำใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การปรับปรุง

การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและสงเสริม
วทิยฐานะคร ู การอนรุกัษสิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาตใิหเจรญิยิง่ขึน้

(๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกำลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การทำ
ขอตกลงระหวางมหาวทิยาลยัในความรวมมอืทางวชิาการ ประสานงานการใชบคุลากร ทรพัยากร และความชำนาญ
รวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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(๑๐) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๑๑) เสนอความเหน็เกีย่วกบัการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลงานดานวชิาการของมหาวทิยาลยั
(๑๒) ใหคำปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
(๑๓) แตงตัง้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรอืบคุคลหนึง่บคุคลใดเพือ่กระทำการใด ๆ อนัอยใูน

อำนาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
มาตรา ๒๓  ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภา

และกรรมการสภาซึง่เลอืกจากคณาจารยประจำ และขาราชการของมหาวทิยาลยั
องคประกอบ จำนวน คณุสมบตั ิหลกัเกณฑและวธิกีารไดมา วาระการดำรงตำแหนงและการพนตำแหนง

ของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารยและขาราชการ
และการเรยีกประชมุคณาจารยและขาราชการ  ใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาตรา ๒๔  สภาคณาจารยและขาราชการมหีนาที ่ ดงันี้
(๑) ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัย ตอ

อธกิารบดหีรอืสภามหาวทิยาลยั
(๒) แสวงหาแนวทางรวมกนัเพือ่สงเสรมิพฒันาศกัยภาพของคณาจารยและขาราชการ ในการปฏบิัติ

หนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
(๓) พทิกัษผลประโยชนของมหาวทิยาลยัและปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ตามทีอ่ธกิารบด ีหรอืสภามหาวทิยาลยั

มอบหมาย
(๔) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอ

ความคดิเหน็ตอสภามหาวทิยาลยั
การปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และการดำเนินการ

ใด ๆ  ในการปฏบิตัหินาทีโ่ดยชอบยอมไดรบัความคมุครองและไมเปนเหตใุนการดำเนนิการทางวนิยั
มาตรา ๒๕  ใหมหาวทิยาลยัแตละแหงมคีณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั คณะหนึง่ประกอบ

ดวยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา  นายกองคการบริหารนักศึกษา  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี กฎหมาย การงบประมาณและการเงนิ การบรหิารงานบคุคลการปกครองสวนทองถิน่
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดานอื่น ๆ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรในจำนวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคล
ในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

องคประกอบ จำนวน คณุสมบตั ิหลกัเกณฑและวธิกีารไดมา วาระการดำรงตำแหนงการพนจากตำแหนง
ของกรรมการ ตลอดจนการประชมุ วธิกีารดำเนนิงานของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัมหีนาที ่  ดงันี้
(๑) สงเสรมิ สนบัสนนุ ใหคำปรกึษาและขอเสนอแนะแกมหาวทิยาลยัเพือ่พฒันาการดำเนนิงานของมหาวทิยาลยั
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(๓) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย  ใหมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย

อันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๔) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน

มาตรา ๒๗  ใหมอีธกิารบดคีนหนึง่เปนผบูงัคบับญัชาสงูสดุและรบัผดิชอบการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั
แตละแหงและจะใหมรีองอธกิารบดหีรอืผชูวยอธกิารบด ีหรอืจะมทีัง้รองอธกิารบดแีละผชูวยอธกิารบดตีามจำนวนที่
สภามหาวทิยาลยัแตละแหงกำหนด เพือ่ทำหนาทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตังิานตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมายกไ็ด

มาตรา ๒๘  อธกิารบดนีัน้ จะทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ โดยคำแนะนำของสภามหาวทิยาลยั
จากผมูคีณุสมบตัติามมาตรา  ๒๙

หลกัเกณฑ วธิกีารไดมา และคณุสมบตัขิองผดูำรงตำแหนงอธกิารบด ีใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั
โดยกระบวนการสรรหาซึ่งตองคำนึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑) เปนผูมีความรู ความชำนาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย  และเปนที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของ
กับกิจการของมหาวิทยาลัย
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(๒) กระบวนการสรรหาจะตองเนนเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๙  อธกิารบดตีองสำเรจ็การศกึษาไมต่ำกวาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทาจากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนั
อุดม ศึกษาอื่นที่มีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทำการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว
ไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเคยดำรงตำแหนงกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัหรอืสภาสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ทีส่ภามหาวทิยาลยัรบัรอง หรอืดำรงตำแหนง หรอืเคยตำรงตำแหนง
ศาสตราจารย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๓๐  อธกิารบดมีวีาระดำรงตำแหนงคราวละสีป่และจะทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  แตงตัง้ใหม
อกีได แตจะดำรงตำแหนงเกนิสองวาระตดิตอกนัมไิด

นอกจากการพนจากตำแหนงตามวรรคหนึง่  อธกิารบดพีนจากตำแหนง เมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ
(๔) ถกูลงโทษทางวนิยัอยางรายแรง หรอืถกูสัง่ใหออกจากราชการเพราะมเีหตมุลทนิ หรอืมวัหมอง

ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(๕) ถกูจำคกุโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจำคกุ
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

การใหออกจากตำแหนงตาม (๓) ตองมคีะแนนเสยีงลงมตไิมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทั้งหมดเทาที่มีอยู

มาตรา ๓๑  อธกิารบดมีอีำนาจและหนาที ่ ดงันี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ

ของทางราชการและของมหาวทิยาลยั ทัง้นี ้ ใหสอดคลองกบันโยบายและวตัถปุระสงคของมหาวทิยาลยั
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไป

ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศและขอบงัคบัของทางราชการและของมหาวทิยาลยั
(๓) จดัทำแผนพฒันามหาวทิยาลยัและปฏบิตัติามนโยบายและแผนงาน รวมทัง้ตดิตามใหประเมนิผล

การดำเนนิงานดานตาง ๆ ของมหาวทิยาลยั
(๔) รกัษาระเบยีบวนิยั จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวชิาชพีของขาราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั
(๕) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๖) เสนอรายงานประจำปเกีย่วกบักจิการดานตาง ๆ ของมหาวทิยาลยัตอสภามหาวทิยาลยั
(๗) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอำนวยการสถาบัน รองผูอำนวยการ

สำนัก รองผูอำนวยการศูนย รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทยีบเทาคณะ และอาจารยพเิศษ

(๘) สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการรวมทั้ง
สงเสริมกิจการนักศึกษา

(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

มาตรา ๓๒  ใหสภามหาวทิยาลยัแตงตัง้รองอธกิารบดโีดยคำแนะนำของอธกิารบดจีากผมูคีณุสมบตัิ
ตามมาตรา  ๒๙

อธิการบดีแตงตั้งผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทำการ
สอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และใหอธิการบดีมีอำนาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีได เมื่ออธิการบดีพนจากตำแหนง
ใหรองอธกิารบดแีละผชูวยอธกิารบดพีนจากตำแหนงดวย
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มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ผูดำรงตำแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดี
เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการ
แทน ถาอธกิารบดมีไิดมอบหมาย ใหรองอธกิารบดซีึง่มอีาวโุสสงูสดุเปนผรูกัษาราชการแทน

ในกรณทีีไ่มมผีรูกัษาราชการแทนอธกิารบดตีามความในวรรคหนึง่ หรอืมแีตไมอาจปฏบิตัริาชการได หรอื
ไมมผีดูำรงตำแหนงอธกิารบด ี ใหสภามหาวทิยาลยัแตงตัง้ผมูคีณุสมบตัติามมาตรา ๒๙ คนหนึง่เปนผรูกัษาราชการ
แทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

มาตรา ๓๔  ในวิทยาเขตหนึ่งใหมีสำนักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา
มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ไดรับมอบหมายและจะใหมีผูชวยอธิการบดี
ตามจำนวนทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด เพือ่ทำหนาทีแ่ละรบัผดิชอบตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมายกไ็ด

มาตรา ๓๕  ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย
และจะใหมรีองคณบดตีามจำนวนทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด  เพือ่ทำหนาทีแ่ละรบัผดิชอบตามทีค่ณบดมีอบหมาย
กไ็ด

มาตรา ๓๖  ในคณะหรือวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน และจะใหมี
รองคณบดตีามจำนวนทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด เพือ่ทำหนาทีแ่ละรบัผดิชอบตามทีค่ณบดมีอบหมายกไ็ด

มาตรา ๓๗  ใหสภามหาวทิยาลยัแตงตัง้คณบดีจากผูสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทำการสอนหรือมีประสบการณ
ดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดีและใหอธิการบดีมีอำนาจถอดถอน
รองคณบดโีดยคำแนะนำของคณบดี

มาตรา ๓๘  คณบดีมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดำรง
ตำแหนง เกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนำความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับแก
การพนจากตำแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม

เมือ่คณบดพีนจากตำแหนง  ใหรองคณบดพีนจากตำแหนงดวย
มาตรา ๓๙  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหนงคณบดี ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวทิยาลยั  และใหนำบทบญัญตัใินหมวด  ๔  มาใชบงัคบัโดยอนโุลม
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผูดำรงตำแหนงคณบดีไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไมมีผูดำรง

ตำแหนงคณบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนคณบดี
แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

มาตรา ๔๑  ในสถาบัน สำนักและศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ใหมีผูอำนวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
งานของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และจะใหมีรองผูอำนวยการ รองหัวหนาสวนราชการ หรือรองหัวหนา
หนวยงานนั้น ๆ คนหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ผูอำนวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานนั้นมอบหมายก็ได

ใหสวนราชการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ และสวนราชการหรือหนวยงานตาม
วรรคหนึ่งมี คณะกรรมการประจำสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติหลักเกณฑและ
วิธีการไดมา อำนาจและหนาที่ วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงของกรรมการ ตลอดจนการ
ประชุมของคณะกรรมการประจำสวนราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาวใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้จะตองมีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม

มาตรา ๔๒  ผูดำรงตำแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดำรงตำแหนงรองและผูชวยของตำแหนงดังกลาว
ตองสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลาและจะดำรงตำแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตำแหนงในขณะเดียวกันมิได

ผูดำรงตำแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตำแหนงอื่นอีกตำแหนงก็ได แตตองไมเกิน
หนึง่รอยแปดสบิวนั
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มาตรา ๔๓  ใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี ผูอำนวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๔๔  เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในสำนักงาน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก
วทิยาลยั ศนูย สวนราชการหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ อำนาจในการสัง่  การอนญุาต
การอนมุตั ิการปฏบิตักิารหรอืการดำเนนิการอืน่ใดทีอ่ธกิารบดจีะพงึปฏบิตัหิรอืดำเนนิการตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ
ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกำหนดเรื่องการมอบอำนาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการ
มอบอำนาจไว อธิการบดีจะมอบอำนาจโดยทำเปนหนังสือใหผูดำรงตำแหนงคณบดี ผูอำนวยการ หัวหนาสวน
ราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะใน
ราชการของสวนราชการนั้นก็ได

ใหผปูฏบิตัริาชการแทนตามวรรคหนึง่ มอีำนาจและหนาทีต่ามทีอ่ธกิารบดกีำหนด
มาตรา ๔๕  ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจและหนาที่เชนเดียว

กับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดำรง

ตำแหนงใดเปนกรรมการหรอืใหมอีำนาจและหนาทีอ่ยางใด  ใหผรูกัษาราชการแทนทำหนาทีก่รรมการหรอืมอีำนาจ
และหนาที่เชนเดียวกับผูดำรงตำแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย

หมวด  ๓
การประสานงานและระดมสรรพกำลงัเพือ่การพฒันาทองถิน่

มาตรา ๔๖  เพือ่ประโยชนในการประสานงานและระดมสรรพกำลงั เพือ่พฒันาการอดุมศกึษาในทองถิน่
ของมหาวทิยาลยั ใหมหีนวยงานและระดมสรรพกำลงัทางการศกึษาในแตละมหาวทิยาลยั เพือ่ทำขอตกลงระหวาง
มหาวทิยาลยัในความรวมมอืทางวชิาการ ประสานการใชบคุลากร ทรพัยากรและความชำนาญรวมกนัในการปฏบิตัิ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๔๗  เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามมาตรา  ๔๖ ใหคณะกรรมการอุดมศึกษาจัดใหมีการทำ
ขอตกลงระหวางมหาวทิยาลยั โดยมคีณะกรรมการรวมกนัจากทกุมหาวทิยาลยั

ใหคณะกรรมการรวมกนัจากทกุมหาวทิยาลยัมหีนาที ่  ดงันี้
(๑) จัดใหมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อ

การพัฒนาทองถิ่น
(๒) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตอสภามหาวิทยาลัย

แตละแหง
(๓) สนบัสนนุการผนกึกำลงัเพือ่สงเสรมิการปฏบิตัติามวตัถปุระสงค และภาระหนาทีข่องมหาวทิยาลยั

เพือ่การพฒันาทองถิน่
องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดำรงตำแหนงและการพนจาก

ตำแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มาตรา ๔๘  เพือ่ประโยชนในการสงเสรมิและสนบัสนนุการวจิยัเพือ่การพฒันาทองถิน่ ใหคณะกรรมการ
รวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยประสานความรวมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู การสรางสรรคภูมิปญญา
ในการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถิ่น
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หมวด  ๔
การตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผล

มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประกอบ
ดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดำรงตำแหนง การพนจาก
ตำแหนง ตลอดจนวธิกีารดำเนนิงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอำนาจและ
หนาทีใ่นการตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใชจายงบประมาณ การจดัการศกึษา
การวจิยั ดงันี้

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟง
ความคิดเห็น อยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมิน
ผลงาน

(๒) รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยัและของอธกิารบดี
พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป

หมวด  ๕
ตำแหนงทางวชิาการ

มาตรา ๕๑ คณาจารยประจำในมหาวทิยาลยัมตีำแหนงทางวชิาการ  ดงันี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผชูวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย

ศาสตราจารยนัน้ จะทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้โดยคำแนะนำของสภามหาวทิยาลยั
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจำตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๕๒ คณาจารยพเิศษมตีำแหนงทางวชิาการ  ดงันี้

(๑) ศาสตราจารยพเิศษ
(๒) รองศาสตราจารยพเิศษ
(๓) ผชูวยศาสตราจารยพเิศษ
(๔) อาจารยพเิศษ

ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย
จากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๕๓ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชำนาญเปนพิเศษและพนจากตำแหนง
ไปโดยไมมีความผิดสภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารยผูนั้นมี
ความเชีย่วชาญเพือ่เปนเกยีรตยิศได

คณุสมบตั ิหลกัเกณฑ และวธิกีารแตงตัง้ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั
มาตรา ๕๔ ใหผูดำรงตำแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รอง

ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใชตำแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารย ผชูวยศาสตราจารยพเิศษ แลวแตกรณ ีเปนคำนำหนานามเพือ่แสดงวทิยฐานะไดตลอดไป
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การใชคำนำหนานามตามความในวรรคหนึง่ ใหใชอกัษรยอ ดงันี้
ศาสตราจารย ใชอกัษรยอ  ศ.
ศาสตราจารยพเิศษ ใชอกัษรยอ  ศ.(พเิศษ)
ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ใชอกัษรยอ  ศ.(เกยีรตคิณุ)
รองศาสตราจารย ใชอกัษรยอ  รศ.
รองศาสตราจารยพเิศษ ใชอกัษรยอ  รศ.(พเิศษ)
ผชูวยศาสตราจารย ใชอกัษรยอ  ผศ.
ผชูวยศาสตราจารยพเิศษ ใชอกัษรยอ  ผศ.(พเิศษ)

หมวด  ๖
ปรญิญาและเครือ่งหมายวทิยฐานะ

มาตรา ๕๕ ปรญิญามสีามชัน้  คอื
ปริญญาเอก เรยีกวา  ดษุฎบีณัฑติ ใชอกัษรยอ  ด.
ปริญญาโท เรยีกวา  มหาบณัฑติ ใชอกัษรยอ  ม.
ปริญญาตรี เรยีกวา  บณัฑติ ใชอกัษรยอ  บ.
มาตรา ๕๖ มหาวิทยาลัยมีอำนาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกำหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสำหรับสาขาวิชานั้นอยางไรใหตราเปน

พระราชกฤษฎกีา
มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกำหนดใหผูสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับ

ปรญิญาตรเีกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่ หรอืเกยีรตนิยิมอนัดบัสองกไ็ด
มาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกำหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  อนปุรญิญา  และประกาศนยีบตัรสำหรบัสาขาวชิาใดได  ดงันี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว
(๒)  อนุปริญญา ออกใหแกผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดกอน

ถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๓)  ประกาศนยีบตัร  ออกใหแกผสูำเรจ็การศกึษาเฉพาะวชิา

มาตรา ๕๙ มหาวทิยาลยัมอีำนาจใหปรญิญากติตมิศกัดิแ์กบคุคลซึง่สภามหาวทิยาลยัเหน็วาทรงคุณวุฒิ
มคีณุธรรมและมผีลงานทีเ่ปนคณุปูการตอสวนรวม สมควรแกปรญิญานัน้ ๆ แตจะใหปรญิญาดงักลาวแกคณาจารย
ประจำ ผดูำรงตำแหนงตาง ๆ ในมหาวทิยาลยั นายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยั หรอืกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะที่ดำรงตำแหนงนั้นมิได ทั้งนี้ตองไมเปนการใหปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อแลก
กับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง

ชั้น  สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดใหมีครุยวิทยฐานะ หรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดง
วทิยฐานะของผใูดรบัปรญิญา ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ประกาศนยีบตัรบณัฑติ อนปุรญิญาและ ประกาศนยีบตัร
และอาจกำหนดใหมคีรยุประจำตำแหนงนายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยั ครยุประจำตำแหนง
ผบูรหิาร และครยุประจำตำแหนงคณาจารยของมหาวทิยาลยักไ็ด

การกำหนดลกัษณะ ชนดิ ประเภทและสวนประกอบของครยุวทิยฐานะ เขม็วทิยฐานะ และครยุประจำ
ตำแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎกีา

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใดใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยได
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
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มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกาย
นกัศกึษาได  โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

หมวด  ๗
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๓ ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหนง เครื่องแบบ
เครื่องหมายหรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ
วาตนมีตำแหนงใดในมหาวิทยาลัย หรือมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมี ถาไดกระทำเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ
ที่จะใชหรือมีตำแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา  ๖๔  ผใูด
(๑) ปลอม หรอืทำเลยีนแบบซึง่ตราสญัลกัษณ หรอืเครือ่งหมายของมหาวทิยาลยัหรอืสวนราชการ

หรอืหนวยงานของมหาวทิยาลยัไมวาจะทำเปนสใีด หรอืทำดวยวธิใีด ๆ
(๒) ใชตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย หรือสวนราชการ หรือหนวยงาน

ของมหาวทิยาลยัปลอม หรอืซึง่ทำเลยีนแบบ หรอื
(๓) ใชหรอืทำใหปรากฏซึง่ตราสญัลกัษณ หรอืเครือ่งหมายของมหาวทิยาลยั  หรอืสวนราชการ

หรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถาผูกระทำความผิดตาม (๑) เปนผูกระทำ
ความผดิตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒) แตกระทงเดยีว ความผดิตาม (๓) เปนความผดิอนัยอมความได

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๕ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง อัตรากำลัง

เงนิงบประมาณและรายไดของสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา เฉพาะสวนของสำนกังานสภาสถาบนัราชภฏั
ไปเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ตามรายการที่รัฐมนตรีกำหนด โดยทำเปน
ประกาศกระทรวง ซึ่งจะตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่ง เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรกใหขาราชการดังกลาวยังคงดำรงตำแหนง
และรับเงินเดือน ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไปจนกวาจะไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตามกฎหมาย
วาดวยระเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา

มาตรา ๖๖ ใหผดูำรงตำแหนงนายกสภาประจำสถาบนัราชภฏัและกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตัง้นายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผทูรงคณุวฒุ ิและมกีารเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยั
ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม  ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๖๗ ใหสวนราชการของสถาบนัราชภฏัตามพระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๓๘ ยงัคง
เปนสวนราชการตอไป จนกวาจะมกีารแบงสวนราชการตามพระราชบญัญตันิี ้ทัง้นี ้ ตองไมเกนิหนึง่รอยแปดสบิวนั
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๖๘ ใหผดูำรงตำแหนงอธกิารบด ี คณบด ี ผอูำนวยการสำนกังานอธกิารบด ี ผอูำนวยการสำนกั
วิจัย หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติ
สถาบนัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๓๘  อยใูนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั  ปฏบิตัหินาทีใ่นตำแหนงอธกิารบด ี  คณบดี
ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผูอำนวยการสำนักวิจัย หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียก
ชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ใหผูดำรงตำแหนงรองหรือผูชวยของผูดำรงตำแหนงตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงตอไปจนกวา
ผูดำรงตำแหนงตามวรรคหนึ่งจะพนจากตำแหนง

ใหผปูฏบิตัหินาทีใ่นตำแหนงตามวรรคหนึง่ดำเนนิการใหมคีณะกรรมการประจำสวนราชการตามมาตรา ๔๑
วรรคสอง แลวแตกรณ ีภายในหนึง่รอยแปดสบิวนันบัแตวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั

มาตรา ๖๙  ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
พิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยประจำของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูใน
วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั  มฐีานะเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพเิศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจำของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตาม
พระราบัญญัตินี้

ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอาจารย
พิเศษของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกำหนดที่ไดรับแตงตั้ง

มาตรา ๗๐  ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิีอ้อกใชบงัคบั ใหนำกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศและขอบงัคบั ซึง่ออกตามความในพระราชบญัญติั
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘  ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พนัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร

        นายกรฐัมนตรี

หมายเหต ุ :- เหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญตัฉิบบันีค้อื โดยทีม่าตรา ๓๖ แหงพระราชบญัญตักิารศกึษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปน
สวนราชการหรอืเปนหนวยงานในกำกบัของรฐั ดำเนนิการไดโดยอสิระ สามารถพฒันาระบบบรหิาร และการจดัการ
ทีเ่ปนของตนเอง มคีวามคลองตวั มเีสรภีาพทางวชิาการและอยภูายใตการกำกบัดแูลของสถานศกึษา ตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ ดังนั้น สมควรกำหนดใหสถาบันราชภัฏเปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดบัปรญิญาและเปนนติบิคุคล โดยมฐีานะเปนมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่ทำหนาทีเ่ปนสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การพฒันา
ทองถิน่ โดยมวีตัถปุระสงคและภาระหนาทีใ่นการสงเสรมิการเปนสถาบนัอดุมศกึษาทีม่งุสคูวามเปนเลศิทางวชิาการ
บนพืน้ฐานของภมูปิญญาทองถิน่ ภมูปิญญาไทยและภมูปิญญาสากล เพือ่สรางและพฒันาองคความร ู สรางบณัฑติ
ที่มีความรู  คูความดี  สรางสำนึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของ
วิชาชีพครูประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอื่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาแสวงหา
แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
ของคนในทองถิ่นรวมทั้งศึกษา สงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการ
มีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒  จงึจำเปนตองตราพระราชบญัญตันิี้
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รายชือ่มหาวทิยาลยัราชภฏัปจจบุนั มหาวทิยาลยัราชภฏัมทีัง้หมด 37 แหง ดงันี้

กลุมรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

กลุมภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กลมุภาคตะวนัออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กลุมภาคตะวันตก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กลมุภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

กลุมภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

กลุมภาคใต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อดตีมหาวทิยาลยัราชภฎั
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม - ไดควบรวมเขาเปนสวนหนึง่ของ มหาวทิยาลยันครพนม

เมือ่วนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2548
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ - ไดแปรสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลและเปลี่ยนชื่อเปน

มหาวทิยาลยัสวนดสุติ เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ - ไดควบรวมเขาเปนสวนหนึง่ของ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ

เมือ่วนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2558
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ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค



ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -66- คูมือนักศึกษา

ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค  จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดทีข่ดัหรอืแยงกบัระเบยีบนีใ้หใชระเบยีบนีแ้ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลวแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ

(๑) นักศึกษาภาคปกติ ไดแก นักศึกษาที่เขาศึกษาในวัน เวลาทำการปกติตามประกาศ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ ไดแก นักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไมใชนักศึกษา
ภาคปกติ

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้

หมวด  ๑
ความมงุหมาย

ขอ ๖ มหาวิทยาลัยมีความมุงหมายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคือ มุงผลิตบัณฑิตที่สนอง
ความตองการของทองถิ่นและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ
โดยเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถ
ตดิตอสือ่สารกบัผอูืน่ไดเปนอยางด ี รวมทัง้ใหเปนผมูคีณุธรรมและจรยิธรรม

ขอ ๗ ในการดำเนนิงานเพือ่ใหบรรลคุวามมงุหมายตามขอ ๖ ใหกำหนดยทุธศาสตรในการจดัการศกึษา
ของมหาวทิยาลยั ดงัตอไปนี้

(๑) ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น
(๒) พฒันาการศกึษาตอเนือ่งและการเรยีนรตูลอดชวีติใหแกทองถิน่
(๓) พัฒนาแหลงเรียนรูในมหาวิทยาลัยและในทองถิ่น
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หมวด ๒
ระบบการศกึษา

ขอ ๘ คณุสมบตัขิองผมูสีทิธเิขาศกึษา
(๑) หลกัสตูรปรญิญาตร ี (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูสาํเรจ็การศกึษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทาและมคีณุสมบตัดิานตาง ๆ  ตามประกาศมหาวทิยาลยั
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวทิยาลยัหรอืตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่งเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบัอนปุรญิญา พ.ศ. ๒๕๔๘
และมคีณุสมบตัดิานตาง ๆ  ตามประกาศมหาวทิยาลยั

ขอ ๙ การคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
สำนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาและ/หรอืหลกัเกณฑวธิกีารของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค แลวแตกรณี

ขอ ๑๐ ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติใชระบบทวิภาค ใน ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน
๒ ภาคการศกึษาปกต ิโดย ๑ ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมนอยกวา ๑๕ สปัดาห กรณเีปดภาคฤดรูอน
มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตในสัดสวนเทียบเคียงกันได
กบัภาคการศกึษาปกติ

ระบบการจดัการศกึษาของนกัศกึษาภาคพเิศษใหเปนไปตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด
ขอ ๑๑ การคดิหนวยกติมหีลกัเกณฑดงันี้

(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค
การศกึษาปกต ิใหมคีาเทากบั ๑ หนวยกติระบบทวภิาค

(๒) รายวชิาภาคปฏบิตัทิีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชัว่โมงตอภาคการศกึษาปกติ
ใหมคีาเทากบั ๑ หนวยกติระบบทวภิาค

(๓) การฝกงานหรอืการฝกภาคสนามทีใ่ชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมงตอภาคการศกึษาปกติ
ใหมคีาเทากบั ๑ หนวยกติระบบทวภิาค

(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรอืกจิกรรมนัน้ ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมงตอภาคการศกึษาปกต ิใหมคีาเทากบั ๑ หนวยกติระบบทวภิาค

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

ศกึษาไมเกนิ ๘ ปการศกึษา
(๒) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๕ ป) ใหมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกติ ใชเวลา

ศกึษาไมเกนิ ๑๐ ปการศกึษา
(๓) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกติ

ใชเวลาศกึษาไมเกนิ ๑๒ ปการศกึษา
(๔) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ตอเนือ่ง) ใหมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกติ ใชเวลา

ศกึษาไมเกนิ ๔ ปการศกึษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญา

และเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน และใหระบุคำวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลกัสตูร

ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
ขอ ๑๓ การลาพกัการศกึษาและการกลบัเขาศกึษา

(๑) นกัศกึษาทีม่เีหตจุำเปนอนัสมควร อาจลาพกัการศกึษาภาคใดภาคหนึง่กไ็ด เมือ่ไดศกึษา
ในมหาวิทยาลัยแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา โดยยื่นคำรองตอมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษา หากพนกำหนดการลาพักการศึกษาดังกลาว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเปนกรณีพิเศษ
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) นักศึกษาเจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคำสั่งแพทย โดยมีใบรับรอง
แพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
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(ข) นักศึกษามีเหตุจำเปนสุดวิสัย และไดรับการพิจารณาอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชำระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ

ทกุภาคการศกึษา ทัง้นีล้าพกัการศกึษาไดไมเกนิ ๒ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนั
(๓) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อกลับเขาศึกษา

ใหมจะตองยื่นคำรองขอกลับเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๔ วัน มิฉะนั้น
จะไมมสีทิธลิงทะเบยีน รายวชิาในภาคการศกึษานัน้ เวนแตจะไดรบัอนมุตัจิากมหาวทิยาลยัเปนกรณพีเิศษ

ขอ ๑๔ การพนสภาพการเปนนกัศกึษาและการขอคนืสภาพการเปนนกัศกึษา
(๑) นกัศกึษาภาคปกต ิจะพนสภาพการเปนนกัศกึษาในกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอไปนี้

(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกตทิี ่๒ นบั ตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ข) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกตทิี ่๔ ที ่๖ ที ่๘ ที ่๑๐ และที ่๑๒ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ค) นักศึกษาลงทะเบยีนเรยีนครบตามทีห่ลกัสตูรกำหนดแตยงัไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่
สะสมต่ำกวา ๑.๘๐

(ง) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๔ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ป ครบ
๘ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕  ป ครบ ๑๒
ปการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๔ (๒) และ ๓๔ (๓) ในการ
เปนผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร

(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาการฝกประสบ
การณวชิาชพีต่ำกวา C เปนครัง้ที ่๒

(ฉ) ถกูลงโทษใหพนสภาพการเปนนกัศกึษาตามขอ ๓๓ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามขอ ๒๒ หรือไมปฏิบัติตาม

เงือ่นไขการลาพกัการศกึษาตามขอ ๑๓
(๒) นกัศกึษาภาคพเิศษจะพนสภาพการเปนนกัศกึษาในกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอไปนี้

(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที ่๓ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ข) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที ่๖ ที ่๙ ที ่๑๒ ที ่๑๕ และที ่๑๘ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ค) นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนครบตามทีห่ลกัสตูรกำหนด แตยงัไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่
สะสม ต่ำกวา ๑.๘๐

(ง) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๔ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ป ครบ
๘ ปการศึกษา  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ป ครบ ๑๒
ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๔ (๒) และ ๓๔ (๓)
ในการเปนผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(จ) ผลการเรยีนรายวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีหรอืรายวชิาการฝกประสบการณ
วชิาชพี ต่ำกวา C เปนครัง้ที ่๒

(ฉ) ถกูลงโทษใหพนสภาพการเปนนกัศกึษาตามขอ ๓๓ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามขอ ๒๒ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข

การลาพกัการศกึษาตามขอ ๑๓
(๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดก็ตอเมื่อเปนกรณี

ตาม ขอ ๑๔ (๑) (ช) และขอ ๑๔ (๒) (ช) โดยตองยืน่คำรองขอคนืสภาพการเปนนกัศกึษาตอมหาวทิยาลยัและ
ดำเนนิการลงทะเบยีนรายวชิาในภาคการศกึษาตามขอ ๒๒ หรอืปฏบิตัติามเงือ่นไขการลาพกัการศกึษาตาม ขอ ๑๓

ขอ ๑๕ การขอเขาศึกษาปริญญาที่สองมีหลักเกณฑดังนี้
(๑) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่เทียบเทาอาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเปนการเพิ่มเติมได



คูมือนักศึกษา -69- ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

(๒) การรับเขาศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาขอเขา
ศกึษาและอธกิารบดี

(๓) การเทียบโอนและการรับโอนผลการเรียนรายวิชา
(ก) รายวิชาที่นักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เทียบโอนและรับโอนผลการเรียนรายวิชา โดยใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิตราย
วิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมแตไมนำมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(ข) นักศึกษาไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและการรับ
โอนเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน

(ค) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจำคณะโดยมีหลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัย

(ง) การสำเร็จการศึกษาของปริญญาที่สองอาจสำเร็จการศึกษาไดกอนตามเกณฑ
ปกตขิองการสำเรจ็การศกึษา

ขอ ๑๖ การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน
(๑) นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจศึกษาสองปริญญาพรอมกันได โดยผูสำเร็จ

การศึกษาจะไดรับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร แตจะศึกษาสองปริญญาควบไดเฉพาะหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใหเปนหลักสูตรควบเทานั้น

(๒) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหครบถวนตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว
ในแตละหลกัสตูร กรณทีีร่ายวชิาใชรวมกนัใหลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเหลานัน้จากหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่

(๓) ระยะเวลาในการศึกษาและระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปน
ไปตามขอ ๑๒ และขอ ๓๔

หมวด  ๓
หลกัสตูร

ขอ ๑๗ โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลอืกเสรี

ขอ ๑๘ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มี
โลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี  มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมได
เปนอยางดี โดยมีเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและกลุมวิชา
วทิยาศาสตรกบัคณติศาสตรในสดัสวนทีเ่หมาะสม และมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกติ

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

ขอ ๑๙ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่
มงุหมายใหผูเรยีนมคีวามรู  ความเขาใจ และปฏบิตังิานได โดยใหมจีาํนวนหนวยกติรวมดงันี้

(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔
หนวยกติ

(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔
หนวยกติ

(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกติ

(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา
๔๒ หนวยกติ
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การจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโท จะตองมีจำนวน
หนวยกิตวิชาเอกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และมีจำนวนหนวยกิตวิชาโทไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ในกรณีที่
จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวน
หนวยกติรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกติ

ขอ ๒๐ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามที่ตนเองถนัดหรือ
สนใจโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เปดทำการ
สอน โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ในเกณฑ
การสำเรจ็หลกัสตูร ของสาขาวชิาตาง ๆ และมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกติ

ขอ ๒๑ การจัดการศึกษาแตละหลักสูตรตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน และในจํานวนั้นตองเปน
ผูมีคุณวุฒิ ไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย
อยางนอย ๒ คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได เวนแตเปนหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจำอยูแลวจึงจะสามารถ
เปนอาจารยประจำหลกัสตูรไดอกี ๑ หลกัสตูร

หมวด  ๔
การลงทะเบยีนรายวชิา

ขอ ๒๒  การลงทะเบยีนรายวชิา
(๑) นกัศกึษาตองลงทะเบยีนรายวชิาทกุภาคการศึกษาตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อนึ่ง นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว แตยังไมสำเร็จการศึกษาตองลงทะเบียน

รกัษาสภาพนกัศกึษาทกุภาคการศกึษา
(๒) นกัศกึษาทีไ่มมาลงทะเบยีนตามกำหนดเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด จะไมมสีทิธิล์งทะเบยีน

ในภาคการศกึษานัน้ เวนแตจะไดรบัอนมุตัจิากมหาวทิยาลยัเปนกรณพีเิศษ
(๓) จำนวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแตละภาคการศึกษา ซึ่งไมนับรวมหนวยกิตของ

รายวชิาทีต่องศกึษาโดยไมนบัหนวยกติ มดีงันี้
(ก) นักศึกษาภาคปกติ ใหลงทะเบียน ไมเกิน ๒๒ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษา

ปกต ิ สำหรบัภาคฤดรูอน ใหลงทะเบยีนเรยีนไดไมเกนิ ๙ หนวยกติ
(ข) นกัศกึษาภาคพเิศษ ใหลงทะเบยีนไดไมเกนิ ๑๒ หนวยกติ

กรณีมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปนในการลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหนวยกิตแตกตาง
ไปจากที่กำหนดใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๓  นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชา
ที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได  หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาครบ
ตามหลกัสตูรทีก่ำลงัศกึษาอย ู เวนแตกรณทีีส่มาคมวชิาชพีในสาขาวชิานัน้ ๆ ระบใุหเรยีนในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยและไมเสียสิทธิ์ในการไดรับเกียรตินิยม

ขอ ๒๔  การยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคทีว่าดวยการนัน้ ๆ

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

ของภาคฤดูรอนทั้งนี้จำนวนหนวยกิตตองเปนไปตามขอ ๒๒
ขอ ๒๖  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจไดรับคาธรรมเนียมคืน ใหเปนไป

ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัวาดวยการเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา ฉบบัทีป่ระกาศใชในชวงเวลานัน้ ๆ
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หมวด ๕
การประเมนิผลการศกึษา

ขอ ๒๗  ใหมหาวทิยาลยัจดัใหมกีารประเมนิผลการศกึษา ภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้
ขอ ๒๘  ใหมกีารประเมนิผลการศกึษารายวชิาตาง ๆ ตามหลกัสตูร ซึง่แบงออกเปน ๒ ระบบคอื

(๑) ระบบคาระดบัคะแนน แบงเปน ๘ ระดบั

นักศึกษาจะตองมีผลการเรียนไดระดับคะแนนเปน A, B+, B, C+, C, D+, D จึงจะถือวาสอบได
รายวิชาใดหากคาระดับคะแนนเปน E  ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได  เวนแตรายวิชาเลือก
สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวกันแทนได

สำหรบัการประเมนิรายวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี และรายวชิาการฝกประสบการณวชิาชพี ถาได
ระดับคะแนนต่ำกวา C ใหถอืวาสอบตก นกัศกึษาจะตองลงทะเบยีนเรยีนใหม และถาไดผลการประเมนิต่ำกวา C
เปนครัง้ทีส่องถอืวาพนสภาพการเปนนกัศกึษา

(๒)  ระบบไมมคีาระดบัคะแนน ใหใชสญัลกัษณดงันี้

ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่ม ตามขอกำหนดเฉพาะรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ไดผลการเรียน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวา
จะสอบได

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

ปฏบิตังิานตามเกณฑทีอ่าจารยผสูอนกำหนด
(๒) W (Withdraw) ใชสำหรบัการบนัทกึกรณดีงัตอไปนี้

(ก)  นกัศกึษาขอยกเลกิรายวชิาเรยีนเมือ่พนกำหนด ๑๕ วนั นบัแตวนัเปดภาคการศกึษา
หรอืตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด และตองกระทำกอนกำหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สปัดาห

(ข)  กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศกึษานัน้แลว

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

(ก)  กรณทีีน่กัศกึษาทำงานไมสมบรูณเมือ่สิน้ภาคการศกึษา ใหอาจารยผสูอนพจิารณากำหนด
ระยะเวลาทำงานของนักศึกษา หากยังทำงานไมสมบูรณตามกำหนดระยะเวลา ใหพิจารณาประเมินผลการเรียน
จากคะแนนทีม่อียแูลวและใหดำเนนิการสงผลการเรยีน ภายในภาคการศกึษาถดัไป

(ข)  กรณทีีน่กัศกึษาขาดสอบปลายภาคการศกึษา ใหนกัศกึษาดำเนนิการยืน่คำรองขอสอบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไป  เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลวใหดำเนินการสอบให

ความหมายของผลการเรยีน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี

คอนขางดี
พอใช
ออน

ออนมาก
ตก

คาระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐

ระดับคะแนน
A
B+

B
C+

C
D+

D
E

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

ความหมายของผลการเรยีน
ผานดีเยี่ยม

ผาน
ไมผาน
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เสรจ็สิน้  และใหอาจารยผสูอนสงผลการเรยีนภายในภาคการศกึษาถดัไป ในกรณนีกัศกึษาไมมายืน่คำรองขอสอบ
ภายใน ๑๕ วนันบัแตวนัเปดภาคการศกึษาถดัไป  ใหนายทะเบยีนเปลีย่นผลการเรยีนเปน  “E”

ขอ ๓๐ รายวชิาทีไ่ดรบัการยกเวนการเรยีนตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัวาดวยการยกเวนการเรยีนใหได
ผลการเรยีนเปน “P”

ขอ ๓๑  การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตำแหนง โดยไมปดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไมนำหนวยกิต
มารวมเปนตวัหารเฉลีย่

(๑) กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ำ ใหนับรวมหนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำเพื่อใชเปน
ตวัหารดวย

(๒) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบไดแลว เพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
ใหนบัหนวยกติและคาระดบัคะแนนเฉพาะรายวชิาทีล่งทะเบยีนครัง้หลงัเทานัน้

ขอ ๓๒  ในกรณีที่นักศึกษาไดจำนวนหนวยกิตครบตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ำรายวิชาเดิม
เพื่อทำคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้นักศึกษาภาคปกติตองอยูในระยะเวลาที่กำหนดตาม
ขอ ๑๒ หรอืตามระยะเวลาทีก่ำหนดสภาพการเปนนกัศกึษาของการจดัการศกึษาภาคนัน้ ๆ

กรณีที่นักศึกษาประสงคเรียนซ้ำรายวิชาที่สอบไดมาแลวเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนในรายวิชาหนึ่ง ๆ
จะกระทำไดไมเกินสองครั้ง

ขอ ๓๓  นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควร
แกกรณดีงันี้

(๑) สอบตกในรายวชิานัน้  หรอื
(๒) สอบตกในรายวชิานัน้ และพกัการศกึษาในภาคการศกึษาถดัไป หรอื
(๓) สอบตกทกุรายวชิาในภาคการศกึษานัน้ หรอื
(๔) พนสภาพการเปนนกัศกึษา

หมวด ๖
การสำเรจ็การศกึษา

ขอ ๓๔ การสาํเรจ็การศกึษา ผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรเกณฑปกต ิตองมคีณุสมบตัดิงันี้
(๑) มคีวามประพฤตดิี
(๒) สอบไดในรายวชิาตาง ๆ  ครบตามหลกัสตูร รวมทัง้รายวชิาทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด
(๓) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๔) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๔ ป ) สาํเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๖ ภาคการศกึษาปกติ
(๕) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๕ ป) สาํเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๘ ภาคการศกึษาปกติ
(๖) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไมนอยกวา ๖ ป) สาํเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกติ
(๗) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ตอเนือ่ง) สาํเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๔ ภาคการศกึษาปกติ
(๘) มสีภาพเปนนกัศกึษาไมเกนิ ๘ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณทีีห่ลกัสตูร ๒ ป

ไมเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีที่หลักสูตร ๔ ป ไมเกิน  ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
ในกรณหีลกัสตูร ๕ ป และไมเกนิ ๒๔ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณหีลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป

กรณีที่นักศึกษาอาจสำเร็จการศึกษากอนกำหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ขอ ๓๕ ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ป  หลกัสตูร ๕ ป  และหลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป  เมือ่ศกึษา

ครบตามหลักสูตร แลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และ
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓ .๒๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ และศึกษา
ครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยม
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อันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ และเรียน
ครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยม
อนัดบัสอง

(๒) สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน

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

ปกต ิ  สำหรบัหลกัสตูร ๒ ป  ไมเกนิ ๘ ภาคการศกึษาปกตสิำหรบัหลกัสตูร ๔ ป  ไมเกนิ ๑๐ ภาคการศกึษา
ปกติสำหรับหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป สวนนักศึกษา
ภาคพเิศษมเีวลาเรยีนไมเกนิ ๖ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๒ ป ไมเกนิ ๑๒ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร
๔ ป ไมเกนิ ๑๕ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๕ ป และไมเกนิ ๑๘ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรไมนอยกวา
๖ ป ยกเวนกรณนีกัศกึษามเีวลาศกึษาเกนิกำหนด แตไมเกนิจำนวนภาคการศกึษาตามแผนการศกึษาทีม่หาวทิยาลยั
กำหนด

หมวด ๗
การประกนัคณุภาพการศกึษา

ขอ ๓๖  การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรีตองมีการพัฒนาหลักสูตร
ใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมี
การประเมนิเพือ่พฒันาหลกัสตูรอยางตอเนือ่งทกุ ๕ ป

ขอ ๓๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีตองกำหนดระบบ
การประกนัคณุภาพหลกัสตูรใหชดัเจน โดยอยางนอยตองประกอบดวยประเดน็หลกั ๔ ประเดน็ คอื

(๑)  การบรหิารหลกัสตูร
(๒)  ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวจิยั
(๓)  การสนบัสนนุและการใหคำแนะนำนกัศกึษา
(๔)  ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผใูชบณัฑติ

ขอ ๓๘  การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ใหดำเนินการเพื่อ
ใหเกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน การวางแผนการเรียนรู
อยางเปนระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชกระบวนการที่หลากหลาย การใชสื่อ
การเรียนรูไดอยางเหมาะสม และการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดอื่น กรณีหมวดใดเห็นสมควรให
ดำเนินการเพื่อใหเกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรูในวรรคแรก ใหเสนอเพื่อมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศ
มหาวิทยาลัยบังคับใชตอไป

บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๙  สำหรับนักศึกษาที่ไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งกอนระเบียบนี้

ประกาศใช ใหใชระเบียบหรือขอบังคับเดิมไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา รวมทั้ง
แนวทางการบริหารหลักสูตรใหถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกวาจะมีการปรับปรุงหลักสูตร

ประกาศ ณ วนัที ่๒๒ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๐

    พลเอก
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการประเมนิผลการศกึษาระดบัอนปุรญิญาและระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๐

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

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

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดทีข่ดัหรอืแยงกบัระเบยีบนีใ้หใชระเบยีบ

นี้แทน
ขอ ๔(๑) ในระเบยีบนี้

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“รองอธกิารบด”ี หมายความวา  รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณะ” หมายความวา คณะของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณบด”ี หมายความวา คณบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา ผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณะกรรมการประจำคณะ”  หมายความวา คณะกรรมการประจำคณะตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘

“คณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา”  หมายความวา  คณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จ
การศึกษาที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

“การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี” หมายความวา การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

“การประเมินผลการศึกษา” หมายความวา การตัดสินผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรีขอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

“การศกึษาภาคปกต”ิ หมายความวา การจดัการศกึษาตามหลกัสตูรระดบัอนปุรญิญาและระดบั
ปรญิญาตรทีีด่ำเนนิการในวนั เวลาทำการปกติ

“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ระดบัปรญิญาตรทีีน่อกเหนอืจากการจดัการศกึษาภาคปกติ

“อาจารย” หมายความวา อาจารยประจำหรืออาจารยพิเศษซึ่งเปนผูสอนในรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

“นกัศกึษา” หมายความวา ผทูีไ่ดขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษาระดบัอนปุรญิญาและระดบัปรญิญาตรี
ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคเรยีบรอยแลว

(๑) ขอ ๔ ความเดิมถูกเพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการประเมินผลการศึกษาที่ไดมาตรฐาน ครอบคลุมพฤติกรรม
การเรียนรูของนักศึกษาทั้งดานความรู คุณธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค และดานทักษะกระบวนการโดย
ตองมทีัง้การวดัและประเมนิผลระหวางภาคการศกึษา และการวดัและประเมนิผลปลายภาคการศกึษา

รายละเอียดการดำเนินการ กรอบการประเมินและสัดสวนของคะแนนระหวางภาคการศึกษา
และปลายภาคการศกึษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัโดยความเหน็ชอบของสภาวชิาการสภามหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค

ขอ ๖ นกัศกึษาจะตองเขารบัการประเมนิผลปลายภาคการศกึษาและจะมสีทิธิข์อเขารบัการประเมนิผล
ภาคการศึกษาไดตองอยูในเกณฑตอไปนี้

(๑) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนในรายวิชานั้นๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด

(๒) กรณทีีม่เีวลาในการดำเนนิกจิกรรมการเรยีนรายวชิาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ำกวา
รอยละ ๖๐ และคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแตงตัง้พจิารณาเหน็สมควรใหมสีทิธิส์อบ

ขอ ๗ นกัศกึษาอยใูนเกณฑตอไปนี ้ จะไมมสีทิธิเ์ขารบัการประเมนิผลปลายภาคการศกึษา
(๑) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ำกวารอยละ ๖๐

และคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พจิารณาไมใหมสีทิธิส์อบ
(๒) มเีวลาในการดำเนนิกจิกรรมการเรยีนรายวชิาใดนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรยีนทัง้หมด

ขอ ๘ นักศึกษาผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาแตไมไดเขารับการประเมินผล
เนื่องจากเหตุจำเปนอยางยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคำรองขอรับการประเมินผลในรายวิชาที่ไมได
เขารับการประเมินผลตอฝายทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้ตองดำเนินการภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษา
ของภาคการศกึษาถดัไป โดยใหคณะกรรมการตามขอ ๖(๒) พจิารณา

กรณีคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) อนุญาตใหเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาได
ใหนักศึกษาผูนั้นไปพบอาจารยผูสอนเพื่อเขารับการประเมินผลตามกระบวนการและเวลาที่กำหนดภายในภาค
การศกึษาถดัไป

กรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเปนอยางยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคำรองขอเลื่อนการ
ขอเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาตอฝายทะเบียนและวัดผลลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันกอนกำหนด
การสอบปลายภาคการศกึษา โดยใหคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พจิารณาอนญุาตใหเลือ่นการเขารบัการประเมนิผล
กรณคีณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) อนญุาตใหนกัศกึษาผนูัน้ไปขอรบัการประเมนิผลตามทีอ่าจารยผสูอนกำหนด

กรณีนักศึกษาไมมาติดตอขอยื่นคำรองขอรับการประเมินผลภายในกำหนดตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสามหรอืคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) ไมอนญุาตใหเขารบัการประเมนิผล หรอือนญุาตใหเขารบัการประเมนิผล
แตนกัศกึษาไมเขารบัการประเมนิผลตามกำหนดใหนายะเบยีนเปลีย่นผลการเรยีนเปน E หรอื F แลวแตกรณี

ผไูมมสีทิธิเ์ขารบัการประเมนิผลตามขอ ๗ (๑) และขอ ๗ (๒) ใหอาจารยผสูอนพจิารณาให
ผลการเรยีนเปน E หรอื F แลวแตกรณี

ขอ ๙ ใหมกีารประเมนิผลการศกึษารายวชิาตางๆ ตามหลกัสตูร ซึง่แบงออกเปน ๒ ระบบ คอื
(๑) ระบบคาระดบัคะแนน แบงเปน ๘ ระดบั

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมายของผลการเรยีน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี

คอนขางดี
พอใช
ออน

ออนมาก
ตก

คาระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐
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นกัศกึษาจะตองมผีลการเรยีนไดระดบัคะแนนเปน A, B+, B, C+, D-, D จงึจะถอืวาสอบได
รายวิชาใดไดคาระดับคะแนนเปน E ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาเลือกสามารถ
เปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวกันแทนได

สำหรับการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาการฝก
ประสบการณวชิาชพี ถาไดระดบัคะแนนต่ำกวา C ถอืวาสอบตก นกัศกึษาจะตองลงทะเบยีนเรยีนใหม และถาได
ผลการประเมนิต่ำกวา C เปนครัง้ทีส่องถอืวาพนสภาพการเปนนกัศกึษา

(๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้

ระบบนี้ใหสำหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกำหนด
เฉพาะรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ไดผลการเรียน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรียนใหมจนกวาจะสอบได

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

ปฏิบัติงานตามเกณฑที่อาจารยผูสอนกำหนด
(๒) W (Withdraw) ใชสำหรบัการบนัทกึกรณดีงัตอไปนี้

(ก) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพนกำหนด ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการ
ศกึษา หรอืตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดและตองกระทำกอนกำหนดสอบปลายภาคการศกึษาไมนอยกวา ๒ สปัดาห

(ข) กรณทีีน่กัศกึษาลาพกัการศกึษา หรอืถกูสัง่ใหพกัการศกึษาหลงัจากลงทะเบยีนเรยีน
ในภาคการศกึษานัน้แลว

(๓) I (Incomplete) ใชสำหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทำงานไมสมบูรณเมื่อ
สิน้ภาคการศกึษาหรอืขาดสอบปลายภาคการศกึษา นกัศกึษาทีไ่ด “I” ตองดำเนนิการขอรบัการประเมนิ เพือ่เปลีย่น
ระดับคะแนนตามกรณีดังตอไปนี้

(ก) กรณทีีน่กัศกึษาทำงานไมสมบรูณเมือ่สิน้ภาคการศกึษา ใหอาจารยผสูอนพจิารณา
กำหนดระยะเวลาทำงานของนักศึกษา หากยังทำงานไมสมบูรณตามกำหนดระยะเวลา ใหพิจารณาประเมินผล
การเรียนจากคะแนนที่มีอยูและใหดำเนินการสงผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป

(ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ใหนักศึกษาดำเนินการยื่นคำรอง
ขอสอบภายใน ๑๕ วนั นบัแตวนัเปดภาคการศกึษาถดัไป เมือ่ไดรบัอนมุตัจิากมหาวทิยาลยัแลวใหดำเนนิการสอบ
ใหเสร็จสิ้นและใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป

ในกรณีนักศึกษาไมมายื่นคำรองขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไป
ใหนายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน "E"

ขอ ๑๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามระเบียบวาดวยการยกเวนการเรียนใหไดผลการเรียน
เปน “P”

ขอ ๑๒ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำกับ
รายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิต เพื่อพิจารณารายวิชา
ครบตามหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู เวนแตกรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุใหเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยและไมเสียสิทธิ์ในการไดเกียรตินิยม

ขอ ๑๓ การหาคาระดบัคะแนนเฉลีย่ คาระดบัคะแนนเฉลีย่ประจำภาคและคาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม
ใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตำแหนง โดยไมปดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไมนำหนวยกิตมารวม
เปนตัวหารเฉลี่ย

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

ความหมายของผลการเรยีน
ผานดีเยี่ยม

ผาน
ไมผาน
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(๑) กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ำ ใหนับรวมหนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำเพื่อใชเปน
ตวัหารดวย

(๒) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบไดแลวเพื่อเปลี่ยนคาระดับ
คะแนนใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเทานั้น

ขอ ๑๔ การสำเรจ็การศกึษา ผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรเกณฑปกตติองมคีณุสมบตัดิงันี้
(๑) มคีวามประพฤตดิี
(๒) สอบไดในรายวชิาตางๆ ครบตามหลกัสตูร รวมทัง้รายวชิาทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด
(๓) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๔) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๔ ป) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๖ ภาคการศกึษาปกติ
(๕) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๕ ป) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๘ ภาคการศกึษาปกติ
(๖) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไมนอยกวา ๖ ป) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกติ
(๗) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ตอเนือ่ง) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๔ ภาคการศกึษาปกติ
(๘) มสีภาพเปนนกัศกึษาไมเกนิ ๘ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณหีลกัสตูร ๒ ป ไมเกนิ

๑๖ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณหีลกัสตูร ๔ ป ไมเกนิ ๒๐ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณหีลกัสตูร
๕ ป และไมเกนิ ๒๔ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณหีลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป

กรณทีีน่กัศกึษาอาจสำเรจ็การศกึษากอนกำหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหผานความเหน็
ชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ขอ ๑๕ การพนสภาพการเปนนกัศกึษาและการขอคนืสภาพการเปนนกัศกึษา
(๑) นกัศกึษาภาคปกตจิะพนสภาพการเปนนกัศกึษาในกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอไปนี้

(ก) ผลการเรยีนไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมือ่สิน้ภาคการศกึษาปกติ
ที ่๒ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ข) ผลการเรยีนไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมือ่สิน้ภาคการศกึษาปกติ
ที ่๔ ที ่๖ ที ่๘ ที ่๑๐ และที ่๑๒ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลีย่สะสมต่ำกวา ๑.๘๐

(ง) มสีภาพเปนนกัศกึษาครบ ๔ ป การศกึษาในกรณหีลกัสตูร ๒ ป ครบ ๘ ปการศกึษา
ในกรณหีลกัสตูร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศกึษาในกรณหีลกัสตูร ๕ ป ครบ ๑๒ ปการศกึษาในกรณหีลกัสตูรไมนอยกวา
๖ ป และขาดคณุสมบตัติามขอ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเปนผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร

(จ) ผลการเรยีนรายวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีหรอืรายวชิาการฝกประสบการณ
วชิาชพีต่ำกวา C เปนครัง้ที ่๒

(ฉ) ถกูลงโทษใหพนสภาพการเปนนกัศกึษาตามขอ ๑๗ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพัก

การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๒) นกัศกึษาภาคพเิศษ จะพนสภาพการเปนนกัศกึษาในกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอไปนี้

(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสมสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที ่๓ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ข) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที ่๖ ที ่๙ ที ่๑๒ ที ่๑๕ และที ่๑๘ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลีย่สะสมต่ำกวา ๑.๘๐

(ง) มสีภาพเปนนกัศกึษาครบ ๔ ปการศกึษาในกรณทีีเ่รยีนหลกัสตูร ๒ ป ครบ ๘
ปการศกึษาในกรณหีลกัสตูร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศกึษาในกรณหีลกัสตูร ๕ ป ครบ ๑๒ ปการศกึษาในกรณหีลกัสตูร
ไมนอยกวา ๖ ป และขาดคณุสมบตัติามขอ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเปนผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร
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(จ) ผลการเรยีนรายวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีหรอืรายวชิาการฝกประสบการณ
วชิาชพีต่ำกวา C เปนครัง้ที ่๒

(ฉ) ถกูลงโทษใหพนสภาพการเปนนกัศกึษาตามขอ ๑๗ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพัก

การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดก็ตอเมื่อเปนกรณี

ตามขอ ๑๕ (๑) (ช) และขอ ๑๕ (๒) (ช) โดยยืน่คำรองขอคนืสภาพตอมหาวทิยาลยัและดำเนนิการลงทะเบยีน
รายวิชาในภาคการศึกษาหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๖ ในกรณีที่นักศึกษาไดจำนวนหนวยกิตครบตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ำรายวิชาเดิม เพื่อทำ
คาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมใหถงึ ๒.๐๐ ทัง้นีต้องอยใูนระยะเวลาทีก่ำหนดตามขอ ๑๕ (๑)(ง) หรอืขอ ๑๕ (๒)(ง)
หรอืตามระยะเวลาทีก่ำหนดสภาพการเปนนกัศกึษาของการจดัการศกึษาภาคนัน้ ๆ

กรณทีีน่กัศกึษาประสงคเรยีนซ้ำรายวชิาทีส่อบไดมาแลว เพือ่เปลีย่นคาระดบัคะแนนในรายวชิา
หนึง่ ๆ ใหกระทำไดไมเกนิ ๒ ครัง้

ขอ ๑๗ นกัศกึษาทีท่จุรติหรอืรวมทจุรติในการสอบรายวชิาใด ใหมหาวทิยาลยัพจิารณาโทษตามควรแก
กรณ ีดงันี้

(๑) สอบตกในรายวชิานัน้ หรอื
(๒) สอบตกในรายวชิานัน้ และพกัการศกึษาในภาคการศกึษาถดัไป หรอื
(๓) สอบตากทกุรายวชิาในภาคการศกึษานัน้ หรอื
(๔) พนสภาพการเปนนกัศกึษา

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

หลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ และศึกษาครบตามหลักสูตรได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมหนึ่ง และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ และศึกษาครบตามหลักสูตรไดคาระดับ
คะแนนเฉลีย่จากการศกึษาในมหาวทิยาลยัไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรบัเกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

(๒) สอบไดในรายวชิาใดๆ ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดบัคะแนน หรอืไมได F ตามระบบ
ไมมีคาระดับคะแนน

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

สำหรบัหลกัสตูร ๒ ป ไมเกนิ ๘ ภาคการศกึษาปกตสิำหรบัหลกัสตูร ๔ ป ไมเกนิ ๑๐ ภาคการศกึษาปกตสิำหรบั
หลกัสตูร ๕ ป และไมเกนิ ๑๒ ภาคการศกึษาปกตสิำหรบัหลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป สวนนกัศกึษาภาคพเิศษ มเีวลาศกึษา
ไมเกนิ ๖ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๒ ป ไมเกนิ ๑๒ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๔ ป ไมเกนิ ๑๕
ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๕ ป และไมเกนิ ๑๘ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป ยกเวนกรณี
นกัศกึษามเีวลาศกึษาเกนิกำหนดแตไมเกนิจำนวนภาคการศกึษาตามแผนการศกึษาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

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

ทีส่งักดัคณะนัน้ ๆ

(๒) ขอ ๑๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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(๒) ใหคณะกรรมการอนมุตัผิลสำเรจ็การศกึษา ซึง่สภามหาวทิยาลยัแตงตัง้ เปนผอูนมุตัิ
ผลสำเรจ็การศกึษา

ขอ ๑๙/๑ คณะกรรมการอนมุตัผิลสำเรจ็การศกึษาประกอบไปดวย
(๑) อธกิารบดเีปนประธาน
(๒) รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนรองประธาน
(๓) รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา เปนกรรมการ
(๔) คณบดทีกุคณะเปนกรรมการ
(๕) ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ
(๖) รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนผูรับผิดชอบงานทะเบียน

เปนผูชวยเลขานุการ

ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้

ขอ ๒๑ สำหรับนักศึกษาที่ไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งกอนระเบียบนี้
ประกาศใช ใหใชระเบียบ ขอบังคับเดิมไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา รวมทั้งแนว
ทางการบริหารหลักสูตรใหถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกวาจะมีการปรับปรุงหลักสูตร

ประกาศ ณ วนัที ่๒๒ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๐

พลเอกศริ ิ ทวิะพนัธุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค
วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิต

พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฎั พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบ
มตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ในคราวประชมุครัง้ที ่๖ / ๒๕๕๑ เมือ่วนัที ่๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตร
สมัฤทธบิตัรและหลกัสตูรสมัฤทธบิตัรบณัฑติ พ.ศ. ๒๕๕๑”

ขอ ๒ ใหใชระเบยีบนีต้ัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดของมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรคทีข่ดั

หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบยีบนีแ้ทน
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภาวชิาการ”  หมายความวา  สภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“หลกัสตูร”  หมายความวา หลกัสตูรสมัฤทธบิตัรหรอืหลกัสตูรสมัฤทธบิตัรบณัฑติ
“หนวยงาน” หมายความวา สำนกังานอธกิารบด ี คณะ สถาบนั ศนูย สำนกั หรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
ขอ ๕ ความมุงหมายในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิต คือ

มงุเปดโอกาสทางการศกึษาสำหรบัผสูนใจทัว่ไปทีป่ระสงคเพิม่พนูความรคูวามเขาใจในวชิาการตาง ๆ ใหกวางขวาง
เพื่อนำไปใชในการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรูและประสบการณมาเทียบโอนเขาสู
การศึกษาในระบบได

ขอ ๖ หลักสูตรสัมฤทธิบัตรเปนหลักสูตรที่มุงใหการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถนำความรู
ความสามารถไปพัฒนาศักยภาพของตน พัฒนางานในหนาที่และพัฒนาสังคม หลักสูตรนี้เนนใหการศึกษาผูเขา
ศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา เพื่อเขาศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตร
ที่หนวยงานเสนอขอเปดสอนที่มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว ซึ่งอาจเปนหลักสูตรรายวิชาหรือหลักสูตรชุดวิชา
กไ็ด

ขอ ๗ หลักสูตรสัมฤทธบิตัรบณัฑติ เปนหลกัสตูรทีม่งุใหการศกึษาเพือ่พฒันาบคุลากรใหสามารถนำความรู
ความสามารถไปพฒันาศกัยภาพของตน พฒันางานในหนาที ่และพฒันาสงัคม หลกัสตูรนีเ้นนใหการศกึษาแกผเูขา
ศกึษาทีส่ำเรจ็การศกึษาไมต่ำกวาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา เพือ่เขาศกึษาในรายวชิาตามหลกัสตูรทีห่นวยงาน
เสนอขอเปดสอนทีม่หาวทิยาลยัใหความเหน็ชอบแลว ซึง่อาจเปนหลกัสตูรรายวชิาหรอืหลกัสตูรชดุวชิากไ็ด

ขอ ๘ หลักสูตรรายวิชา เปนหลักสูตรที่นำรายวิชาใด ๆ ที่มีอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งอยูแลวหรือ
อาจเปนหลักสูตรรายวิชาที่สรางขึ้นใหม ซึ่งจะตองมีจำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเทียบไดไมต่ำกวา
หนึง่หนวยกติในระบบทวภิาค ตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรอดุมศกึษาพ.ศ. ๒๕๔๗

ขอ ๙  หลกัสตูรชดุวชิา เปนหลกัสตูรทีน่ำรายวชิาใดๆ ทีม่อียใูนหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่อยแูลว หรอื
อาจเปนหลกัสตูรชดุวชิาทีส่รางใหมโดยรายวชิา ทีส่รางขึน้ใหมแตละรายวชิา จะตองมจีำนวนชัว่โมงเรยีนภาคทฤษฎี
หรอืภาคปฏบิตัเิทยีบไดไมต่ำวาหนึง่หนวยกติในระบบทวภิาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘
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หลกัสตูรชดุวชิาทีส่รางขึน้จะตองกำหนดรายวชิาทีท่นัสมยัทนัตอเหตกุารณ และสะทอนใหเหน็ถงึความรู
ทกัษะ แลละคณุลกัษณะของผสูำเรจ็การศกึษาทีส่อดคลองกบัการนำไปปฏบิตังิานจรงิ

กรณหีลกัสตูรชดุวชิชานัน้ ๆ สรางขึน้จากหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ทีเ่ปดสอนอยแูลว โครงสรางของหลกัสตูร
หนึง่ทีเ่ปดสอนอยแูลว โครงสรางของหลกัสตูรชดุวชิานัน้ๆ จะตองมจีำนวนหนวยกติไมเกนิรอยละหกสบิของหลกัสตูร
การศกึษาเพือ่รบัปรญิญาบตัร ประกาศนยีบตัรบณัทติ   หรอืประกาศนยีบตัรขัน้สงูทีเ่ปดสอนอยใูนมหาวทิยาลยั

ขอ ๑๐  ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตร  สามารถเทียบโอนผลการศึกษาเขาสูการศึกษา
ในระบบระดบัปรญิญาตรไีด  ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคทีเ่กีย่วของ กรณทีีร่ายวชิาตามหลกัสตูร
สมัฤทธบิตัรมจีำนวนหนวยกติเกนิกวาสามหนวยกติ  อาจขอเทยีบโอนเกนิกวาหนึง่รายวชิาได

ขอ ๑๑  ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิต  สามารถเทียบโอนผลการศึกษาเขาสู
การศกึษาในระบบระดบับณัฑติศกึษาได   ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคทีเ่กีย่วของ กรณทีีร่ายวชิา
ตามหลกัสตูรสมัฤทธบิณัฑติมจีำนวนหนวยกติเกนิกวาสามหนวยกติ อาจขอเทยีบโอนเกนิกวาหนึง่รายวชิาได

ขอ ๑๒  ใหหนวยงานที่ขอเปดสอนเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตร ซึ่งอาจเปนหลักสูตรรายวิชา
เบ็ดเสร็จในตัวเองหรือเปนหลักสตูรชุดวิชาก็ได  และหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อให
อธกิารบดใีหความเหน็ชอบหลกัสตูรตามขอเสนอแนะของสภาวชิาการ  ทัง้นีใ้หรายงานใหสภามหาวทิยาลยัทราบดวย

ขอ ๑๓ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแตละหลักสูตรมีจำนวนไมนอยกวา
สามคนเพือ่บรหิารหลกัสตูร

ขอ ๑๔ การเปดสอนในหลักสูตรที่ไดใหความเห็นชอบแลว ผูรับผิดชอบจะตองทำโครงการเสนอตอ
มหาวิทยาลัยเพื่อเปดสอน โดยแสดงใหเห็นวิธีการบริหารโครงการและงบประมาณทั้งหมดที่ใชในโครงการ

การรบั - จายเงนิในโครงการใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลยั
ขอ ๑๕  ผูมีสิทธิเขาศึกษาตามสัมฤทธิบัตร  จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนหรือเทียบเทาหรือมีคุณสมบัติอื่นตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖  ผมูสีทิธเิขาศกึษาตามหลกัสตูรสมัฤทธบิตัรบณัฑติ จะตองเปนผสูำเรจ็การศกึษาไมต่ำกวาระดบั

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา   หรอืมคีณุสมบตัอิืน่ตามประกาศมหาวทิยาลยั
ขอ ๑๗  การคัดเลือกผูเขารับการศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการของมหาวิทยาลัย โดยใหทำ

เปนประกาศของหนวยงานแลวแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๘  การประเมนิผลการศกึษารายวชิาตางๆ ใหใชระบบคาระดบัคะแนน ตามระเบยีบมหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐  หรือ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๑๕๕๐ โดย
ไมตองนำผลอการศึกษามาคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ขอ ๑๙  การสำเรจ็การศกึษาตามหลักสตูรสมัฤทธบิตัร และสมัฤทธบิตัรบณัฑติ ผเูขาศกึษาจะตองเขาศกึษา
รายวชิาครบตามขอกำหนดของหลกัสตูรภายในระยะเวลาทีก่ำหนด  โดยมผีลการเรยีนรายวชิาไมต่ำกวาระดบั  C
หรอื S หรอื P ในรายวชิาใดวชิาหนึง่  โดยการอนมุตัขิองสภาวชิาการ

ขอ ๒๐ การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา สัมฤทธิบัตร หรือสัมฤทธิบัตรบัณฑิตใหงานทะเบียนและ
ประมวลผลเปนผูออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร และสัมฤทธิบัตรหรือสัมฤทธิบัตรบัณฑิตใหแก
ผูสำเร็จการศึกษา   โดยใหนายทะเบียนและผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในหลักฐานแสดงผลการเรียน  สวน
สมัฤทธบิตัร  หรอืสมัฤทธบิตัรบณัฑติ   ใหหวัหนาหนวยงานและอธกิารบดเีปนผลูงนาม

ขอ ๒๑  ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้ และเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดในกรณเีกดิปญหา
จากการใชระเบียบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

                 พลเอก
                          (ศริ ิ  ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยวนิยั โทษทางวนิยั วธิพีจิารณาโทษ การลงโทษ การอทุธรณ

และเกณฑการประเมนิความประพฤตขิองนกัศกึษา
พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยวินัย โทษทางวินัย วิธี
พจิารณาโทษ การลงโทษ การอทุธรณและเกณฑการประเมนิความประพฤตขิองนกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยวินัย วิธีพิจารณาโทษทางวินัยและ
เกณฑการประเมนิความประพฤตขิองนกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙

ขอ ๓ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๔ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้

“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณบดี” หมายความวา คณบดีตามสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทั้งที่เปนไป

ตามกฎกระทรวงศกึษาธกิารและตามมตสิภามหาวทิยาลัยทีน่กัศกึษาสงักดัอยู
“อาจารย” หมายความวา ผสูอนหรอืผบูรรยายประจำรายวชิาตาง ๆ ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครสวรรครวมถงึอาจารยพเิศษและอาจารยทีป่รกึษากจิกรรมนกัศกึษา
“เจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการและลกูจางของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคทีม่หีนาที่

ปฏิบัติตามระเบียบนี้
“นกัศกึษา” หมายความวา  นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคทกุประเภท
“ผปูกครอง” หมายความวา  ผทูีแ่สดงตนเปนผปูกครองนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัเชือ่ถอื

ขอ ๖ ในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดวินัยกอนวันประกาศใชระเบียบนี้ และการดำเนินการทางวินัย
ยังไมเสร็จสิ้นใหดำเนินการตามระเบียบเดิมไปจนเสร็จสิ้นและใหใชระเบียบนี้ในการพิจารณาดำเนินการเฉพาะ
สวนทีเ่ปนคณุแกนกัศกึษาเทานัน้

ขอ ๗ ประกาศมหาวทิยาลยัหรอืกรณทีีร่ะบใุหเปนตามมหาวทิยาลยักำหนดตามระเบยีบนี ้ใหกองพฒันา
นักศึกษารับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อออกประกาศมหาวิทยาลัย หรือขอกำหนดใหเปนไปตามกำหนดเวลา
อันเหมาะสมและสอดคลองกับการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของตามระเบียบนี้

ขอ ๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ที่เกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้

หมวด ๑
วาดวยวนิยั

ขอ ๙ นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบที่วาดวยวินัยนักศึกษาโดยเครงครัด ผูใดฝาฝนถือวามีความผิด
จะตองไดรับโทษตามที่กำหนดไวในระเบียบนี้
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ขอ ๑๐ วนิยัของนกัศกึษา ไดแก
(๑) ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศ คำสัง่ของมหาวทิยาลยัโดยเครงครดั
(๒) ประพฤติตนอยูในความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตนตามศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม

อันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
(๓) แตงกายสุภาพเรียบรอยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(๔) ตองแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา เมื่ออาจารยหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่เกี่ยวของของ

มหาวทิยาลยัขอตรวจสอบ
(๕) รักษาไวซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(๖) ตองแสดงความเคารพตออาจารย และไมแสดงกิริยามารยาทอันไมสมควร ตองเชื่อ

ฟงคำตักเตือนของอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่โดยชอบ
(๗) อยูในมหาวิทยาลัยไมเกินเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

มหาวทิยาลยัเปนกรณ ีๆ ไป
(๘) ไมกลาวขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรจะบอกและใหความรวมมือ

ตอผมูอีำนาจสอบสวนวนิยันกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัแตงตัง้
(๙) ไมมีไวในครอบครองซึ่งภาพและสื่อลามกอนาจาร ไมจัดทำ ไมจัดพิมพ หรือไมมีไว

ในครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ สิ่งแสดง สิ่งเขียน หรือสิ่งที่ใชในการเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรที่เปนภาพหรือสื่อลามก
อนาจาร

(๑๐) ไมเปนผกูอการทะเลาะววิาท หรอืทำรายผอูืน่ หรอืยยุงใหเกดิเหตวุนุวายขึน้ในมหาวทิยาลยั
หรอืกอใหเกดิความแตกแยกความสามคัคขีองนกัศกึษาและสวนรวม

(๑๑) ไมเลนการพนนั หรอืมสีวนเกีย่วของ หรอืสนบัสนนุการพนนัใด ๆ
(๑๒) ไมเสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด หรือมีไวในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดตองหาม

ตามกฎหมาย
(๑๓) ไมประพฤติตนหรือกระทำการใด ๆ ใหเปนที่เสื่อมเสียในทางชูสาวหรือกระทำอนาจาร

ในทีส่าธารณะ หรอืประพฤตผิดิศลีธรรม หรอืประเพณอีนัดงีาม
(๑๔) ไมพกหรอืมไีวในครอบครองซึง่อาวธุ วตัถรุะเบดิหรอืสิง่ผดิกฎหมาย
(๑๕) ไมกระทำความผดิเกีย่วกบัทรพัยของผอูืน่ หรอืของมหาวทิยาลยั
(๑๖) ไมกระทำการทจุรติใด ๆ อนักอใหเกดิความเสือ่มเสยีแกมหาวทิยาลยั หรอืผอูืน่
(๑๗) ทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำการเชนวานั้น
(๑๘) ไมเทีย่วมัว่สมุในสถานเรงิรมย จนเปนเหตกุอใหเกดิความเสือ่มเสยีตอชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั
(๑๙) ไมกระทำผดิอาญาถงึตองโทษจำคกุและรบัโทษจำคกุ เวนแตกระทำความผดิโดยประมาท

หรือลหุโทษ
(๒๐) ไมกระทำการใด ๆ ทีม่หาวทิยาลยัประกาศวาเปนความผดิวนิยั

ขอ ๑๑ การกระทำผิดวินัยรายแรง หมายถึง การประพฤติตนไมเหมาะสมอยางยิ่งตอสภาพของ
การเปนนักศึกษา หรือการกระทำใด ๆ โดยกอใหเกิดความเสียหาย แกชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอันไดแก
การกระทำดังตอไปนี้

(๑) กอการทะเลาะวิวาท หรือทำรายผูอื่น หรือยุยงใหเกิดความวุนวายขึ้นในมหาวิทยาลัย
หรอืกอใหเกดิ ความแตกแยกความสามคัคขีองนกัศกึษาและสวนรวม

(๒) เลนการพนนัหรอืมสีวนเกีย่วของ หรอื สนนัสนนุการพนนัใด ๆ
(๓) เสพสรุาจนถงึขนาดครองสตไิมไดและกอความเดอืดรอนเสียหายใหมหาวิทยาลัยหรือผูอื่น
(๔) เสพของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด หรือมีไวครอบครอง ซึ่งสิ่งเสพติดตองหามตามกฎหมาย
(๕)  ประพฤติตนหรือกระทำการใด ๆ ใหเปนที่เสื่อมเสียในทางชูสาว หรือทำอนาจารใน

ทีส่าธารณะหรอืประพฤตผิดิศลีธรรม หรอืประเพณอีนัดงีาม
(๖) กระทำความผดิเกีย่วกบัทรพัยของผอูืน่ หรอืของมหาวทิยาลยั
(๗) เทีย่วมัว่สมุในสถานเรงิรมยจนเปนเหตกุอใหเกดิความเสือ่มเสยีตอชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั



ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -84- คูมือนักศึกษา

(๘) กระทำความผดิคดอีาญาถงึตองโทษจำคกุ เวนแตกระทำความผดิโดยประมาทหรอืลหโุทษ
(๙) กรณีถูกลงโทษวินัยไมรายแรงตามขอ ๑๒ (๑) (ง) เกินกวาสามครั้งหรือถูกลงโทษ

วนิยัไมรายแรงตามขอ ๑๒ (๑) (จ) เกนิกวาสองครัง้
(๑๐) การกระทำใด ๆ ทีม่หาวทิยาลยัไดประกาศและพจิารณาวาเปนการกระทำผดิวนิยัรายแรง

หมวด ๒
โทษทางวนิยั

ขอ ๑๒ โทษทางวนิยันกัศกึษา มดีงัตอไปนี้
(๑) โทษวินัยไมรายแรง มีดังนี้

(ก) วากลาวตกัเตอืน
(ข) ใหบำเพ็ญประโยชน
(ค) ตดัคะแนนความประพฤติ
(ง) ภาคทณัฑ หรอืทำทณัฑบนเปนลายลกัษณอกัษร
(จ) ชะลอการลงทะเบียนรายวิชาเรียนตามกำหนดในประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้

ไมเปนเหตุแหงการยกเวนคาปรับในกรณีลงทะเบียนลาชา
(๒) โทษวนิยัรายแรง มดีงันี้

(ก) ใหพกัการศกึษา
(ข) ใหพนสภาพการเปนนกัศกึษา

หมวด ๓
การดำเนนิการทางวนิยั

ขอ ๑๓ ใหอาจารยหรือผูที่ไดพบเห็นนักศึกษากระทำผิด หรือบุคคลผูไดรับความเสียหายที่เกิด
จากการกระทำ ของนักศึกษารายงานเปนหนังสือตออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย หรือ
คณบดซีึง่นกัศกึษาสงักดั เพือ่พจิารณาดำเนนิการตามระเบยีบนี้

ขอ ๑๔ การดำเนินการทางวินัยแกนักศึกษา ในกรณีอันมีมูลเหตุที่ควรกลาวหาวากระทำผิดวินัย
ใหดำเนนิการ ตามสมควร เพือ่ใหไดความจรงิและยตุธิรรมโดยไมชกัชาและการดำเนนิการเชนวานัน้ตองเปดโอกาส
ใหนกัศกึษาผถูกูกลาวหาชีแ้จงขอกลาวหาดวย

กรณอีธกิารบด ีหรอืรองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดมีอบหมาย หรอืคณบดพีจิารณาแลวเหน็วาเปนการกระทำ
ความผิดวินัยไมรายแรงโดยชัดแจงจะลงโทษโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได

กรณีกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
หรือคณบดี ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวน และในการสอบสวนตองชี้แจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนำสืบ
แกขอกลาวหา เมื่อพิจารณาแลว ฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทำผิดวินัยก็ใหดำเนินการตามระเบียบนี้ ถาฟง
ไมไดวาผูถูกกลาวหากระทำผิดวินัยก็ใหสั่งยุติเรื่อง

ขอ ๑๕ กรณอีธกิารบด ี  หรอืรองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดมีอบหมายพจิารณาแลวเหน็วา เปนการกระทำ
ผดิวนิยัรายแรงโดยชดัแจงและผถูกูกลาวหาไดรบัวาไดกระทำผดิตามทีถ่กูกลาวหาเปนหนงัสอื จะลงโทษโดยไมตอง
ตัง้คณะกรรมการสอบสวนกไ็ด

หมวด ๔
วธิพีจิารณาโทษทางวนิยั

ขอ ๑๖ การพจิารณาโทษทางวนิยันกัศกึษาใหเปนไปตามขัน้ตอน และวธิกีารตามระเบยีบนี้
ขอ ๑๗ ในกรณีที่มีการรองเรียน กลาวหา หรือกลาวโทษนักศึกษากระทำผิดวินัยตออธิการบดี หรือ

รองอธกิารบด ีทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย หรอืคณบดเีปนลายลกัษณอกัษร ใหอธกิารบด ีหรอืรองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดี
มอบหมาย หรอืคณบด ีพจิารณาวนิจิฉยัและมอีำนาจแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน

ในกรณทีีม่กีารรองเรยีน กลาวหา หรอืกลาวโทษนกัศกึษามากกวาหนึง่คณะ ใหอธกิารบด ีหรอืรองอธกิารบดี
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ที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาวินิจฉัยและมีอำนาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๑๘ ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการหา

ขอเท็จจริงตามคำรองเรียน คำกลาวหา หรือคำกลาวโทษวามีการกระทำความผิดวินัยหรือไมและการกระทำนั้น
เปนกรณรีายแรงหรอืไมรายแรง แลวใหรายงานผลการสอบสวนใหผมูอีำนาจแตงตัง้ทราบภายในสบิหาวนัตัง้แตวนัที่
ประธานคณะกรรมการสอบสวนรับทราบคำสั่งแตงตั้ง

หากมีความจำเปนที่ไมอาจสอบสวนใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันตามวรรคหนึ่ง อาจขอขยายระยะเวลา
การสอบสวนตอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดครั้งละไมเกินสิบหาวันไมเกินสองครั้ง เวนแตมีเหตุอันไมอาจ
หลกีเลีย่งได ทีท่ำใหการสอบสวนยงัไมแลวเสรจ็จะขยายเวลาการสอบสวนตอไปอกีเปนกรณพีเิศษตามความจำเปนกไ็ด

ขอ ๑๙ ใหแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนไมนอยกวาสามคน โดยใหแตงตัง้จากอาจารยซึง่เปนขาราชการ
หรอื พนกังานมหาวทิยาลยัของมหาวทิยาลยัเปนกรรมการ

ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคำ หรือใหสงเอกสารที่อยูใน
การครอบครอง ใหคณะกรรมการสอบสวนได

ขอ ๒๑ นักศึกษาที่ถูกกลาวหาวากระทำผดิวนิยั มสีทิธทิีจ่ะไดรบัแจงขอกลาวหาและชีแ้จงแก ขอกลาวหา
ตลอดจน นำพยานหลกัฐานชีแ้จงแกขอกลาวหาไดดวย

ขอ ๒๒ เมือ่คณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนเสรจ็สิน้แลว ใหรายงานผลการสอบสวนพรอมความเหน็
ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ

ในกรณคีณะกรรมการสอบสวนมคีวามเหน็วากระทำผดิวนิยั  ใหผมูอีำนาจสัง่ลงโทษวนิจิฉยัและพจิารณาลงโทษ
ตามควรแกกรณี หากพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานยังไมครบถวน หรือมีความเห็นเปนอยางอื่น
อาจจะสัง่ใหคณะกรรมการสอบสวนดำเนนิการสอบสวนเพิม่เตมิ หรอืพจิารณาตามสมควรแกกรณกีไ็ด

ในกรณีสอบสวนเพิ่มเติม ใหผูมีอำนาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงใหคณะกรรมการสอบสวน
ทราบ โดยเร็วและใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมใหผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทราบ ทัง้นีใ้หนำขอ ๑๗ มาบงัคบัใชโดยอนโุลม

หมวด ๕
การลงโทษ

ขอ ๒๓ ผูมีอำนาจสั่งลงโทษวินัยนักศึกษา
(๑)อธกิารบดี
(๒) รองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดมีอบหมาย
(๓)คณบดีสำหรับความผิดวินัยไมรายแรงและผูกระทำผิดเปนนักศึกษาเพียงคณะเดียว

ขอ ๒๔ นักศึกษาผูใดกระทำผิดวินัยไมรายแรง ใหลงโทษตามสมควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนำมาประกอบการพิจารณาก็ได

สำหรับการลงโทษวากลาวตักเตือน หรือภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุ
อนัควรลดหยอน ซึง่ยงัไมถงึกบัชะลอการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาตามขอ ๑๒ (๑) (จ)

ในกรณทีีม่คีวามผดิวนิยัแตยงัไมถงึกบัตองลงโทษทางวนิยั ผมูอีำนาจสัง่ลงโทษอาจกำหนดวธิกีารตามสมควร
ใหนกัศกึษาปฏบิตักิไ็ด เชน ใหรายงานตนเพือ่แสดงความประพฤต ิเขารบัการอบรม บำเพญ็ประโยชนหรอืทำงานใหกบั
มหาวทิยาลยักไ็ด การดำเนนิการเชนวานีใ้หทำเปนประกาศมหาวทิยาลยั

ขอ ๒๕ การลงโทษใหทำเปนคำสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด ในคำสั่งลงโทษ
ใหแสดงดวยวาผถูกูลงโทษกระทำผดิวนิยักรณใีด ตามขอใดของระเบยีบนี้

การลงโทษใหแจงคำสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษทราบภายในสิบหาวนันบัตัง้แตผมูอีำนาจสัง่ลงโทษสัง่ลงโทษ
ทั้งนี้ในกรณีคณบดีเปนผูมีอำนาจสั่งลงโทษ ใหสำเนาคำสั่งใหกองพัฒนานักศึกษาทราบโดยเร็ว

เมื่อมีคำสั่งลงโทษนักศึกษาผูใด ใหกองพัฒนานักศึกษาทำหนังสือแจงใหผูปกครองนักศึกษาผูนั้นทราบ
ดวยโดยเรว็
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    พลเอก
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

หมวด ๖
การอทุธรณ

ขอ ๒๖  นกัศกึษาทีถ่กูลงโทษทางวนิยัมสีทิธยิืน่อทุธรณคำสัง่ลงโทษตออธกิารบด ีภายในสบิหาวนันบัตัง้แต
วันไดรับทราบคำสั่งลงโทษ

ใหอธกิารบดแีตงตัง้คณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ ดงันี้
(๑) อธกิารบดเีปนประธาน
(๒) รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษาเปนกรรมการ
(๓) คณบดทีีน่กัศกึษาทีถ่กูลงโทษสงักดัเปนกรรมการ
(๔) นิติกรหนึ่งคนเปนกรรมการ
(๕) ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ

อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน
การพจิารณาอทุธรณใหคณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ วนิจิฉยัอทุธรณใหเสรจ็สิน้ภายในสามสบิวนันบัตัง้แต

วนัรบัอทุธรณ

หมวด ๗
วาดวยเกณฑการประเมนิความประพฤตใินการเขารวมกจิกรรม

และปฏบิตัติามกฎเกณฑของมหาวทิยาลยั
ขอ ๒๗  นักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่งที่

มหาวทิยาลยักำหนด หากไมปฏบิตัติามจะตองถกูตดัคะแนนความประพฤติ
ในกรณีนักศึกษาไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาตองดำเนินการแกไขปรับปรุงหรือซอมเสริมตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด หากมิไดทำการแกไขปรับปรุงหรือซอมเสริมใหกองพัฒนานักศึกษาเสนอชื่อตอคณะกรรมการ
อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพื่อพิจารณาไมอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา

ขอ ๒๘  หลกัเกณฑและวธิกีารการตดัคะแนนความประพฤตใิหจดัทำเปนประกาศมหาวทิยาลยั

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙  ในกรณนีกัศกึษาถกูตดัคะแนนความประพฤตกิอนวนัประกาศใชระเบยีบนี ้ใหนำคะแนนทีถ่กูตดั

มารวมกับคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดตามระเบียบนี้ดวย

ประกาศ ณ วนัที ่๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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(๑) ขอ ๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียม
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บ
เงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุการศกึษาและคาธรรมเนยีมนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรภีาคปกติ

พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในคราวประชุมครั้งที่๗/๒๕๕๐เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคจงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการ
ศกึษาและคาธรรมเนยีมนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ใหใชระเบยีบนีต้ัง้แตปการศกึษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

นกัศกึษาภาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๔ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวาสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นกัศกึษา” หมายความวานกัศกึษาภาคปกตมิหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“เงนิบำรงุการศกึษาแบบเหมาจาย” หมายความวา เงนิคาบำรงุการศกึษา คาหนวยกติ คาธรรม

เนียมพิเศษ คาบำรุงหองสมุด คาบำรุงหองพยาบาล คากิจกรรม คาบำรุงกีฬา คาจัดบริการคอมพิวเตอร และ
คาประกันอุบัติเหตุ แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่นๆ

ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายเปนรายภาคเรียนตามบัญชีแนบทาย
ระเบียบนี้

ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแกนักศึกษาที่ไมถือสัญชาติไทยเพิ่มอีกภาคเรียนละ
หนึ่งพันหารอยบาท

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

(ก) คารกัษาสภาพการเปนนกัศกึษา ภาคเรยีนละหารอยบาท
(ข) คาขอคนืสภาพการเปนนกัศกึษา ครัง้ละหนึง่พนับาท ทัง้นีต้องชำระคาธรรมเนยีม

การรกัษาสภาพการเปนนกัศกึษาอกีภาคเรยีนละหนึง่พนับาท ใหครบทกุภาคเรยีนทีห่ยดุการศกึษา
(ค) คาปรบัการชำระเงนิบำรงุการศกึษาหลงักำหนดวนัละยีส่บิบาท ในกรณทีีค่าปรบัเกนิ

กวาหนึ่งพันบาท ใหลดคาปรับไดเฉพาะสวนที่เกินหนึ่งพันบาท โดยใหปรับหนึ่งพันบาทรวมกับคาปรับสวนเพิ่มอีก
รอยละยีส่บิของคาปรบัสวนทีเ่กนิหนึง่พนับาท โดยไมคดิหนวยสตางค

(ง) คาโอนผลการเรยีน คายกเวนการเรยีน หนวยกติละหาสบิบาท
(จ) คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย

รายวิชาละสองรอยหาสิบบาท
(ฉ) คาออกเอกสารตางๆ ไดแก ใบแทนเอกสารทีม่หาวทิยาลยัเคยออกใหแลว หนงัสอื

รบัรองตาง ๆ การออกเอกสารฉบบัภาษาองักฤษ ใบรายงานผลการศกึษา ฉบบัละหนึง่รอยบาท



ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -88- คูมือนักศึกษา

(ช) คาเอกสารผลการเรยีน เอกสารลงทะเบยีนทีอ่อกใหมแทนฉบบัเดมิ และเอกสาร
อืน่ ๆ ทีไ่มไดกำหนดไว ฉบบัละ ยีส่บิบาท

(ซ) คาออกหนงัสอืรบัรองการเปนนกัศกึษา ฉบบัละหาสบิบาท
(ฌ) คาขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร ที่เกินกวาหกเดือนนับ

ตัง้แตวนัทีม่หาวทิยาลยัประกาศกำหนดใหรบั ฉบบัละหารอยบาท
(ญ) คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ใหเรียกเก็บเมื่อแรกเขาคนละหารอยบาท
(ฎ) คาบตัรประจำตวันกัศกึษา ฉบบัละหนึง่รอยบาท

(๒) คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็เปนเงนิฝากถอนคนื ไดแก
(ก) คาบำรงุหอพกั ใหมหาวทิยาลยัจดัทำเปนประกาศมหาวทิยาลยัตามระเบยีบหรอื

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้นๆ
(ข) คาสมคัรเขาศกึษา ใหมหาวทิยาลยัจดัทำเปนประกาศมหาวทิยาลยัโดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(ค) คาเอกสารคูมือนักศึกษาสามรอยบาท เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาทุกภาคการ

ศึกษาใหรายงานการใชจายเงินตออธิการบดีภายในหกสิบวัน และนำเงินรายไดหลังหักคาใชจายแลวสงเขาเปนเงิน
รายไดจากผลประโยชนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

(ง) คาประกันของเสียหายหนึ่งพันบาท ใหเก็บไวโดยแยกบัญชีไวตางหาก เพื่อคืนใหแก
นักศึกษาที่มิไดทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย จะคืนใหเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา พนสภาพการเปน
นกัศกึษา หรอืลาออก โดยตองมายืน่คำรองขอคนืภายในสองปนบัจากวนัทีส่ำเรจ็การศกึษา หรอืวนัทีส่ิน้สภาพการ
เปนนกัศกึษา หรอืวนัทีล่าออก ในกรณทีีน่กัศกึษาทำทรพัยสนิของมหาวทิยาลยัเสยีหาย ใหหกัจากเงนิประกนัของ
เสยีหาย หากไมครบจำนวน  นกัศกึษาจะตองนำเงนิมาชำระเพิม่เตมิ และจะตองนำเงนิชำระคาประกนัของเสยีหาย
ใหมีจำนวนครบหนึ่งพันบาทอีกดวยภายในเวลาสองปนับจากวันที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาแลว หากไมมารับเงิน
คาประกันของเสียหายใหนำเงินดังกลาวสงเขาเปนเงินรายได จากผลประโยชนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

(จ) เงินคากิจกรรมนักศึกษาภาคเรียนละสองรอยบาท
ในการเก็บเงินคากิจกรรมนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัยเก็บรวมไปกับเงินบำรุงการศึกษาแบบ

เหมาจายแลวใหงานการเงินถอนเงินคากิจกรรมนักศึกษามาเขาบัญชีเปนเงินรับฝากถอนคืน"
ขอ ๙(๒) ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้

ตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปดภาคเรียน
ในกรณีมีความจำเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงอธิการบดีอาจเลื่อนกำหนดการเก็บเงินตามวรรคหนึ่ง

ไดตามความเหมาะสม
ในกรณทีีม่สีภาวะทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง หรอืมเีหตอุนัสมควรทำใหนกัศกึษาขาดแคลน

ทุนทรัพย สงผลกระทบตอการชำระเงินของนักศึกษาตามระเบียบนี้  ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศโดยความ
เหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยัเปนคราวๆ ไป"

ขอ ๑๐ อธิการบดีอาจใชดุลยพินิจผอนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษาชากวาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ไดตามเหตอุนัควร

ขอ ๑๑ นักศึกษาผูใดที่ไมชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาค
ใหนกัศกึษาผนูัน้พนสภาพการเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พลเอกศริ ิทวิะพนัธุ
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

(๒) ขอ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียม
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗



คูมือนักศึกษา -89- ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

บญัชแีนบทายระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการเกบ็เงนิคาบำรงุการศกึษาและคาธรรมเนยีมนกัศกึษา

ในระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบบัที ่๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ไดรบัการเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยัเดอืน กรกฏาคม

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

หลักสูตร/สาขาวิชา

๑. วทิยาศาสตรบณัฑติ (นานาชาต)ิ

๒. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

๓. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

๔. เทคโนโลยีบัณฑิต

๕. วิทยาศาสตรบัณฑิต

๖. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๗. ครศุาสตรบณัฑติ (ดานวทิย)

๘. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานศิลปะ)

๙. บรหิารธรุกจิบณัฑติ

๑๐.บัญชีบัณฑิต

๑๑. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

๑๒.นิเทศศาสตรบัณฑิต

๑๓.นิติศาสตรบัณฑิต

๑๔.รัฐศาสตรบัณฑิต

๑๕.ศิลปะบัณฑิต

๑๖.ศิลปศาสตรบัณฑิต

๑๗.ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

คาบำรงุการศกึษาเหมาจาย (ใหม)

หมายเหตุ
ไมเกิน

๑๘ หนวยกติ
๑๙ หนวยกติ

ขึ้นไป

๒๓,๙๐๐

๙,๙๐๐

๘,๙๐๐

๘,๙๐๐

๘,๙๐๐

๘,๙๐๐

๘,๙๐๐

๘,๒๐๐

๘,๒๐๐

๘,๒๐๐

๘,๒๐๐

๘,๒๐๐

๘,๒๐๐

๘,๒๐๐

๘,๒๐๐

๘,๒๐๐

๒๒,๒๐๐

๒๕,๓๐๐

๑๑,๓๐๐

๑๐,๓๐๐

๑๐,๓๐๐

๑๐,๓๐๐

๑๐,๓๐๐

๑๐,๓๐๐

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

๒๓,๖๐๐

บญัชแีนบทายนี้

ใชกบันกัศกึษา

ทกุชัน้ป ตัง้แต

ปกาศกึษา ๒๕๕๙

เปนตนไป



ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -90- คูมือนักศึกษา

บญัชแีนบทายระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการรบั-จายเงนิคาบำรงุการศกึษาในการจดัการศกึษาภาคฤดรูอน

สำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิ(ฉบบัที ่๒) (ปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ไดรบัการเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยัเดอืน กรกฏาคม

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

หลักสูตร/สาขาวิชา

๑. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

๒. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

๓. เทคโนโลยีบัณฑิต

๔. วิทยาศาสตรบัณฑิต

๕. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๖. ครศุาสตรบณัฑติ (ดานวทิย)

๗. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานศิลปะ)

๘. บรหิารธรุกจิบณัฑติ

๙. บัญชีบัณฑิต

๑๐. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

๑๑.นิเทศศาสตรบัณฑิต

๑๒.นิติศาสตรบัณฑิต

๑๓.รัฐศาสตรบัณฑิต

๑๔.ศิลปบัณฑิต

๑๕.ศิลปศาสตรบัณฑิต

คาบำรงุการศกึษาเหมาจาย
หมายเหตุไมเกิน

๖ หนวยกติ
๗-๑๒
หนวยกติ

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๔,๗๐๐

๔,๗๐๐

๔,๗๐๐

๔,๗๐๐

๔,๗๐๐

๔,๗๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

บญัชแีนบทายนี้
ใชกบันกัศกึษา
ทกุชัน้ป ตัง้แต
ปการศกึษา ๒๕๕๙

เปนตนไป

บญัชแีนบทายระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการรบั-จายเงนิคาบำรงุการศกึษาในการจดัการศกึษาภาคฤดรูอน

สำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิ(ฉบบัที ่3) (ปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ไดรบัการเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ที ่๑๐/๒๕๕๙

วนัที ่๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักสูตร/สาขาวิชา

๑. ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

คาบำรงุการศกึษาเหมาจาย
หมายเหตุไมเกิน

๖ หนวยกติ
๗-๑๒
หนวยกติ

๘,๐๐๐ ๙,๒๐๐ บญัชแีนบทายนี้
ใชกบันกัศกึษา
ทกุชัน้ป ตัง้แต
ปการศกึษา ๒๕๕๙

เปนตนไป



คูมือนักศึกษา -91- ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษานกัศกึษาในโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ

(กศ.บป.) พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาราชภัฏนครสวรรคในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคจงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการเกบ็เงนิคาธรรมเนยีม
การศกึษานกัศกึษาในโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ (กศ.บป.) พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ ๒ ใหใชระเบยีบนีก้บันกัศกึษาในโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ (กศ.บป.)
ทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคตัง้แตปการศกึษา ๒๕๔๘ เปนตนไป

ขอ ๓ บรรดา กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษาในโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ (กศ.บป.)

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายเปนรายภาคเรียน ตามบัญชี

แนบทายระเบียบนี้
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบหมาจายนี้ หมายรวมถึง เงินคาบำรุงมหาวิทยาลัย คาหนวยกิต

คาธรรมเนียมพิเศษ คาบำรุงหองสมุด หองพยาบาล คากิจกรรม บำรุงกีฬา และคาจัดบริการคอมพิวเตอร แต
ไมรวมถึงคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่นๆ

ขอ ๖ สำหรบันกัศกึษาทีศ่กึษา ณ ศนูยใหการศกึษาตางๆ นอกมหาวทิยาลยั ใหมหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็
เงนิคาบำรงุศนูยใหการศกึษาเพิม่เตมิอกีภาคเรยีนละ ๓๐๐ บาท

ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาที่ไมถือสัญชาติไทยเพิ่มอีกภาค
เรยีนละ ๒,๐๐๐ บาท

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

(ก) คารกัษาสภาพการเปนนกัศกึษา ภาคเรยีนละหารอยบาท
(ข) คาขอคนืสภาพการเปนนกัศกึษา ครัง้ละหนึง่พนับาท ทัง้นีต้องชำระคาธรรมเนยีม

การรกัษาสภาพการเปนนกัศกึษาอกีภาคเรยีนละหนึง่พนับาท ใหครบทกุภาคเรยีนทีห่ยดุการศกึษา
(ค) คาปรบัการชำระเงนิบำรงุการศกึษาหลงักำหนดวนัละสามสบิบาท ในกรณทีีค่าปรบั

เกนิกวาหนึง่พนับาท ใหลดคาปรบัไดเฉพาะสวนทีเ่กนิหนึง่พนับาท โดยใหปรบัหนึง่พนับาทรวมกบัคาปรบัสวน
เพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาปรับสวนที่เกินหนึ่งพันบาทโดยไมคิดหนวยสตางค

(ง) คาโอนผลการเรยีน หนวยกติละหาสบิบาท
(จ) คายกเวนการเรยีนรายวชิาจากการศกึษาในระบบ หนวยกติละหาสบิบาท

(๑) ขอ ๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา
   ในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
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(ฉ) คายกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
รายวิชาละหารอยบาท

(ช) คาออกเอกสารตางๆ ไดแก ใบแทนเอกสารทีม่หาวทิยาลยัเคยออกใหแลว หนงัสอื
รบัรองตาง ๆ การออกเอกสารฉบบัภาษาองักฤษ ใบรายงานผลการศกึษา ฉบบัละหาสบิบาท

(ซ) คาออกหนงัสอืรบัรองการเปนนกัศกึษา ฉบบัละหาสบิบาท
(ฌ) คาขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร ที่เกินกวาหกเดือน

นบัตัง้แตวนัทีม่หาวทิยาลยัประกาศกำหนดใหรบั ฉบบัละหารอยบาท
(ญ) คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ใหเรียกเก็บเมื่อแรกเขาคนละหารอยบาท
(ฎ) คาบตัรประจำตวันกัศกึษา ฉบบัละหนึง่รอยบาท

(๒) คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็เปนเงนิฝากถอนคนื ไดแก
(ก) คาบำรุงหอพัก ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยตามระเบียบ

หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้นๆ
(ข) คาสมคัรเขาศกึษา ใหมหาวทิยาลยัจดัทำเปนประกาศมหาวทิยาลยัโดยความเหน็

ชอบของสภามหาวิทยาลัย
(ค) คาเอกสารคูมือนักศึกษาสามรอยบาท เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาทุกภาคการ

ศึกษาใหรายงานการใชจายเงินตออธิการบดีภายในหกสิบวัน และนำเงินรายไดหลังหักคาใชจายแลวสงเขาเปนเงิน
รายไดจากผลประโยชนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

(ง) คาประกันของเสียหายหนึ่งพันบาท ใหเก็บไวโดยแยกบัญชีไวตางหาก เพื่อคืน
ใหแกนักศึกษาที่มิไดทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย จะคืนใหเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา พนสภาพการ
เปนนกัศกึษา หรอืลาออก โดยตองมายืน่คำรองขอคนืภายในสองปนบัจากวนัทีส่ำเรจ็การศกึษา หรอืวนัทีส่ิน้สภาพ
การเปนนกัศกึษา หรอืวนัทีล่าออก ในกรณทีีน่กัศกึษาทำทรพัยสนิของมหาวทิยาลยัเสยีหาย ใหหกัจากเงนิประกนั
ของเสยีหาย หากไมครบจำนวนนกัศกึษาจะตองนำเงนิมาชำระเพิม่เตมิ และจะองนำเงนิชำระคาประกนัของเสยีหาย
ใหมีจำนวนครบหนึ่งพันบาทอีกดวย

ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ตอง
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปดภาคเรียน

ขอ ๑๐(๒) อธิการบดีอาจใชดุลพินิจผอนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษาชากวาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได
ตามเหตอุนัควร

ในกรณทีีม่สีภาวะทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง หรอืมเีหตอุนัสมควรทำใหนกัศกึษาขาดแคลน
ทุนทรัพยสงผลกระทบตอการชำระเงินของนักศึกษาตามระเบียบนี้ ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศโดยความ
เหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยัเปนคราวๆ ไป

ขอ ๑๑ นักศึกษาผูใดที่ไมชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาคให
นกัศกึษาผนูัน้พนสภาพการเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

ขอ ๑๒(๓) ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งใหมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามระเบียบนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและ
ใหถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วนัที ่๒๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พลเอกศริ ิทวิะพนัธุ
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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บญัชแีนบทายมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการเกบ็คาธรรมเนยีมคาบำรงุการศกึษา

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

หลักสูตร/สาขาวิชา

๑. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

๒. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

๓. เทคโนโลยีบัณฑิต

๔. วิทยาศาสตรบัณฑิต

๕. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๖. ครศุาสตรบณัฑติ (ดานวทิย)

๗. ครุศาสตรบัณฑิต (ดานศิลปะ)

๘. บรหิารธรุกจิบณัฑติ

๙. บัญชีบัณฑิต

๑๐. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

๑๑. นิเทศศาสตรบัณฑิต

๑๒. นิติศาสตรบัณฑิต

๑๓. รัฐศาสตรบัณฑิต

๑๔. ศิลปบัณฑิต

๑๕. ศิลปศาสตรบัณฑิต

คาบำรงุการศกึษาเหมาจาย (ใหม)

หมายเหตุ
ไมเกิน

12 หนวยกติ
13 หนวยกติ

ขึ้นไป

๑๐,๘๐๐

๙,๘๐๐

๙,๘๐๐

๙,๘๐๐

๙,๘๐๐

๙,๘๐๐

๙,๑๐๐

๙,๑๐๐

๙,๑๐๐

๙,๑๐๐

๙,๑๐๐

๙,๑๐๐

๙,๑๐๐

๙,๑๐๐

๙,๑๐๐

๑๒,๓๐๐

๑๑,๓๐๐

๑๑,๓๐๐

๑๑,๓๐๐

๑๑,๓๐๐

๑๑,๓๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๖๐๐

บญัชแีนบทายนี
ใชกบันกัศกึษา

ตั้งแต
ปการศกึษา ๒๕๕๙

เปนตนไป
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถ
ดานภาษาองักฤษของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการประกนัคณุภาพการศกึษา
เกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบั

ความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชระเบยีบ
นี้แทน

ขอ ๔ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“ศนูยภาษา” หมายความวา ศนูยภาษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถ

ดานภาษาองักฤษของนกัศกึษามหาวทิยาลยันครสวรรค
“คณบด”ี หมายความวา คณบดคีณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ จำนวนไมเกินหาคนโดยคำแนะนำของคณบดี
ขอ ๗ คณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) จัดทำหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จัดทำหรือคัดเลือกซอฟดแวร เรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง
เพือ่ประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษ

(๒) พัฒนากำกับดูแล มาตรฐานหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ
ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ

(๓) กำหนดเกณฑการทดสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดาน
ภาษาองักฤษ

(๔) ประเมนิความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษของนกัศกึษาเพือ่ยกเวนการเขาทดสอบตามขอ ๑๓
ขอ ๘ นักศึกษาทุกคนตองเขารับการทดสอบวัดระดับความรูตามความสามารถดานภาษาอังกฤษ

ณ  ศนูยภาษา ดงันี้
(๑) ครั้งที่หนึ่งในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษาโดยตองมีผลการทดสอบวัดระดับความรู ความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษไมต่ำกวาระดับหก
(๒) กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษครั้งที่หนึ่งต่ำกวา

ระดับหก ตองเขารับการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถครั้งที่สองในภาคเรียนที่สามสำหรับหลักสูตรสองป
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หรอืในภาคเรยีนทีส่ีส่ำหรบัหลกัสตูรสีป่หรอืหลกัสตูรหาป  หรอืตามระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด
(๓) กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษครั้งที่หนึ่งต่ำกวา

ระดับหก และไมประสงคเขารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขอ ๑๐ สามารถเขารับการทดสอบวัดระดับความรู ความ
สามารถมากกวาสองครั้งได จนกวาจะมีผลการทดสอบอยูในระดับหกขึ้นไป ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กำหนด
ตามขอ ๘ (๒)

ขอ ๙ หลักเกณฑวิธีการและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการกำหนดระดับความรูความสามารถดาน
ภาษาองักฤษใหคณะกรรมการเปนผกูำหนด โดยจดัทำเปนประกาศมหาวทิยาลยั

ขอ ๑๐ นักศึกษาที่มีผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษในครั้งที่หนึ่งต่ำกวา
ระดับหก  จะตองเขารับการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมดวยตนเอง  จากซอฟตแวรเรียนภาษาอังกฤษตามที่
คณะกรรมกากรกำหนด ณ ศนูยภาษาดงันี้

ขอ ๑๑ ใหศูนยภาษาจัดทำวุฒิบัตรเพื่อรับรองความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
ขอ ๑๒ นกัศกึษาทกุคนจะตองดำเนนิการตามขอ ๘  หรอืขอ  ๑๐  แลวแตกรณโีดยกรณดีำเนนิการ

ตามขอ ๑๐  นกัศกึษาตองมผีลการทดสอบวดัระดบัความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษไมต่ำกวาระดบัสี ่จงึจะ
สามารถออกฝกประสบการณวชิาชพีและฝกประสบการณวชิาชพีครู

ขอ ๑๓ กรณนีกัศกึษาผใูดมเีอกสารหรอืหลกัฐานแสดงวาตนเองมคีวามรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษ
ไมต่ำกวาเกณฑที่กำหนดในขอ ๘ (๑) ใหแสดงหลักฐานดังกลาวแกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาถาคณะกรรมการ
เหน็วานกัศกึษาผนูัน้มคีวามรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษเพยีงพอ ใหเสนอชือ่ตอมหาวทิยาลยั เพือ่จดัทำประกาศ
ยกเวนการเขาทดสอบวดัระดบัความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษ

ขอ ๑๔ ใหศูนยภาษาเก็บเงินคาสมัครทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ ครั้งละ
หนึง่รอยบาท  ตอคน

ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูเก็บรักษาเงินรายไดนี้อยางนอยสามคน  การลงนามในใบถอนเงินจาก
ธนาคาร  ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายและเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่การเงินของศูนยภาษารวมกันเปน
ผลูงนามอยางนอยสองคนการรบัเงนิรายไดนี ้ ไมตองนำสงเปนเงนิคาบำรงุการศกึษา  ใหถอืวาเปนเงนิฝากถอนคนื
แยกตางหากจากเงินฝากประเภทอื่นเปนประเภท “เงินรายไดในการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  และนำเงินฝากธนาคารพาณิชย
หรอืธนาคารออมสนิในนามของศนูยภาษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค” โดยใหใชใบเสรจ็รบัเงนิของมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรคและจดัทำบญัชรีบัจายใหเปนปจจบุนั หลกัเกณฑและอตัราการเบกิจายเงนิใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายหรือคณบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปน
ผูอนุมัติและกอหนี้ผูกพันเงินรายไดตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินรอยละแปดสิบของเงินที่เรียกเก็บและเงินดอกผล
ที่ไดจากเงินรายได

ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจำนวนสองคนทำหนาที่ตรวจสอบบัญชีแลวใหผูตรวจสอบ
บัญชีบันทึกผลการตรวจสอบรายงานเสนอตอมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๘ เมือ่สิน้ปการศกึษา  ใหศนูยภาษารายงานผลการดำเนนิงาน  รวมทัง้การรบัจายเงนิประเภทนี้
เสนอตออธิการบดีเพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ขอ ๑๙ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการหากมีเงินเหลือใหนำสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

ระดบัความรู
๑
๒
๓
๔
๕

จำนวนชั่วโมงที่ตองศึกษาเพิ่มเติม
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
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    พลเอก
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ขอ ๒๐ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดในกรณทีีเ่กดิปญหา
จากการใชระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามระเบียบนี้ หรือมีปญหาจากการใชระเบียบนี้ที่อธิการบดีไมอาจ
วินิจฉัยชี้ขาดได หรือมีปญหาที่เกิดจากระเบียบนี้ไมไดกำหนดไว ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือ
เปนทีส่ดุ

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒๕  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อ วันที่ ๒๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประกันคุณภาพ
การศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอรของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔”

ขอ ๒ ใหไดใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ทีข่ดัหรอืแยงกบัขอบงัคบันี ้ ใหใชขอบงัคบันีแ้ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถ

ดานคอมพวิเตอรของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สำนักวิทยบริการ” หมายความวา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค
“ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ราชภฏันครสวรรค
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ จำนวนไมเกินเจ็ดคนตามคำแนะนำของผูอำนวยการ
ขอ ๖ คณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) จัดทำหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความ
สามารถดานคอมพวิเตอร

(๒) พฒันา กำกบั ดแูลมารตรฐานหลกัสตูรการอบรมระยะสัน้เพือ่ประกนัคณุภาพการศกึษา
เกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร

(๓) จัดทำเกณฑการทดสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถ
ดานคอมพวิเตอร

(๔) ประเมินความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาเพื่อยกเวนการเขาทดสอบ
ตามขอ ๙

ขอ ๗ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทุกคนตองเขารับการทดสอบ
วดัระดบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร ณ สำนกัวทิยบรกิาร กอนทีน่กัศกึษาจะออกฝกประสบการณวชิาชพี
หรอืฝกประสบการณวชิาชพีคร ูจะตองมคีวามรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอรในระดบัการใชงานเบือ้งตนได โดยจะ
ตองผานการทดสอบตามเกณฑการทดสอบทีค่ณะกรรมการกำหนด หากนกัศกึษาผใูดยงัไมผานการทดสอบดงักลาว
มหาวทิยาลยัจะไมอนญุาตใหออกฝกประสบการณวชิาชพีหรอืฝกประสบการณวชิาชพีครู
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ขอ ๘ ในการทดสอบ ใหสำนกัวทิยบรกิาร จดัใหมกีารทดสอบเปนระยะ ๆ ซึง่นกัศกึษาแตละคนมสีทิธิ์
สมัครเขาทดสอบตั้งแตเริ่มเขาเปนนักศึกษาและจะเขาทดสอบกี่ครั้งก็ไดจนกวาจะผานเกณฑการทดสอบแลว

ขอ ๙ กรณนีกัศกึษาผใูดมเีอกสารหลกัฐานแสดงวาตนมคีวามรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร ในระดบั
การใชงานเบื้องตนไดไมต่ำกวาเกณฑการทดสอบที่กำหนดตามขอ ๗ ใหแสดงหลักฐานดังกลาวแกคณะกรรมการ
พจิารณา หากคณะกรรมการเหน็วานกัศกึษาผนูัน้มคีวามรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอรเพยีงพอ ใหจดัทำประกาศ
ยกเวนการเขาทดสอบโดยถอืวานกัศกึษาผนูัน้ผานเกณฑการทดสอบ

ขอ ๑๐ ใหสำนักวิทยบริการออกวุฒิบัตรรับรอง ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาที่
ผานเกณฑการทดสอบรวมทัง้นกัศกึษาผไูดรบัการยกเวนการทดสอบตามขอ ๙

ขอ ๑๑ ใหสำนกัวทิยบรกิาร จดับรกิารฝกอบรมระยะสัน้ใหแกนกัศกึษาทีย่งัขาดความรคูวามสามารถดาน
คอมพิวเตอร หรือผูสนใจสมัครเขาอบรมเปนระยะและใหสำนักวิทยบริการจัดบริการหองคอมพิวเตอรสำหรับการ
ใชงาน และฝกทกัษะทางคอมพวิเตอรบรกิารแกนกัศกึษาทัง้ในและนอกเวลาราชการ

ขอ ๑๒ การจดัเกบ็คาธรรมเนยีมและการใชจายเงนิตาง ๆ ในการดำเนนิการประกนัคณุภาพ การศกึษา
เกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอรจากนกัศกึษา ใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลยัโดยความเหน็ชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย

ขอ ๑๓ ใหอธกิารบดแีตงตัง้ผเูกบ็รกัษาเงนิรายไดตามขอ ๑๒ อยางนอยสามคน การลงนามในใบถอนเงนิ
จากธนาคาร ใหอธิการบดีมอบหมายและเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่การเงินของสำนักวิทยบริการเปนผูลงนามรวมกัน
อยางนอยสองคน การรบัเงนิรายไดนีไ้มตองนำสงเปนเงนิคาบำรงุการศกึษา ใหถอืวาเปนเงนิฝากถอนคนืแยกตางหาก
จากเงนิฝากประเภทอืน่เปนประเภท “เงนิรายไดในการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดาน
คอมพวิเตอรของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค” และนำเงนิฝากธนาคารพาณชิยหรอืธนาคารออมสนิใน
นามมหาวิทยาลัย โดยใหใชใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยและจัดทำบัญชีรับจายใหเปนปจจุบัน

ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย หรือผูอำนวยการที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนผูอนุมัติและกอหนี้ผูกพันเงินรายไดตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินรอยละแปดสิบของเงินที่เรียกเก็บและเงิน
ดอกผลที่ไดจากเงินรายได

ขอ ๑๕ ใหอธกิารบดแีตงตัง้ผตูรวจสอบบญัชจีำนวนสองคน ทำหนาทีต่รวจสอบบญัช ีและใหผตูรวจสอบ
บญัชบีนัทกึผลการตรวจสอบรายงานเสนอตอมหาวทิยาลยัภายในหกสบิวนันบัแตวนัสิน้ปการศกึษา

ขอ ๑๖ เมื่อสิ้นปการศึกษา ใหสำนักวิทยบริการรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งการรับจายเงิน
ประเภทนี้เสนอตออธิการบดีเพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ขอ ๑๗ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ หากมีเงินเหลือใหนำสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๘ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และเปนผวูนิจิฉยัชีข้าด ในกรณทีีเ่กดิปญหา

จากการใชระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามระเบียบนี้ หรือมีปญหาจากการใชระเบียบนี้แทน อธิการบดีไมอาจ

วินิจฉัยชี้ขาดได หรือมีปญหาที่เกิดจากระเบียบนี้ไมไดกำหนดไว ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือ
เปนทีส่ดุ

ประกาศ ณ วนัที ่๒๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

      พลเอก
           (ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

                       นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค



คูมือนักศึกษา -99- ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมตสิภา
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ในคราวประชมุครัง้ที ่๓/๒๕๕๐ เมือ่วนัที ่๒๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการปฏบิตัขิองผเูขาสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชระเบยีบนีต้ัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบัประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดทีข่ดัหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้ใหใชระเบยีบนีแ้ทน
ขอ ๔ ในระเบยีบนี้

“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ขอ ๕ ผเูขาสอบตองปฏบิตัดิงัตอไปนี้
(๑) การแตงกาย ถาเปนนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาตองแตงเครือ่งแบบนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาแลวแตกรณ ีถาเปน

ผสูมคัรสอบตองแตงใหสภุาพเรยีบรอยตามประเพณนียิม
(๒) ผเูขาสอบจะตองถอืเปนหนาทีท่ีจ่ะตองตรวจสอบใหทราบวาสถานทีส่อบอย ูณ ทีใ่ด หองใด
(๓) ไปถงึสถานทีส่อบกอนเวลาเริม่สอบตามสมควร ผใูดไปไมทนัเวลาสอบวชิาใด ไมมสีทิธิเ์ขาสอบวชิานัน้

แตสำหรบัการเขาสอบวชิาแรกในตอนเชาของแตละวนั ผใูดเขาหองสอบหลงัจากลงมอืสอบแลวสบิหานาทจีะไมอนญุาตใหสอบ
วชิานัน้ เวนแตมเีหตคุวามจำเปนใหอยใูนดลุยพนิจิของประธานดำเนนิการสอบพจิารณาอนญุาต

(๔) ไมเขาหองสอบกอนไดรบัอนญุาต
(๕) ไมนำเอกสาร เครือ่งอเิลก็ทรอนกิส หรอืเครือ่งมอืสือ่สารใด ๆ  เขาไปในหองสอบ
(๖) นัง่ตามทีก่ำหนดให จะเปลีย่นทีน่ัง่กอนไดรบัอนญุาตไมได
(๗) ไมทจุรติในการสอบพรอมทัง้ตองปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัการสอบและคำสัง่ของผกูำกบัการสอบ
(๘) มใิหผเูขาสอบคนอืน่คดัลอกคำตอบของตน รวมทัง้ไมพดูคยุกบัผใูดในเวลาสอบ เมือ่มขีอสงสยัหรอื

มเีหตคุวามจำเปนใหแจงตอผกูำกบัการสอบ
(๙) ประพฤตตินเปนสภุาพชน
(๑๐)ผใูดสอบเสรจ็กอน ผนูัน้ตองออกไปหางจากหองสอบและไมกระทำการใด ๆ  อนัเปนการรบกวนแกผทูี่

ยงัสอบอย ูแตทัง้นีผ้เูขาสอบทกุคนจะออกจากหองสอบกอนเวลายีส่บินาทหีลงัจากเริม่สอบวชิานัน้ไมได
(๑๑)ไมนำกระดาษสำหรบัเขยีนคำตอบทีผ่กูำกบัการสอบแจกใหออกไปจากหองสอบ

ขอ ๖ ผเูขาสอบผใูดกระทำการฝาฝนขอ ๕ หรอืพยายามกระทำการทจุรติในการสอบวชิาใด ใหผกูำกบัการสอบ
วากลาวตกัเตอืน

ถาการกระทำดังกลาวในวรรคหนึ่งเขาลักษณะรายแรงเมื่อไดสอบสวนแลวประธานกรรมการหรือผูมีอำนาจหนาที่
ในการจดัการสอบมอีำนาจสัง่ไมใหผนูัน้เขาสอบวชิานัน้ หรอืสัง่ไมตรวจคำตอบวชิาของผนูัน้โดยถอืวาสอบไมผานเฉพาะวชิากไ็ด

ขอ ๗ ผเูขาสอบกระทำการทจุรติในการสอบวชิาใด เมือ่ไดสอบสวนแลวใหประธานกรรมการหรอืผมูอีำนาจหนาที่
ในการจดัการสอบ สัง่ไมตรวจคำตอบและถอืวาผนูัน้สอบไมผานวชิานัน้ในการสอบคราวนัน้

ขอ ๘ ในกรณทีจุรติในการสอบดวยวธิคีดัลอกคำตอบระหวางผเูขาสอบดวยกนั ใหสนันษิฐานไวกอนวาผเูขาสอบ
นัน้ไดสมคบกนักระทำการทจุรติ

ขอ ๙ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดในกรณเีกดิปญหาจากการใชระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่๒๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ

พ.ศ. ๒๕๕๐

    พลเอก
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค



ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -100- คูมือนักศึกษา

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
มตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ในคราวประชมุครัง้ที ่๕/๒๕๕๓ เมือ่วนัที ่๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวนรายวชิา ในระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓”

ขอ ๒ ใหใชระเบยีบนี ้สำหรบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ  ระเบยีบ  ขอบงัคบั  ประกาศ หรอืคำสัง่อืน่ใด ทีข่ดัหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้ใหใช

ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณบด”ี หมายความวา คณบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การนำหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ

แตละรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
เทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ กับรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มาใชโดยไมตองศึกษา
รายวชิานัน้อกี

“การยกเวนรายวิชา” หมายความวา การนำรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเทา หรือในระดับปริญญาตรี การนำประสบการณการทำงานผานการศึกษานอกระบบ การฝกอาชีพ
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาอบรม ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค มาใชยกเวนโดยไมตองศกึษารายวชิานัน้อกี

“สถาบันการศึกษาอื่น” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรไมต่ำกวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไปที่นอกเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ก.พ. รับรอง
หรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ขอ ๕ นกัศกึษาทีจ่ะขอเทยีบโอนผลการเรยีน และขอยกเวนรายวชิา จะตองอยใูนเงือ่นไขดงัตอไปนี้
(๑) เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา แตยังไมสำเร็จ

การศกึษา
(๒) สำเรจ็การศกึษาในระดบัอนปุรญิญา ระดบัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา
(๓) เคยศึกษาอบรม ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตร

ของสถาบนัการศกึษาอืน่
(๔) ขอยายสถานศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ มาศกึษาทีม่หาวทิยาลยั
(๕) กำลังศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเปลี่ยนไปศึกษาสาขาวิชา

อืน่หรอืวชิาเอกอืน่
(๖) กำลงัศกึษาในมหาวทิยาลยัและขอยกเวนรายวชิาตามขอ ๑๒

ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการเทยีบโอนผลการเรยีน และการยกเวนรายวชิา ในระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๓



คูมือนักศึกษา -101- ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ขอ ๖ หลกัเกณฑการขอเทยีบโอนผลการเรยีน  มดีงันี้
(๑) รายวิชาที่ตองการขอเทียบโอนผลการเรียน จะตองมีผลการเรียนที่ไดคาระดับคะแนน

ไมต่ำกวา “C” หรือเทียบเทา และตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ผลการเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

(๒) รายวชิาฝกประสบการณวชิาชพี จะขอเทยีบโอนผลการเรยีนไมได
(๓) รายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแลวจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่คิดคาระดับคะแนน

เปนรอยละ ใหเทียบคาระดับคะแนนตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(๔) รายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแลวจากสถาบันการศึกษาอื่น เปนคนละระบบกับของ

มหาวิทยาลัย แตพอที่จะเทียบเปนคาระดับคะแนนตามเกณฑของมหาวิทยาลัยได ใหคณะที่รับผิดชอบรายวิชา
ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอมหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัย
พจิารณากำหนดคาระดบัคะแนน โดยจดัทำเปนประกาศมหาวทิยาลยั

ขอ ๗ วธิกีารขอเทยีบโอนผลการเรยีน
(๑) ใหนักศึกษายื่นคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนในแตละรายวิชาตามแบบทายระเบียบ

นี ้โดยยืน่ทีค่ณะทีร่บัผดิชอบรายวชิาทีข่อเทยีบโอนผลการเรยีนนัน้ ๆ
(๒) ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการจำนวนสามคน ประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชาที่

รบัผดิชอบรายวชิานัน้เปนประธานกรรมการ อาจารยประจำสาขาวชิานัน้คนหนึง่เปนกรรมการ และอาจารยประจำ
สาขาวิชานั้นคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเทียบเนื้อหาในแตละรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว
กับรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยใหพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง

ใหคณบดีพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ หากเห็นชอบตามที่เสนอใหจัดทำเปนประกาศคณะ
พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบและสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการตอไป

ขอ ๘ หลกัเกณฑการขอยกเวนรายวชิา มดีงันี้
(๑) ในกรณทีีส่ำเรจ็การศกึษาหรอืเคยศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ ทีก่ารคดิคาระดบัคะแนน

เปนระบบที่ไมสามารถจะนำมาคิดเปนคาระดับคะแนนของมหาวิทยาลัยที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน ใหนักศึกษา
ยื่นคำรองขอยกเวนรายวิชานั้นได

(๒) ในกรณทีีน่กัศกึษาเหน็วา รายวชิาทีเ่คยศกึษามาแลวตัง้แตสองวชิาขึน้ไปรวมกนั มเีนือ้หา
สาระครอบคลมุไมนอยกวาสามในสีก่บัรายวชิาใดรายวชิาวชิาหนึง่ตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ใหนกัศกึษายืน่คำรอง
ขอยกเวนรายวิชานั้นได

(๓) รายวิชาที่ตองการขอยกเวน จะตองมีผลการเรียนที่ไดคาระดับคะแนนเทียบไดไมต่ำกวา
“C” หรือเทียบเทา และตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวนตามหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยั รายวชิาทีไ่ดรบัการยกเวนใหบนัทกึผลการเรยีนเปน “P” ในชองระดบัคะแนน

ขอ ๙ วธิกีารขอยกเวนรายวชิา
(๑) ใหนกัศกึษายืน่คำรองขอยกเวนรายวชิาตามแบบทายระเบยีบนี ้โดยยืน่ทีค่ณะทีร่บัผดิชอบ

รายวชิาทีข่อยกเวน
(๒) ใหคณบดแีตงตัง้คณะกรรมการจำนวนสามคน ประกอบดวยหวัหนาสาขาวชิาทีร่บัผดิชอบ

รายวิชานั้นเปนประธานกรรมการ  อาจารยประจำสาขาวิชานั้นคนหนึ่งเปนกรรมการ และอาจารยประจำสาขา
วิชานั้นอีกคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเทียบเนื้อหาในแตละรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
กบัรายวชิาทีข่อยกเวน  โดยใหพจิารณาใหเสรจ็สิน้ภายในเจด็วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้

ใหคณบดีพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ หากเห็นชอบตามที่เสนอใหจัดทำเปนประกาศคณะ
พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบ และสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการ
ตอไป

ขอ ๑๐ กรณีผูสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เขามาศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ใหไดรบัการยกเวนบางรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป รายวชิาใดทีไ่ดรบัการยกเวน
ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
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ใหนักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชาในรายวิชาตามวรรคหนึ่งตามแบบทายระเบียบนี้ โดยยื่นที่คณะ
ที่นักศึกษาสังกัดและใหคณบดีเปนผูตรวจสอบ พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบแลวสำเนาใหสำนัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการตอไป รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกผลการเรียนเปน “P”
ในชองระดับคะแนน

ขอ ๑๑ กรณีผูสำเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป เขามาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาใหม ใหไดรับการยกเวนไมตองเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย

ใหนักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชาตามแบบทายระเบียบนี้ โดยยื่นที่คณะที่นักศึกษาสังกัด และ
ใหคณบดีเปนผูตรวจสอบ แลวแจงใหนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบ แลวสำเนาใหสำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีนเพือ่ดำเนนิการตอไป รายวชิาทีไ่ดรบัการยกเวนใหบนัทกึผลการเรยีนเปน “P” ในชองระดบัคะแนน

ขอ ๑๒ กรณีที่นักศึกษามีประสบการณการทำงาน เคยผานการศึกษานอกระบบ มีการฝกอาชีพ
ไดรบัการศกึษาตามอธัยาศยั หรอืเคยศกึษาอบรมตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัการศกึษาอืน่ มสีทิธิย์ืน่ขอ
ยกเวนรายวิชาในรายวิชาที่เห็นวามีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวนตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย

ใหนักศึกษายื่นคำรองขอยกเวนรายวิชาพรอมเอกสารหลักฐานการมีประสบการณทำงาน เคยผาน
การศึกษานอกระบบ มีการฝกอาชีพ ไดรับการศึกษาตามอัธยาศัย หรือเคยศึกษาอบรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
หรอืสถาบนัการศกึษาอืน่ตามแบบทายระเบยีบนี ้ โดยยืน่ทีค่ณะทีร่บัผดิชอบรายวชิาทีข่อยกเวน

ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการจำนวนไมเกินหาคนประกอบดวย คณบดีเปนประธานกรรมการ
รองคณบดฝีายวชิาการเปนรองประธานกรรมการ   คณาจารยในสาขาวชิาทีร่บัผดิชอบรายวชิาทีข่อยกเวน จำนวน
ไมเกนิสองคนเปนกรรมการ หวัหนาสาขาวชิาทีร่บัผดิชอบรายวชิาทีข่อยกเวนเปนกรรมการและเลขานกุาร

ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการตาม ขอ ๑๒  วรรคสาม  ดำเนินการพิจารณาประเมินผลตามหลักเกณฑ
และวธิกีารดงัตอไปนี้

(๑) ตรวจสอบการมปีระสบการณการทำงาน การผานการศกึษานอกระบบ การมกีารฝกอาชพี
การไดรับการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเคยศึกษาอบรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
จากเอกสารหลักฐานของนักศึกษาวามีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวน และ

(๒) ดำเนินการทดสอบความรูความสามารถของผูขอยกเวนรายวิชา  โดยการสอบขอเขียน
หรือสอบปากเปลา หรือสอบภาคปฏิบัติ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน  หรืออาจทดสอบดวย
วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสมในแตละรายวิชา และ

(๓) ในกรณีที่มีเหตุอันควรที่จะเปดโอกาสใหนักศึกษาผูขอยกเวนรายวิชา ไดปฏิบัติการ
ใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ก็สามารถทำไดโดยไมตองใหนักศึกษา
ยื่นคำรองใหม

ใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน และใหคณบดีอนุมัติหรือไมอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
โดยระบุเหตุผลที่อนุมัติ หรือไมอนุมัติการขอยกเวนรายวิชา พรอมทั้งแจงนักศึกษาผูยื่นคำรองทราบ ในกรณี
ที่อนุมัติใหสำเนาแจงสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการตอไป

รายวชิาทีไ่ดรบัการยกเวนใหบนัทกึผลการเรยีนเปน “P” ในชองระดบัคะแนน
ขอ ๑๔ นกัศกึษาทีใ่ชสทิธขิอยกเวนรายวชิาตามขอ ๘  ขอ ๑๐  ขอ ๑๑  ขอ ๑๒  แลว ยงัมสีทิธิ

ทีจ่ะขอเทยีบโอนผลการเรยีนรายวชิาอืน่ ๆ ตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัได
ขอ ๑๕ การเทียบโอนผลการเรียน การยกเวนรายวิชา นักศึกษาตองชำระคาธรรมเนียมโดยไมตอง

ลงทะเบียน  และอัตราการเก็บคาธรรมเนียมใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย

ใหมหาวิทยาลัยจายคาตอบแทนคณะกรรมการตามขอ ๑๒ วรรคสาม ไดไมเกินรอยละแปดสิบของ
วงเงินคาธรรมเนียมที่เก็บไดจากนักศึกษาแตละราย

ขอ ๑๖ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยเรียนจากมหาวิทยาลัย ใหนำ
มาคำนวณเปนคะแนนเฉลี่ยสะสม
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    พลเอก
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

แตถาเปนรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่นจะไมนำมาคำนวณเปน
คะแนนเฉลี่ยสะสม

ขอ ๑๗ การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชา  จำนวนหนวยกิตรวมกันแลวตองไมเกิน
สามในสี่ของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เขาศึกษา

ผูขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนรายวิชา จะมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอเมื่อไดลงทะเบียน
เรียนใหมในมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละสี่สิบของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เขาศึกษา

ขอ ๑๘ การยืน่คำรองขอเทยีบโอนผลการเรยีนและขอยกเวนรายวชิา ใหยืน่คำรองภายในภาคเรยีนแรก
ทีเ่ขาศกึษาของนกัศกึษา

ในกรณีมีเหตุจำเปนอาจยื่นคำรองภายหลังภาคเรียนแรกได โดยชี้แจงเหตุผลประกอบ และใหอยูใน
ดลุยพนิจิของคณบดี

ขอ ๑๙ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนีแ้ละเปนผวูนิจิฉยัชีข้าด ในกรณทีีเ่กดิปญหา
จากการใชระเบียบนี้ พรอมทั้งสามารถออกประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปญหาการตีความตามระเบียบนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วนัที ่๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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ระเบยีบสภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการยกเวนการเรยีนจากผศูกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั การฝกอาชพี

หรอืจากประสบการณการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๖

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการยกเวนการเรียนรู
จากผูศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทำงาน เพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
และโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ เมื่อวันที่
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค จงึวางระเบยีบไวดงันี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครสวรรค วาดวยการยกเวนการเรียน
จากผศูกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั การฝกอาชพี หรอืจากประสบการณการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๖”

ขอ ๒ บรรดาระเบยีบ  คำสัง่หรอืขอบงัคบัอืน่ใด  ในสวนทีข่ดัแยงกบัระเบยีบนีใ้หใชระเบยีบนีแ้ทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สถาบนัราชภฏั”  หมายความวา  สถาบนัราชภฏัทกุแหงและใหหมายรวมถงึวทิยาลยัครดูวย
“สถาบนั”  หมายความวา  สถาบนัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดสีถาบนัราชภฏันครสวรรค
“นกัศกึษา”  หมายความวา  ผทูีศ่กึษาเตม็เวลาในวนัทำการปกตขิองสถาบนัราชภฏันครสวรรค  และ

ใหหมายความรวมถงึผทูีศ่กึษาอบรม  ตามโครงการอืน่ทีใ่ชหลกัสตูรสถาบนัราชภฏั
“การยกเวนผลการเรียน” หมายความวา การนำผลการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ

ฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทำงาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระและความยากงายเทียบไดไมนอยกวา ๓ ใน ๔
ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรสถาบันราชภัฏและอยูในระดับเดียวกันมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง เพื่อทำหนาที่พิจารณาอนุมัติการ
ยกเวนการเรยีนตามระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏั วาดวยการโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรยีน
รายวชิา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๒

ขอ ๔ หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการยกเวนการเรียนจากผูศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อธัยาศยั การฝกอาชพี หรอืจากประสบการณการทำงาน ใหเปนไปตามระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏั
วาดวยการโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรยีนรายวชิา พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพิม่เตมิตามระเบยีบคณะกรรมการ
สภาสถาบนัราชภฏั วาดวยการโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรยีนรายวชิา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

ขอ  ๕  วิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน ตามขอ ๘ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบัน
ราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพิ่มเติมตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏั วาดวยการโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรยีนรายวชิา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งกำหนดใหสถาบันเปนผูกำหนดนั้นใหดำเนินการดังนี้

๕.๑ นักศึกษายื่นคำรองและสงขอมูลแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอนซึ่งจำแนกประเด็น
ตามผลลพัธการเรยีนรขูองวชิาหรอืชดุวชิาทีข่อยกเวน โดยมกีำหนดระยะเวลาในการยืน่คำรอง ดงันี้

๕.๑.๑ กรณทีีเ่ปนการศกึษาหรอืประสบการณทีม่อียกูอนเขาเปนนกัศกึษาใหยืน่คำขอ
ยกเวนภายในภาคเรยีนแรก ตามกำหนดในประกาศของสถาบนั

๕.๑.๒ กรณทีีเ่ปนการศกึษาหรอืประสบการณทีเ่กดิขึน้ในระหวางทีก่ำลังเปนนักศึกษา
ใหยืน่คำขอ ยกเวนภายใน ๑ เดอืน  นบัตัง้แตผลการศกึษาหรอืประสบการณทีน่ำมาขอยกเวนไดเกดิขึน้กบันกัศกึษา
ผขูอยกเวนแลว
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๕.๒ ใหอธกิารบดแีตงตัง้คณะกรรมการซึง่ประกอบดวย
๕.๒.๑ คณบด ีของคณะทีร่บัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาหรอืชดุวชิา

นัน้ ๆ  เปนประธาน
๕.๒.๒ อาจารยและหรอืผเูชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ ๆ จำนวน ๒-๓ คน เปนกรรมการ
๕.๒.๓ ประธานคณะกรรมการโปรแกรมวิชาหรือหัวหนาภาควิชาของรายวิชาหรือ

ชดุวชิานัน้ ๆ เปนกรรมการและเลขานกุาร
๕.๓ ใหคณะกรรมการดำเนินการ

๕.๓.๑ ตรวจสอบผลลัพธการเรียนรูจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน ประกอบ
กับเนื้อหาสาระ ระยะเวลา ผลการประเมินและขอมูลอื่น ๆ ของผลการศึกษาหรือประสบการณนักศึกษา
ผขูอยกเวนของวชิาหรอืชดุวชิานัน้ ๆ

๕.๓.๒ ดำเนินการทดสอบความรูความสามารถของผูยกเวน โดยการสอบขอเขียน
สอบปากเปลา สอบทักษะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกันและอาจทดสอบหรือตรวจสอบ
ดวยวธิกีารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมของลกัษณะวชิาหรอืชดุวชิานัน้ ๆ

๕.๓.๓ สรุปผลการประเมิน โดยระบุเหตุผลที่อนุมัติหรือไมอนุมัติใหยกเวนไวดวย
และแจงใหนักศึกษาทราบ

กรณียังไมอนุมัติใหยกเวนแตมีเหตุผลอันสมควรที่จะเปดโอกาสใหนักศึกษาผูขอยกเวนไดปฏิบัติ
การใด ๆ  เพิม่เตมิ เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการอกีครัง้หนึง่กส็ามารถกระทำได ซึง่หากคณะกรรมการ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งแลวเห็นสมควรอนุมัติก็สามารถอนุมัติไดโดยไมตองใหนักศึกษายื่นคำรองใหมอีก

ขอ ๖ ในการขอยกเวนการเรียนใหสถาบันเก็บคาธรรมเนียมจากนักศึกษาผูขอยกเวนหนวยกิตละ
๒๐๐ บาท และใหสถาบันจายคาตอบแทนคณะกรรมการไดไมเกินรอยละ ๘๐ ของวงเงินคาธรรมเนียมที่เก็บได
จากนกัศกึษาแตละราย

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อการดำเนินการขอยกเวนการเรียนนี้ สถาบันจะไมคืนใหแกนักศึกษา
ไมวาจะไดรบั การยกเวนหรอืไม สวนกรณทีีไ่ดรบัการยกเวนในรายวชิาหรอืชดุวชิาใดใหฝายทะเบยีนบนัทกึผลการเรยีน
โดยมติองเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมใด ๆ  จากนกัศกึษาอกี

ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด กรณีที่เกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้

ขอ ๘ ใหใชระเบยีบนี ้  ตัง้แตปการศกึษา ๒๕๔๖ เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖



ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -106- คูมือนักศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค จงึออกระเบยีบไวดงันี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการสนบัสนนุนกัศกึษา
โครงการวทิยาศาสตรราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภา”  หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“โครงการ”  หมายความวา  โครงการวทิยาศาสตรราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสนบัสนนุนกัศกึษาโครงการวทิยาศาสตรราชภฏันครสวรรค

หมวดที ่๑
วัตถุประสงคของโครงการและคุณสมบัติของนักศึกษาในโครงการ

ขอ ๔ โครงการวทิยาศาสตรราชภฏันครสวรรคมวีตัถปุระสงค  ดงันี้
(๑) เพือ่สนบัสนนุสงเสรมิใหนกัเรยีนมธัยมศกึษาในเขตจงัหวดันครสวรรค อทุยัธานแีละชยันาท

ที่มีผลการเรียนดีเขาศึกษาทางดานวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
(๒) เพือ่เสรมิสรางความเปนเลศิทางวชิาการและพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัภิารกจิดานตาง ๆ

ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพสืบเนื่องตอไปในอนาคต
ขอ ๕ ผมูสีทิธิส์มคัรเขารบัการคดัเลอืกเปนนกัศกึษาในโครงการตองมคีณุสมบตั ิ ดงันี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เปนนกัเรยีนทีก่ำลงัศกึษาอยใูนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ ในเขตจงัหวดันครสวรรค อทุยัธานี

และชยันาท ทีส่มคัรเขาศกึษาในสาขาวทิยาศาสตรของมหาวทิยาลยั
(๓) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ และมัธยมศึกษาปที่ ๕ รวมกัน

ไมต่ำกวา 2.75
(๔) มคีวามประพฤตดิ ี รางกายแขง็แรง โดยไมเปนโรค หรอืภาวะอนัเปนอปุสรรคตอการศกึษา

หมวดที ่๒
การสนับสนุนและเงื่อนไขของนักศึกษาในโครงการ

ขอ ๖ นักศึกษาในโครงการจะไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) ไดรบัทนุการศกึษาจากมหาวทิยาลยัปละ ๑๐,๐๐๐ บาท จนจบการศกึษา หากผลการเรยีน

เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในขอ ๗
(๒) ไดรบัทนุอดุหนนุการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเพือ่ทำการวจิยั ทดลอง คนควา หรอืศกึษาเอกเทศ

ในรายวชิาทีต่องปฏบิตักิารวจิยัของสาขาวชิานัน้ ๆ ตามอตัราทีม่หาวทิยาลยักำหนด
(๓) ไดรบัการพจิารณาเปนกรณพีเิศษเพือ่ใหพกัอาศยัในหอพกัของมหาวทิยาลยั

ระเบยีบสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค

พ.ศ. ๒๕๔๗
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ขอ ๗ นักศึกษาในโครงการที่จะไดรับทุนการศึกษาตามขอ ๖ (๑) จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงือ่นไข ดงันี้

(๑) เปนนกัศกึษาชัน้ปที ่๑ ซึง่ไดรบัการคดัเลอืกเขาเปนนกัศกึษาในโครงการตามขอ ๕
(๒) เปนนกัศกึษาในโครงการทีม่คีวามประพฤตดิแีละมผีลการศกึษาในชัน้ปที ่๑, ๒ และ ๓

ไดคะแนนเฉลีย่ของแตละปไมต่ำกวา ๒.๕๐ โดยจะไดรบัทนุการศกึษาในขณะทีน่กัศกึษาอยใูนชัน้ปที ่๒, ๓ และ ๔
ตามลำดับ

หากนกัศกึษาในโครงการมผีลการศกึษาไดคะแนนเฉลีย่ปใดต่ำกวา ๒.๕๐ ไมไดรบัทนุการศกึษาเฉพาะปถดัไป
หากผลการศึกษาในปตอมาเปนไปตามเกณฑในวรรคแรกก็จะไดรับทุนการศึกษาในปถัดไปตามปกติ

ขอ ๘  นักศึกษาในโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษาไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ที่จะตองชดใชทุนกับมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีที่นักศึกษาเรียนไมจบหลักสูตร หรือตองออกจากการศึกษาดวยเ
หตุอันไมสมควรตามที่คณะกรรมการตามขอ ๙ กำหนดจะตองชดใชเงินทุนการศึกษาตามขอ ๖ (๑) ทั้งหมด
ภายใน ๑ ป

หมวดที ่๓
การดำเนนิการ

ขอ ๙ ใหมหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุนกัศกึษาโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค
ขึน้ชดุหนึง่ ประกอบดวย

(๑) อธกิารบด ีเปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธกิารบดฝีายวชิาการของมหาวทิยาลยั เปนรองประธาน
(๓) คณบดทีกุคณะของมหาวทิยาลยั เปนกรรมการ
(๔) ตวัแทนผทูรงคณุวฒุใินสภา ๑ คน เปนกรรมการ
(๕) ตวัแทนคณาจารยในสภา ๑ คน เปนกรรมการ
(๖) ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการตามขอ ๙ มอีำนาจหนาที ่ดงันี้
(๑) พจิารณากำหนดหลกัเกณฑ รายละเอยีดวธิปีฏบิตัใินการดำเนนิงานตามระเบยีบนี้
(๒) แตงตัง้คณะอนกุรรมการ หรอืคณะกรรมการดำเนนิงานเพือ่ปฏบิตัหินาทีต่าง ๆ  ตามระเบยีบนี้
(๓) กำหนดเหตุที่นักศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศึกษาไมจบหลักสูตร หรือ

ตองออกจากการศกึษาดวยเหตอุนัไมสมควรตามขอ ๘
(๔) ติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามสัญญาและเงื่อนไขตามระเบียบนี้

ขอ ๑๑ ในแตละปใหคณะกรรมการคดัเลอืกบคุคลเขาเปนนกัศกึษาในโครงการตามขอ ๖ ไดปละไมเกนิ
๕๐ คน โดยใหพยายามกระจายไปทกุโปรแกรมวชิาดานวทิยาศาสตรทีเ่ปดสอน

ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานใหสภาทราบเมื่อสิ้นปการศึกษาภาคปกติ
ขอ ๑๓ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนีแ้ละมอีำนาจวนิจิฉยัชีข้าด ในกรณทีีเ่กดิปญหา

จากการใชระเบียบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๗



ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -108- คูมือนักศึกษา

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติ
สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ในคราวประชมุครัง้ที ่๑๐/๒๕๔๙ เมือ่วนัที ่๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการยกเวนเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา
สำหรบันกักฬีาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๙”

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

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณบด”ี หมายความวา คณบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา” หมายความวา เงนิทีเ่รยีกเกบ็ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ทีใ่ชบงัคบัอยู
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการพิจารณายกเวนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ

นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
ขอ ๕ ใหอธกิารบดแีตงตัง้คณะกรรมการ ซึง่ประกอบดวย

(๑) รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา เปนประธาน
(๒) ผอูำนวยการสำนกังานอธกิารบดหีรอืผแูทน เปนกรรมการ
(๓) อาจารยทีม่คีวามรดูานกฬีาจำนวนสองคน เปนกรรมการ
(๔) หวัหนาผรูบัผดิชอบดานการเงนิของมหาวทิยาลยั เปนกรรมการ
(๕) ผอูำนวยการกองพฒันานกัศกึษา เปนกรรมการและเลขานกุาร

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมอีำนาจดงัตอไปนี้
(๑) พจิารณากำหนดหลกัเกณฑ รายละเอยีดวธิปีฏบิตัใินการพจิารณายกเวนเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา

ตามระเบยีบนี ้โดยทำเปนประกาศของมหาวทิยาลยั ทัง้นีใ้หมผีลบงัคบัใชเมือ่ไดแจงใหสภามหาวทิยาลยัทราบแลว
(๒) พจิารณาและใหความเหน็ตออธกิารบดเีกีย่วกบัการยกเวนเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาตามระเบยีบนี้

ขอ ๗ การยกเวนคาธรรมเนยีมการศกึษาใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีค่ณะกรรมการกำหนด
ขอ ๘ นกักฬีาทีจ่ะไดรบัยกเวนเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาตามขอ ๗ ตองเปนนกัศษึาภาคปกตหิรอืนกัศกึษา

โครงการจดัการศกึษาเพือ่เยาวชนทองถิน่ หรอืนกัศกึษาโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ หรอืนกัศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษาโดยเปนนกักฬีาทีม่คีวามสามารถตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการกำหนด

ขอ ๙ การยกเวนคาธรรมเนยีมการศกึษาใหคณะกรรมการพจิารณาและเสนอความเหน็ตออธกิารบดเีพือ่พจิารณา
อนุมัติ

ขอ ๑๐ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดในกรณเีกดิปญหาจากการใช
ระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการยกเวนเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา

สำหรบันกักฬีาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค  พ.ศ. ๒๕๔๙

    พลเอก
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค



คูมือนักศึกษา -109- ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

    พลเอก
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติ
ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ในคราวประชมุครัง้ที ่๒/๒๕๔๙ เมือ่วนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ ๒๕๔๙ สภามหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการรบั-จายเงนิประกนัอบุตัเิหตนุกัศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๙”

ขอ ๒ ใหใชระเบยีบนีต้ัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบยีบขอบงัคบั ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใด ทีข่ดัหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้ใหใชระเบยีบนีแ้ทน
ขอ ๔ ในระเบยีบนี้
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นกัศกึษา”  หมายความวา นกัศกึษาภาคปกต ิและนกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษาเพือ่เยาวชนในทองถิน่
ขอ ๕ ใหนกัศกึษาทกุคนทำประกนัอบุตัเิหต ุในวนัทีก่ำหนดใหมกีารลงทะเบยีนในภาคเรยีนทีห่นึง่ ของทกุปการศกึษา

การเรียกเก็บเงินคาประกันอุบัติเหตุ ใหเรียกเก็บได ไมเกินสองรอยบาทตอป ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ เงนิประกนัอบุตัเิหต ุหมายถงึ เงนิทีไ่ดมาดงัตอไปนี้

(๑) เงนิทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัใิหนำมาใชเปนคาประกนัอบุตัเิหตุ
(๒) เงนิบรจิาคหรอืดอกผลทีเ่กดิจากเงนินี้

ขอ ๗ เงินที่ไดมาตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนเงินฝากถอนคืนแยกตางหากจากเงินฝากประเภทอื่นเปนประเภท
“เงนิประกนัอบุตัเิหตนุกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค” ใหนำฝากธนาคารพาณชิย หรอื ธนาคารออมสนิในนามมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค

ขอ ๘ ใหอธกิารบดแีตงตัง้คณะกรรมการการเงนิประกนัอบุตัเิหตจุำนวนเจด็คน โดยมอีธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดี
ทีไ่ดรบัมอบหมายเปนประธาน และกรรมการอืน่ ๆ ประกอบดวยกรรมการผบูรหิารจำนวนสามคน กรรมการจากคณาจารย
จำนวนสามคน กรรมการอืน่ตามวรรคหนึง่มวีาระดำรงตำแหนงคราวละสองปแตอาจไดรบัการแตงตัง้อกีกไ็ด

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการการเงนิประกนัอบุตัเิหตมุอีำนาจหนาที ่ดงันี้
(๑) กำหนดแนวทางในการดำเนนิการโดยทัว่ไป
(๒) พจิารณากลัน่กรองจดัหาบรษิทัประกนัอบุตัเิหตขุองนกัศกึษา
(๓) พจิารณาการใชเงนิผลประโยชน อนัเกดิจากการเรยีกเกบ็และเงนิทีม่ผีบูรจิาค รวมทัง้ดอกผลทีเ่กดิจาก

เงนิรายไดตามระเบยีบนี้
ขอ ๑๐ ใหอธกิารบดแีตงตัง้คณะกรรมการเกบ็รกัษาเงนิตามระเบยีบอยางนอยสามคน

การลงนามในใบถอนเงนิจากธนาคาร ใหอธกิารบดหีรอืผทูีอ่ธกิารบดมีอบหมาย และเจาหนาทีก่ารเงนิเปน
ผลูงนามรวมกนัอยางนอยสองคน

ใหอธกิารบดแีตงตัง้เจาหนาทีก่ารเงนิอยางนอยหนึง่คน เพือ่จดัทำบญัชรีบัจายเงนิและรายงานการใชจายเงนิ
ตอคณะกรรมการการเงนิประกนัอบุตัเิหตุ

ใหอธกิารบดแีตงตัง้ผตูรวจสอบบญัช ีและรายงานการรบัจายเงนิตามระเบยีบนีใ้หมหาวทิยาลยัทราบอยางนอยปละครัง
ขอ ๑๑ ใหอธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีีไ่ดรบัมอบหมายเปนผอูนมุตั ิและกอหนีผ้กูพนัเงนิรายได

ตามระเบยีบนี ้ภายในวงเงนิทีเ่รยีกเกบ็และเงนิทีม่ผีบูรจิาคให รวมทัง้ดอกผลทีไ่ดจากรายไดตามระเบยีบนี้
ขอ ๑๒ ถาหากมกีารลมเลกิกจิการตามระเบยีบนี ้ใหนำเงนิทีเ่หลอืเขาเปนเงนิคาบำรงุการศกึษา
ขอ ๑๓ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดในกรณเีกดิปญหา จากการใชระเบยีบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๔ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการรบั-จายเงนิประกนัอบุตัเิหตนุกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

พ.ศ ๒๕๔๙



ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -110- คูมือนักศึกษา

ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยหอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยั

พ.ศ.  ๒๕๕๖

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยหอพักนักศึกษาในกำกับ
มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๖”

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช

ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔  ในระเบยีบนี้
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“หอพกั"  หมายความวา หอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ไดแก หอพกัเทพธดิา

หอพกัสขุาวด ี และหอพกัยานมทัรี
"นกัศกึษา"  หมายความวา  นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
"ปทางบญัช"ี  หมายความวา ปงบประมาณแผนดนิ
ขอ ๕  หอพักเปนหนวยงานอิสระที่ใหบริการดานที่พักแกนักศึกษามีการกำหนดระบบบริหารและ

การจัดการเพื่อใหเกิดความคลองตัว สามารถดำเนินการไดโดยอิสระ พึ่งตนเองไดภายใตนโยบายของมหาวิทยาลัย
และมีวัตถุประสงคเพื่อ

(๑) ใหบรกิารดานทีพ่กัอาศยัแกนกัศกึษาไดอยใูนสถาพแวดลอมทีด่ ีมบีรกิารดานตาง ๆ  ตามความเหมาะสม
(๒) ใหนกัศกึษาไดมโีอกาสเรยีนร ูฝกฝนตนเองในการอยรูวมกนั และเคารพสทิธซิึง่กนัและกนั
(๓) สรางเสรมิและพฒันาใหนกัศกึษาไดมคีวามสมบรูณทัง้รางกายและจติใจ มคีวามคดิรเิริม่ สรางสรรค

แสวงหาความร ูละประสบการณ เพือ่เปนบณัฑติทีม่คีณุภาพ
ขอ ๖  การเขาพักในหอพัก มหาวิทยาลัยจะจัดใหนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ทุกคนจะตองเขาพักในหอพัก

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไมสามารถจัดนักศึกษาเขาพักอาศัยไดหรือนักศึกษาที่ความจำเปนที่ไมสามารถเขาพักอาศัย
ได ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สำหรบันกัศกึษาชัน้ปที ่๒ ขึน้ไป มหาวทิยาลยัจะจดัใหเขาพกัในหอพกัตามความเหมาะสมโดยออกเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษา

สำหรับการจัดผูเขาพักในหอพัก นอกจากนักศึกษาตามวรรค ๑ และวรรค ๒ ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

ขอ ๗ การแบงสวนงาน การจดัระเบยีบบรหิารงาน  การแตงตัง้คณะกรรมการและบคุคลทำหนาที ่ ในการ
บริหารงานหอพัก แนวปฏิบัติและมาตรการเขาพักในหอพักการเรียกเก็บเงินคาบำรุงหอพักการจายเงินรวมทั้ง
เรือ่งอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัการดำเนินงานหอพกั ใหอธกิารบดจีดัทำเกบ็ประกาศของมหาวทิยาลยั

ขอ ๘  ใหมคีณะกรรมการบรหิารหอพกัซึง่อธกิารบดแีตงตัง้ ประกอบดวย อธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดี
ที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ตัวแทนผูบริหารจำนวนไมเกิน ๓ คนเปนกรรมการตัวแทนผูบริหาร
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คณะที่เกี่ยวของเปนกรรมการ ผูที่มีความรูดานการเงิน การบัญชีหนึ่งคนเปนกรรมการผูอำนวยการกองพัฒนา
นกัศกึษาเปนกรรมการและเลขานกุาร ผดูแูลหอพกัเปนกรรมการและผชูวยเลขานกุาร

ขอ ๙  คณะกรรมการบรหิารหอพกั มอีำนาจหนาที ่ดงันี้
(๑) กำกับดูและการดำเนินงานหอพักใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) นำเสนอกฎระเบยีบ ขอบงัคบั และประกาศของหอพกัตอมหาวทิยาลยั
(๓) ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการหอพัก
(๔) ดำเนนิการสอบสวนนกัศกึษาหอพกัทีป่ฏบิตัตินฝาฝนกฎระเบยีบหอพกั  พรอมพจิารณาลงโทษ
(๕) กำหนดอตัราเงนิเดอืนและระยะเวลาการดำรงตำแหนงของผดูแูลหอพกั โดยใหเปนไปตามกฎหมาย

และประกาศที่เกี่ยวของ
(๖) กำหนดเกณฑในการพจิารณาคดัเลอืกนกัศกึษาเขาอยหูอพกั ดำเนนิการควบคมุดแูละและบรหิารงาน

หอพักใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๗) กำหนดและอนุมัติวงเงินการบริหารหอพัก
(๘) ใหคำปรกึษาและขอเสนอแนะทีเ่กีย่วของกบัหอพกัแกมหาวทิยาลยั
(๙) กำหนดแนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะของนกัศกึษาหอพกัใหเปนคนด ีมคีณุธรรมและมจีติสำนกึ

รบัผดิชอบตอสงัคม
(๑๐) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานหอพักประจำปการศึกษาตอมหาวิทยาลัย
(๑๑) จดัทำแผนพฒันาธรุกจิการดำเนนิการหอพกัเสนอตอมหาวทิยาลยั
(๑๒) บริหารงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๑๓) อืน่ ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย

ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคล  ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูดูแลหอพัก การกำหนดคุณสมบัติ
ระยะเวลาการดำรงตำแหนงและอัตราเงินเดือนของผูจัดการหอพักใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๑ ผดูแูลหอพกั  มหีนาทีแ่ละรบัผดิชอบเกีย่วกบัหอพกั ดงันี้
(๑) ดำเนินการและควบคุมดูแลบริหารงานหอพักใหมีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) เรียกประชุมผูพักอาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุผลอันสมควร
(๓) มีอำนาจตรวจคนหองพักของผูพักอาศัยไดเมื่อมีเหตุผลอนัสมควร
(๔) ควบคมุดแูล ประเมนิผล และพฒันาการปฏบิตังิานของหวัหนางาน พนกังานรกัษาความสะอาด

และพนกังานรกัษาความปลอดภยั
(๕) ใหคำปรกึษาและขอเสนอแนะเกีย่วกบัหอพกัแกคณะกรรมการบรหิารหอพกั
(๖) ปกครอง อบรม ดแูลผพูกัอาศยัในหอพกั ใหอยใูนกฎระเบยีบและขอบงัคบัของหอพกั
(๗) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของหอพัก
(๘) รายงานใหคณะกรรมการบรหิารหอพกัทราบโดยดวน เมือ่ทราบวานกัศกึษากระทำผดิรายแรง
(๙) จดัทำแผนพฒันาธรุกจิการดำเนนิการหอพกัเสนอตอคณะกรรมการบรหิารหอพกั
(๑๐) บริหารงบประมาณตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหอพัก
(๑๑) อืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหอพกัมอบหมาย

ขอ ๑๒  หอพกัอาจมรีายไดดงัตอไปนี้
(๑) คาบำรุงและคาบริหาร
(๒) งบประมาณหรือทรัพยสินที่บุคคลหรือหนวยงานอื่นมอบให
(๓) รายไดจากการพกัอาศยัของบคุคลภายนอก
(๔) รายไดอื่น
(๕) ผลประโยชนอนัเกดิจากการจดัการรายไดตาม (๑) - (๔)

ขอ ๑๓ เงินที่ไดมาตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนเงินฝากถอนคืนแยกตางหากจากเงินฝากประเภทอื่น
เปนประเภท “เงินคาบำรงุหอพกัมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค”  ใหนำฝากธนาคารพาณชิย หรอืธนาคารออมสนิ
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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(ดร.ภญิโญ  นโิรจน)
นายกสภามหาวทิยาลยัราชาภฏันครสวรรค

อตัราคาบำรงุหอพกันกัศกึษาใหอธกิารบดทีำเปนประกาศเปนป ๆ ไป
รายไดจากคาบำรงุหอพกัใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ดอนหนานีใ้หโอนเขามาเปนรายไดของหอพกัตามระเบยีบนี้
ขอ ๑๔  เงนิคาบำรงุหอพกันกัศกึษาทีเ่กบ็ตามระเบยีบนี ้ ใหนำไปจายตามรายการตอไปนี้

(๑) จายเปนคาสาธารณูปโภค
(๒) จายชำระหนีส้นิอนัเกดิจากการกอสรางหอพกันกัศกึษา
(๓) จายเกบ็เงนิเดอืนคาตอบแทน ผจูดัการ เจาหนาที ่แมบาน เจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยั
(๔) จายเปนคาวสัดงุานบาน งานครวัในการบำรงุดแูลรกัษาหอพกั
(๕) จายเปนคาดำเนินใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารหอพัก และตามประกาศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้

ใหคณะกรรมการบรหิารหอพกัพจิารณาและขอความเหน็ชอบจากอธกิารบดี
ขอ ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหอพักเก็บรักษาเงินตามระเบียบอยางนอยสามคน

การลงนามในใบถอนเงนิจากธนาคาร เพือ่เปนคาใชจาย ใด ๆ ตามขอ ๑๔ ใหอธกิารบดหีรอืผทูีอ่ธกิารบดมีอบหมาย
เปนผูลงนามรวมกันอยางนอยสองคน

ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งเจาหนาที่การเงินอยางนอยหนึ่งคน เพื่อจัดทำบัญชีรับจายเงินและ
รายงานการใชจายเงินตอคณะกรรมการบริหารหอพัก

ขอ ๑๗ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจำนวนสามคน ทำการตรวจสอบและรายงานการ
ใชจายเงินตามระเบียบนี้ใหมหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปละหนี่งครั้ง

ขอ ๑๘  ใหคณะกรรมการบรหิารหอพกัเสนอรายงานการบรหิารงบประมาณบญัชทีางการเงนิทกุประเภท
รวมทัง้ผลการบรหิารงานหอพกัตอมหาวทิยาลยัทกุสิน้ภาคการศกึษา และใหสรปุเสนอรายงานตอสภามหาวทิยาลยั
ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี

ขอ ๑๙ หากในปบัญชีใดมีผลกำไรจากการบริหารหอพัก ใหนำผลกำไรสงหาวิทยาลัยเขาเปนเงินรายได
จากทรพัยสนิและผลประโยชนของมหาวทิยาลยัไมนอยกวารอยละ ๒๐  และจายเปนโบนสัหรอืคาตอบแทนใหแก
ผูเกี่ยวของไดไมเกินรอยละ ๑๐

การจายเปนโบนสัในแตละป ใหคณะกรรมการบรหิารหอพกัพจิารณาอตัราการจายและเสนอความเหน็ชอบ
จากอธกิารบดี

กรณีไมมีหนี้ผูกพันแลว หากหอพักไมสมารถดำเนินการหารายไดอีกตอไปไดใหนำเงินคงเหลือจากการ
บริหารหอพัก นำสงเปนเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้รวมทั้งใหมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้

กรณีที่มีปญหาในการตีความตามระเบียบนี้ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปน
ทีส่ดุ

ประกาศ  ณ วนัที ่ ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการแตงกายของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

พ.ศ. 2559

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547
ประกอบกบัมตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ในคราวประชมุครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2559
สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1  ระเบยีบนี ้ เรยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการแตงกายของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค  พ.ศ. 2559"

ขอ 2  ใหใชระเบยีบนีต้ัง้แตปการศกึษา 2559 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการแตงการของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. 2549 และใหใชฉบบันีแ้ทน
ขอ 4 บรรดา ประกาศ ระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืคำสัง่อืน่ใด ของมหาวทิยาลยัราชภฏันคสวรรค

ที่ขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 5 ในระเบยีบนี้

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“รองอธกิารบด”ี หมายความวา รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณบด”ี หมายความวา คณบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ขอ ๖ การแตงการของนกัศกึษา กำหนดไวดงัตอไปนี้
(1) การแตงกายของนักศึกษาหญิงในโอกาสปกติ

(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาวปกปลายแหลม แขนสั้นความยาวเหนือขอศอก หามพับแขน เนื้อผา
เกลี้ยง เนื้อผาไมยืดและไมบาง  ผาอกตลอด ติดกระดุมโลหะตรามหาวิทยาลัยหาเม็ด ไมมีกระเปา ตัวเสื้อขนาด
พอเหมาะตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไมจับเกล็ด และไมติดลูกไม ติดเข็มมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อดานซาย
ความยาวของเสื้อสามารถใสไวในกระโปรงไดสะดวก

(ข) กระโปรงสีดำหรือสีกรมทา ไมใชผายีนสและไมใชผาลูกไม แบบเรียบสุภาพตามแบบ
ทีม่หาวทิยาลยักำหนด ความยาวของกระโปรงนกัศกึษาใหอยรูะดบัเขา

(ค) สายเขม็ขดัหนงัสดีำ หวัเขม็ขดัตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด
(ง)  รองเทาคตัชหูนงัหรอืหนงัเทยีมสดีำ สนสงูไมเกนิหาเซนตเิมตร หรอืรองเทาผาใบสดีำ

หรือสีขาวไมมีลวดลาย
(2) การแตงกายของนักศึกษาหญิงในโอกาสพิเศษ

(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาวปกปลายแหลม เหมือนการแตงกายในโอกาสปกติ กลัดกระดุมคอ
ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

(ข) กระโปรงเข็มขัด รองเทาและถุงเทาเหมือนการแตงกายในโอกาสปกติ
(3) การแตงกายของนกัศกึษาชายในโอกาสปกติ

(ก) เสือ้เชิต้สขีาวแขนสัน้หรอืแขนยาว ผาอกตลอด ไมพบัแขน ไมใชผายดื ไมมลีวดลาย
เนื้อผาหนาตัวเสื้อขนาดพอเหมาะตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดใสชายเสื้อในกางเกงและผูกเนกไทตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
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(ข) กางเกงขายาวสดีำหรอืสกีรมทา  ไมใชผายนีส  เนือ้ผาไมมลีวดลาย ตดัแบบเรยีบสภุาพ
(ค) สายเขม็ขดัหนงัสดีำ หวัเขม็ขดัตามแบบทีม่หาวทิยาลยักำหนด
(ง) รองเทาคตัชหูนงัหรอืหนงัเทยีมสดีำ หรอืรองเทาผาใบสดีำ ถงุเทาสดีำ

(4) การแตงกายของนกัศกึษาชายในโอกาสพเิศษ
(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาว ตามรูปแบบการแตงกายในโอกาสปกติ แตเปนแขนยาวเทานั้นและ

ผูกเนกไทตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ข) กางเกงตามรปูแบบเขม็ขดั รองเทา และถงุเทาเหมอืนการแตงกายในโอกาสปกติ
(ค) สายเขม็ขดัหนงัสดีำ หวัเขม็ขดัตามแบบทีม่หาวทิยาลยักำหนด
(ง) ถงุเทาสดีำ และรองเทาคดัชหูนงัหรอืวสัดหุนงัเทยีมสดีำ

(5) ชุดกีฬาสำหรับใชในวิชาเฉพาะ
(ก) ชดุกฬีา ตามแบบทีม่หาวทิยาลยักำหนด
(ข) ถงุเทาสขีาว รองเทาผาใบสขีาวหรอืสดีำ ไมมลีวดลาย ทรงสภุาพ

(6) นกัศกึษาทีแ่ตงกายตามขอกำหนดของศาสนาใด อนโุลมใหเปนไปตามขอกำหนดของศาสนานัน้
(7) ผม หนา และเครือ่งประดบั

(ก) นกัศกึษาหญงิ ผมสธีรรมชาต ิทรงสภุาพเรยีบรอย ถาไวผมยาวตองรวบใหเรยีบรอย
แตงหนาใหเรียบไมฉูดฉาด ไมใชเครื่องประดับที่มีคาหรือไมเหมาะสม

(ข) นกัศกึษาชาย ตองตดัผมแบบเรยีบ ผมสธีรรมชาต ิทรงสภุาพ ไมไวหนวดเครา และ
ไมใสเครื่องประดับที่มีคาหรือไมเหมาะสม

(8) การแตงกายในการเรยีนวชิาพลศกึษา การเรยีนภาคปฏบิตักิาร และการฝกภาคสนาม หรอื
อืน่ ๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั

ขอ ๗. ใหอธกิารบด ีหรอืรองอธกิารบดทีีไ่ดรบัมอบหมายและคณบดเีปนผกูำกบัดแูลใหนกัศกึษา
ปฏิบัติตามระเบียบนี้

ขอ ๘. ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ โดยใหมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2559

                         (ศาสตราจารยสมบตั ิ ธำรงธญัวงศ)
                        นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการรบั - จายเงนิคาลงทะเบยีนบณัฑติของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติ
สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ในคราวประชมุครัง้ที ่๙/๒๕๔๘ เมือ่วนัที ่๒๗ ตลุาคม ๒๕๔๘ สภามหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรคจงึออกระเบยีบไว ดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการรบั - จายเงนิคาลงทะเบยีน
บณัฑติของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภา”  หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“บณัฑติ”  หมายความวา  นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ทีส่ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“เงนิคาลงทะเบยีนบณัฑติ”  หมายความวา  เงนิทีม่หาวทิยาลยัเรยีกเกบ็จากนกัศกึษาทีส่ำเรจ็การศกึษา

ระดับปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การเรยีกเกบ็เงนิคาลงทะเบยีนบณัฑติ ใหเรยีกเกบ็คนละ ๕๐๐ บาท
ขอ ๖ เมื่อมหาวิทยาลัยรับเงินมาแลวใหนำฝากธนาคารพาณิชยในนาม “เงินคาลงทะเบียนบัณฑิต”

แยกตางหากจากเงินประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การจายเงินคาใชจายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการฝกซอมใหเบิกจายได

เทาทีจ่ายจรงิและประหยดัตามรายการคาใชจายตัง้แต (๑) ถงึ (๑๒) ดงัตอไปนี้
(๑) คาเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการฝกซอม
(๒) คาเสือ้ครยุกติตมิศกัดิ ์เสือ้ครยุประจำตำแหนง
(๓) คาปรับปรุงการตกแตงอาคารสถานที่ที่ใชเปนสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

และการฝกซอม
(๔) คาเชาทรพัยสนิหรอือปุกรณทีจ่ำเปน ซึง่ใชเกีย่วกบัการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร

และการฝกซอม
(๕) คาจัดเลี้ยง คาเครื่องดื่มและน้ำชาแขกที่เชิญมารวมงาน
(๖) คาทำปริญญาบัตรและปก
(๗) คาพมิพหนงัสอืทีร่ะลกึ สจูบิตัร บตัรเชญิและเอกสารอืน่ ๆ ทีจ่ำเปน
(๘) คาใชจายในการเดินทางของผูปฏิบัติงาน
(๙) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คายานพาหนะของอาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร
(๑๐) คาไปรษณยี โทรเลข คาธนาณตั ิคาประชาสมัพนัธ และคาสือ่สารอืน่ ๆ
(๑๑) คาอาหารในการฝกซอมและรบัพระราชทานปรญิญาบตัรของฝายตาง ๆ  ตามทีม่หาวทิยาลยั

กำหนด
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(๑๒) คาใชจายอืน่ ๆ   ทีจ่ำเปนนอกเหนอืจากทีก่ำหนดไวในขอ ๗ (๑) - ๗ (๑๑) ใหอยใูนดลุพนิจิ
ของอธกิารบดี

ขอ ๘ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนผูอนุมัติการเบิกจายตาง ๆ  ตาม ขอ ๗
จากบัญชีเงินคาลงทะเบียนบัณฑิต และเก็บหลักฐานการเบิกจายไว เพื่อใหผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
สามารถตรวจได

เมื่อเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแตละครั้งแลว ใหผูรับผิดชอบรายงานการใชจายเงินนี้ให
อธิการบดีทราบภายในหกสิบวันนับแตวันเสร็จสิ้นงาน เมื่อมีเงินสวนที่เหลือมหาวิทยาลัยอาจนำเงินสวนที่เหลือ
ไปใชจายในกิจการอื่นที่จำเปนได

ใหผูตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยัตรวจสอบการใชเงนิและรายงานดงักลาวเพือ่เสนอตอมหาวทิยาลยั
ขอ ๙ เงนิคาลงทะเบยีนบณัฑติทีม่อียกูอนใชระเบยีบนีใ้หถอืเปนเงนิคาลงทะเบยีนบณัฑติตามระเบยีบนี้
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปน ไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา

จากการใชระเบียบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่๒๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

    พลเอก
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการจดัการศกึษาภาคฤดรูอนสำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ประกอบ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกขอบังคับไดดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
สำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ใหใชขอบงัคบันี ้ตัง้แตภาคเรยีนฤดรูอน ปการศกึษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดทีข่ดัหรอืแยงกบัขอบงัคบันี ้ ใหใชขอบังคับแทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภาประมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“ภาคฤดูรอน”  หมายความวา  การจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาภาคปกติ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษา

ในภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๕ การเปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยจัดการเรียน

การสอนเปนแบบทวิคาบ
ขอ ๖ การเปดสอนรายวชิาใดในภาคฤดรูอน  ใหมหาวทิยาลยัจดัทำประกาศกำหนดหลกัเกณฑและกำหนดการ

โดยใหคณะดำเนนิการสำรวจจดัทำบญัชรีายวชิาทีเ่ปดสอนและสำรวจความตองการของผเูรยีนแลวเสนอใหมหาวทิยาลยั
พิจารณาอนุมัติ

ขอ ๗ ในแตละรายวชิาทีเ่ปดการเรยีนการสอน ตองมจีำนวนนกัศกึษาไมนอยกวา ๓๕ คนตอ ๑ หมเูรยีน
ในกรณีจำนวนนักศึกษานอยกวา ๓๕ คนตอ ๑ หมูเรียน ใหคณะเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนรายกรณี

ขอ ๘ นักศึกษาแตละคนจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต และอาจารยแตละคนจะทำการสอนได
ไมเกิน ๑๘ คาบตอสัปดาห  ซึ่งเมื่อนับรวมกับการสอนนักศึกษาภาค กศ.ยช. หรือการสอนนักศึกษาภาคอื่น ๆ
ในชวงภาคฤดรูอนแลวจะตองไมเกนิสปัดาหละ ๒๔ คาบ

ขอ ๙ ใหนำขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศในภาคเรียนปกติ ที่นอกเหนือจากขอบังคับนี้ มาใช
บังคับโดยอนุโลม

ขอ ๑๐ ใหการรับ-จายเงินคาบำรุงการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน เปนไปตามระเบียบที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนด

ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วนัที ่๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

    พลเอก
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ขอบงัคบัสภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๓

ตามที่สถาบันราชภัฏนครสวรรคไดดำเนินการโครงการ จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิน่ไดผลดตีลอดมานัน้ แตเนือ่งจากสภาพการณตาง ๆ  ไดเปลีย่นแปลงไปและเพือ่เพิม่พนูประสทิธภิาพ
และคณุภาพของการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ ซึง่เปนสวนหนึง่ของการจดัการศกึษาเพือ่ปวงชน ตามขอบงัคบั
คณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏัวาดวยการจดัการศกึษาเพือ่ปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหสงูยิง่ขึน้  จงึอาศยัอำนาจตามความใน
มาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๓๘ และโดยความเหน็ชอบของสภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค
ในการประชมุครัง้ที ่๓/๒๕๔๓ เมือ่วนัที ่๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ สภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค จงึวางขอบงัคบัไวดงันี้

ขอ ๑ ขอบงัคบันีเ้รยีกวา “ขอบงัคบัสภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค วาดวยการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากร
ประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๓”

ขอ ๒ ใหยกเลกิการใชขอบงัคบัสภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค วาดวยการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากร
ประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บรรดาขอบงัคบั ระเบยีบ คำสัง่ หรอืประกาศอืน่ใดในสวนทีข่ดัแยงกบัขอบงัคบันี ้ใหใชขอบงัคบันีแ้ทน
ขอ ๓ ใหใชขอบังคับนี้ สำหรับการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ตั้งแต

ปการศกึษา ๒๕๔๓ เปนตนไป
ขอ ๔ ในขอบงัคบันี้
“การใหการศกึษา” หมายถงึ กระบวนการพฒันาใหผเูขารบัการศกึษาไดเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและเพิม่พนู

วทิยฐานะ
“บคุลากรประจำการ” หมายถงึ บคุลากรทีก่ำลงัปฏบิตังิานทัง้สงักดัภาครฐับาล หรอืเอกชนโดยไมจำกดัอาชพี
“สถาบนั” หมายถงึ สถาบนัราชภฏันครสวรรค
“สภาประจำสถาบนั” หมายถงึ สภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดสีถาบนัราชภฏันครสวรรค
“รองอธกิารบด”ี หมายถงึ รองอธกิารบดสีถาบนัราชภฏันครสวรรค
“อาจารยทีป่รกึษา” หมายถงึ บคุคลทีส่ถาบนัแตงตัง้ใหทำหนาทีเ่ปนทีป่รกึษา ดแูล สนบัสนนุทางดานวชิาการ วธิกีารเรยีน

ควบคมุโปรแกรมการเรยีนและใหมสีวนในการประเมนิผลความกาวหนาในการเรยีน
“คณะอาจารยทีป่รกึษา” หมายถงึ กลมุบคุคลทีส่ถาบนัแตงตัง้ใหทำหนาทีเ่ปนทีป่รกึษา ดแูล สนบัสนนุทางดานวชิาการ

วธิกีารเรยีน ควบคมุโปรแกรมการเรยีนและใหมสีวนในการประเมนิผลความกาวหนาในการเรยีน
“ศนูยใหการศกึษา” หมายถงึ สถานทีภ่ายนอกสถาบนัทีจ่ดัขึน้สำหรบัใหการศกึษาแกบคุลากรประจำการทีม่ภีมูลิำเนา

อยหูางไกลจากสถาบนั
“ระบบการเรยีนโดยสือ่ประสม” หมายถงึ วธิจีดัการศกึษาสำหรบับางรายวชิาในหลกัสตูร โดยผเูรยีนไมตองเขาเรยีน

ในชัน้เรยีนเตม็ตามเวลาทีก่ำหนด แตอาศยัวธิกีารเรยีนโดยสือ่ประเภทตาง ๆ  แทน
ขอ ๕ ในการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ ใหสามารถจดัตัง้ศนูยใหการศกึษาในเขตทองทีร่บัผดิชอบ

ของสถาบนัตามความเหมาะสมใหดำเนนิการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการไดเฉพาะโปรแกรมวชิาทีส่ภาประจำสถาบนั
อนมุตัหิลกัสตูร และไดรบัการยอมรบัหรอืรบัรองคณุวฒุจิากหนวยงานซึง่มหีนาทีแ่ลว

สถาบนัอาจจดัการศกึษานอกระบบการเรยีนโดยใชสือ่ประสมได ในรายวชิาทีไ่มบงัคบัใหเขาชัน้เรยีนตามประกาศของ
สภาประจำสถาบนั โดยจะตองจดัใหมกีารลงทะเบยีนเรยีนและการสอบเชนเดยีวกบัรายวชิาอืน่

ขอ ๖ ในการเปดสอนโปรแกรมวชิาใด  หรอืสาขาวชิาใด  ในระดบัใด  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวชิาการ
ของหลกัสตูรและจะตองไดรบัอนมุตัจิากสภาประจำสถาบนั

ขอ ๗ ใหสถาบนัแตงตัง้คณะกรรมการดงัตอไปนี้
๗.๑ คณะกรรมการอำนวยการโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการประจำสถาบนัซึง่ประกอบ

ดวย อธกิารบดเีปนประธาน รองอธกิารบด ีคณบดเีปนกรรมการ โดยมผีอูำนวยการสำนกัสงเสรมิวชิาการเปนกรรมการและเลขานกุาร
และผอูำนวยการสำนกังานอธกิารบดเีปนกรรมการและผชูวยเลขานกุาร

คณะกรรมการอำนวยการโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการประจำสถาบนั ทำหนาทีอ่ำนวยการบรหิาร
โครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการของสถาบนัใหมปีระสทิธภิาพและเกดิความเรยีบรอย

๗.๒ คณะกรรมการดำเนนิงานโครงการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการหรอืคณะกรรมการอืน่ ๆ
ตามความเหมาะสม
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ขอ ๘ ในการรบัเขาศกึษา ใหสถาบนัรบับคุคลเขาศกึษาจากบคุลากรประจำการ ๒ ประเภท คอื ประเภท เขาศกึษา
ตามความตองการของตนสงักดัและประเภทบคุคลทัว่ไป โดยมคีณุสมบตัติามประกาศของสถาบนั

การรบัเขาศกึษาตองจดัใหมกีารสอบวดัความรพูืน้ฐานเพือ่ใชผลการสอบเปนเกณฑหนึง่ ในการรบัเขาศกึษาและอาจใช
เปนแนวทางในการจดัรายวชิาเรยีนเพิม่เตมิเฉพาะราย ตามทีส่ถาบนัเหน็สมควร

ขอ ๙ ใหมกีารจดัอาจารยทีป่รกึษา หรอืคณะอาจารยทีป่รกึษารบัผดิชอบและใหคำปรกึษาแกนกัศกึษาตามเวลา
ทีส่ถาบนักำหนด หรอืเวลาอืน่ตามความเหมาะสม

เพือ่ใหอาจารยทีป่รกึษาหรอืคณะอาจารยทีป่รกึษาสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดมปีระสทิธภิาพ ใหสถาบนั จดัใหมคีมูอื
สำหรบัอาจารยทีป่รกึษา หรอืคณะอาจารยทีป่รกึษา พรอมทัง้ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหินาทีข่องอาจารยทีป่รกึษา หรอื
คณะอาจารยทีป่รกึษาอยางนอยปละ ๑ ครัง้

ขอ ๑๐ การจดัการเรยีนการสอน ใหสามารถดำเนนิการไดทัง้ใน หรอืนอกเวลาราชการ
ในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ ใหนกัศกึษามเีวลาศกึษาและคนควาหาความรเูพิม่เตมิ ใหนกัศกึษาลงทะเบยีนได

ไมเกนิภาคเรยีนละ ๑๒ หนวยกติ ในกรณทีีน่กัศกึษารายใดมคีวามจำเปนสถาบนัอาจพจิารณา ใหลงทะเบยีนเรยีนเกนิกวา
ภาคเรยีนละ ๑๒ หนวยกติได แตตองไมเกนิ ๑๕ หนวยกติ หรอืตามทีส่ภาประจำสถาบนักำหนด

ขอ ๑๑ เพือ่ใหการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ ในคาบหนึง่ใหมเีวลาสอนไมนอยกวา ๕๐ นาท ี โดยกำหนดให
อาจารยผสูอนแตละทานสอนไดไมเกนิวนัละ ๖ คาบ ในกรณทีีจ่ำเปนจะตองสอนเกนิวนัละ ๖ คาบ ใหขออนมุตัติออธกิารบดี
เปนราย ๆ  ไป แตทัง้นีร้วมกนัแลวในชวงวนัเสาร-อาทติยจะตองไมเกนิ ๑๒ คาบ และเมือ่รวมกบัวนัอืน่ ๆ  ทัง้หมดแลวจะตอง
ไมเกนิสปัดาหละ ๑๘ คาบ

ขอ ๑๒ ใหอาจารยผสูอนจดัทำเอกสารแนวการสอนทกุรายวชิาทีเ่ปดสอนใหแกนกัศกึษาในแตละภาคเรยีน
ขอ ๑๓ ใหมกีารจดัใหนกัศกึษามแีละใชตำราหลกัในรายวชิาทีเ่ปดสอน ตำราหลกัอาจเรยีบเรยีงโดยอาจารยของสถาบนั

หรอืผเูชีย่วชาญภายนอกกไ็ดโดยจะตองมขีอบเขตและระดบัของเนือ้หาเหมาะสมกบัหลกัสตูรทีส่ภาประจำสถาบนัไดอนมุตัไิว
ขอ ๑๔ ใหมกีารจดัหาหรอืผลติสือ่เพือ่ใชประกอบการเรยีนการสอนรายวชิาตาง ๆ
ใหมกีารพฒันาโสตทศันปูกรณพืน้ฐาน สือ่การเรยีนการสอน ใหมมีาตรฐานและเพยีงพอกบัจำนวนนกัศกึษาทีม่อียู
ขอ ๑๕ ใหมกีารจดับรกิารหอสมดุและอำนวยความสะดวกแกนกัศกึษาในรปูแบบตาง ๆ  เพือ่เสรมิสรางใหนกัศกึษา

มโีอกาสคนควาหาความรเูพิม่เตมิจากหอสมดุมากขึน้
ขอ ๑๖ ใหสถาบนักำหนดแนวปฏบิตัใินการประเมนิผลการเรยีนรายวชิาตาง ๆ  ใหเปนไปตามขอบงัคบั หรอืระเบยีบ

วาดวยการประเมนิผลการศกึษาในการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการทีบ่งัคบัใช
ขอ ๑๗ ในการขอจบการศกึษา ผลการเรยีนรายวชิาใดทีม่อีายเุกนิกวา ๕ ป สำหรบัหลกัสตูร ๒ ป และเกนิ ๑๐ ป

สำหรบัหลกัสตูร ๔ ป ใหถอืวาผลการเรยีนรายวชิานัน้หมดสภาพ ไมมสีทิธนิำผลการเรยีนรายวชิานัน้ไปใชในการขอจบการศกึษา
โดยจะตองลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิานัน้หรอืรายวชิาเทยีบเทาใหม

ขอ ๑๘ ใหมกีารรบัโอนสภาพนกัศกึษาในสถาบนัจากระบบหนึง่ไปสรูะบบหนึง่ได สำหรบัการโอนเขาสภูาคปกติ
ผขูอโอนจะตองสอบคดัเลอืกเขาเรยีนในภาคปกตใิหไดกอน

นกัศกึษาทีถ่กูลงโทษดวยการทำความผดิทางดานความประพฤตไิมมสีทิธิข์อโอน
ขอ ๑๙ ใหมีการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนในรายวิชาที่ไดศึกษาแลวในระดับเดียวกันแนวปฏิบัติ

ในการขอโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรยีน ใหเปนไปตามระเบยีบหรอืขอบงัคบัวาดวยการโอนผลการเรยีนและ ยกเวน
การเรยีนรายวชิาทีบ่งัคบัใช

ขอ ๒๐ การจายเงนิคาตอบแทนการสอน คาตอบแทนการดำเนนิการ คาตอบแทนการสงเสรมิคณุภาพการศกึษา
และคาใชจายอืน่ ๆ เพือ่พฒันาการเรยีนการสอน ใหจายไดในวงเงนิไมเกนิรอยละ ๘๐ ของเงนิคาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็ได
ในภาคเรยีนนัน้

อตัราการเกบ็และจายเงนิในการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ ใหเปนไปตามระเบยีบสภาประจำสถาบนั
ราชภฏันครสวรรค วาดวยการรบัจายเงนิเพือ่จดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ

ขอ ๒๑ ใหจายคาตอบแทนในการออกขอสอบ คาตรวจกระดาษคำตอบในการสอบวดัความรพูืน้ฐานและในรายวชิา
ทีจ่ดัตามระบบการเรยีนโดยใชสือ่ประสม ตามอตัราทีส่ภาประจำสถาบนักำหนด

ขอ ๒๒ ใหมีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละครั้งเพื่อใหอาจารยผูสอนไดขอมูลยอนกลับ
ไปปรบัปรงุคณุภาพการสอน

ขอ ๒๓ ใหมกีารประเมนิผลการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการทกุปเพือ่พฒันาโครงการ
ขอ ๒๔ ใหอธกิารบดสีถาบนัราชภฏันครสวรรค เปนผรูกัษาการใหเปนไปตามขอบงัคบันีแ้ละเปนผวูนิจิฉยัชีข้าด

ในกรณทีีเ่กดิปญหาจากการใชขอบงัคบันี้

ประกาศ ณ วนัที ่๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

           (นายบญุช ูโรจนเสถยีร)
                 นายกสภาประจำสถาบนัราชภฏันครสวรรค
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ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค



ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -122- คูมือนักศึกษา

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง การจดัเกบ็คาธรรมเนยีมและการใชจายตาง ๆ  ในการดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบั

ความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ขอ ๑๒
แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร
ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกบัมตสิภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้ที ่๙/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจึงใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ออกประกาศไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เรือ่ง การจดัเกบ็คาธรรมเนยีมและการใชจาย
ตาง ๆ  ในการดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๕๔”

ขอ ๒ ใหใชประกาศนีต้ัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ทีข่ดัหรอืแยงกบัประกาศนี ้ใหใชประกาศนีแ้ทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“พนกังาน” หมายความวา พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา ตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการ

บรหิารงานบคุคลสำหรบัพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ
“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
ขอ ๕ การจดัเกบ็คาธรรมเนยีมตางๆ จากนกัศกึษาใหเรยีกเกบ็ในอตัราตอไปนี้

(1) นกัศกึษาทีเ่ขาศกึษากอนปการศกึษา 2555 คาสมคัรทดสอบความร ูครัง้ละ หาสบิบาทตอคน
(2) นกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา 2555 เปนตนไปใหเกบ็คาสมคัรทดสอบความร ูครัง้ละหนึง่รอยบาทตอคน
(3) คาฝกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้หลกัสตูรระไมเกนิหารอยบาท ตอคน

ขอ 6 การเบกิจายเงนิรายไดในการประกนัคณุภาพการศกึษา เกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร
ใหเบกิจายในรายการดงัตอไปนี้

(1) คาตอบแทนกรรมการคมุสอบ  อตัราคนละไมเกนิ สามรอยบาทตอวนั
(2) คาตอบแทนเจาหนาทีป่ฏบิตังิาน กรณจีางรายวนัอตัราคนละไมเกนิสามรอยบาท ตอวนั
(3) คาตอบแทนนกัศกึษาทีป่ฏบิตังิาน อตัราคนละไมเกนิสอบรอยบาทตอวนั
(4) คาตอบแทนการตรวจสอบผลการทดสอบและการออกขอสอบ อตัราไมเกนิสามสบิบาท ตอนกัศกึษาทีเ่ขาสอบ หนึง่คน
(5) คาตอบแทนวทิยากรการฝกอบรมในเวลาราชการอตัราไมเกนิชัว่โมงละสามรอยบาท นอกเวลาราชการอตัรา

ชัว่โมงไมเกนิสามรอยบาท
ขอ ๗ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี ้และเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดในกรณทีีเ่กดิปญหาจากการใช

ประกาศนี้
ในกรณทีีม่ปีญหาในการตคีวามตามประกาศนี ้หรอืมปีญหาจากการใชประกาศนีท้ีอ่ธกิารบดไีมอาจวนิจิฉยัชีข้าดได

หรอืมปีญหาทีเ่กดิจากประกาศนีไ้มไดกำหนดไว ใหสภามหาวทิยาลยัเปนผวูนิจัฉยัชีข้าดและใหถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ ณ วนัที ่๒๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

                                                           (รองศาสตราจารยประเทอืง ภมูภิทัราคม)
                                                          อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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เพื่อใหการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค จงึกำหนดหลกัเกณฑวธิกีารลงทะเบยีนรายวชิาเลอืกเสร ี ดงันี้

๑. วชิาเลอืกเสร ีหมายถงึ รายวชิาใด ๆ   ทีเ่ปดสอนในหลกัสตูรสถาบนัราชภฏัและหลกัสตูรมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค

๒. นกัศกึษาผมูสีทิธิล์งทะเบยีนเรยีนวชิาเลอืกเสร ีไดแก
๒.๑ นกัศกึษาทกุคนทัง้ภาคปกต ิภาค กศ.ยช. และ ภาค กศ.บป. ทีม่รีายวชิาเลอืกเสรตีามแผน

การเรียนในภาคเรียนที่กำหนด
๒.๒ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ตามภาคเรียนที่กำหนดในแผนการเรียนของ

โปรแกรมวิชา นั้น ๆ ที่ผานมา โดยมีวิชาเลือกเสรีอยูในแผนการเรียนในภาคเรียนที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก
เสรีนั้น ทั้งนี้เมื่อรวมกับวิชาเลือกเสรีที่จะเพิ่มใหมดวยแลว ตองมีจำนวนหนวยกิตรวมไมเกินจำนวนหนวยกิต
สูงสุดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย ฯ กำหนด โดยยื่นคำรองขอจองรายวิชาเลือกเสรีลวงหนาและไดรับอนุญาตจาก
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๒.๓ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนสุดทายของแผนการเรียน (มิใชภาคเรียนที่ฝก
ประสบการณวิชาชีพ) และยังลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีไมครบเกณฑตามหลักสูตร สามารถขอลงทะเบียน
เรียนวิชาเลือกเสรีในรายวิชาเลือกเสรี หรือวิชาอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเปดสอนอยูและสามารถนำมาเปนวิชาเลือก
เสรีของตนได ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนหนวยกิตที่จะเรียนในภาคเรียนนี้ทั้งหมดแลวจะตองไมเกินจำนวนหนวยกิต
สูงสุดตามเกณฑ โดยยื่นคำรองขอจองและหรือขอลงทะเบียนและไดรับอนุญาตจากผูอำนวยการสำนักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

๓. รายวิชาที่จะเปดใหนักศึกษาเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรี ตองเปนรายวิชาที่คณะเสนอขอเปดสอน
ที่สงใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามกำหนด

รายชื่ออาจารยผูสอนจะตองเปนอาจารยประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรืออาจารยที่มีสัญญา
จางตลอดปการศึกษานั้น ๆ หากมีการขอเปลี่ยนแปลงผูสอนภายหลังตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ กอน
และมหาวทิยาลยั ฯ จะไมเปดสอนรายวชิาทีข่อเปลีย่นแปลงชือ่ผสูอนนัน้อกีในปการศกึษาตอ ๆ ไป

รายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนจะตองไมเปนการจำกัดสิทธิ์นักศึกษา โดยบังคับใหนักศึกษากลุมใดหรือ
ผูใดตองเรียนรายวิชาเลือกเสรีนั้น ๆ หรือกำหนดเงื่อนไขที่ใหเรียนไดเฉพาะนักศึกษาบางโปรแกรมวิชา หรือ
มีเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากอนแตอยางใด

๔. กำหนดการเรียนวิชาเลือกเสรีเปนดังนี้
๔.๑ นกัศกึษาภาคปกต ิ เรยีนวนัศกุร ระหวางเวลา ๑๒.๔๕-๑๗.๕๐ น.
๔.๒ นกัศกึษาภาค กศ.ยช. เรยีนวนัพฤหสับด ีระหวางเวลา ๑๔.๓๐-๒๐.๒๐ น.
๔.๓ นกัศกึษาภาค กศ.บป. เรยีนวนัเสาร ระหวางเวลา ๑๒.๔๕-๑๗.๕๐ น.

๕. จำนวนนักศึกษาที่จะเปดสอนในแตละหมูเรียน มหาวิทยาลัย ฯ จะจัดใหเรียนตามจำนวน
ที่คณะกำหนด แตตองไมนอยกวา ๓๐ คน หากไมเปนไปตามเงื่อนไขนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูอำนวยการสำนัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๖. มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อวิชาเลือกเสรีที่คณะทุกคณะและที่สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบยีนไวใหทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ วนั  กอนการเลอืกรายวชิาเลอืกเสรี

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง การลงทะเบยีนวชิาเลอืกเสรี
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๗. การเลอืกเรยีนรายวชิาเลอืกเสร ีนกัศกึษาตองเลอืกตามกำหนดในประกาศมหาวทิยาลยั ฯ เรือ่งกำหนด
กจิกรรม วชิาการ ฯ โดยมกีารเลอืกลวงหนาทกุภาคเรยีน

สำหรบันกัศกึษาภาคปกตใิหเลอืกเรยีนในภาคเรยีนที ่๑ เพือ่เรยีนในภาคเรยีนที ่๒ ของแตละปการศกึษา
และเลอืกเรยีนในภาคเรยีนที ่๒ ของปการศกึษาทีห่นึง่เพือ่เรยีนในภาคเรยีนที ่๑ ของปการศกึษาถดัไป

หากนกัศกึษาไมเลอืกรายวชิาเลอืกเสรตีามกำหนดเวลาจะไมมสีทิธิใ์นการเรยีนวชิาเลอืกเสรดีงักลาว โดย
นกัศกึษาจะมสีทิธิเ์ลอืกเรยีนวชิาเลอืกเสรใีนภาคเรยีนตอ ๆ ไป ตามหลกัเกณฑในขอ ๒.๒ และขอ ๒.๓

๘. เปนหนาที่ของนักศึกษาที่จะตองติดตามผลการเลือกวิชาเลือกเสรีของตนในครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
(ถาม)ี ตามวนัเวลาทีก่ำหนด วาหมเูรยีนทีเ่ลอืกไวนัน้สามารถเปดสอนไดหรอืไม

หากวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาเลือกในครั้งที่ ๑ ไมเปดสอน นักศึกษาจะตองเรียนวิชาเลือกเสรีใน
รายวิชาอื่น ๆ  ที่เปดสอนและมีจำนวนนักศึกษายังไมครบ ตามที่สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศ
ใหทราบ หากไมดำเนนิการเลอืกครัง้ที ่๒ จะไมมสีทิธิเ์รยีนวชิาเลอืกเสรใีนภาคเรยีนนัน้

๙. เมื่อนักศึกษาเลือกวิชาใดเปนวิชาเลือกเสรีแลวจะตองลงทะเบียนชำระเงินในรายวิชาดังกลาวเทานั้น
หากนักศึกษาเปลี่ยนไปเรียนวิชาอื่นซึ่งไมไดเลือกเปนวิชาเลือกเสรีไว มหาวิทยาลัย ฯ จะถือวาการลงทะเบียน
วิชาอื่นดังกลาวนั้นเปนโมฆะ

๑๐. นักศึกษาผูใดที่ไมดำเนินการเลือกวิชาเลือกเสรีตามขอ ๗ หรือขอ ๘ จะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรยีน
วชิาเลอืกเสรใีนภาคเรยีนนัน้ ๆ และหากผใูดไปลงทะเบยีนวชิาอืน่ ๆ แทนวชิาเลอืกเสรดีงักลาวนี ้ มหาวทิยาลยัฯ
\จะถือวาการลงทะเบียนวิชาอื่นดังกลาวนั้นเปนโมฆะ

๑๑. ใหผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน บริหารจัดการใหเปนไปตามประกาศนี้
ทัง้นี ้ตัง้แตวนัที ่๑๗ มถินุายน พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนไป

ประกาศวนัที ่๑๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(ผชูวยศาสตราจารยเกษม  ศรเีดมิมา)
รองอธกิารบด ี ปฏบิตัริาชการแทน

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ดวยปรากฏวามีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่เขาศึกษาใหม สวนหนึ่งมีความประสงคขอ
เปลี่ยนสาขาวิชา เพื่อใหตรงกับความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนด
หลกัเกณฑและวธิกีารเปลีย่นสาขาวชิาของนกัศกึษาไว ดงันี้

๑.  คณุสมบตัขิองนกัศกึษาทีจ่ะขอเปลีย่นสาขาวชิา
๑.๑ เปนนกัศกึษาชัน้ปที ่๑ ซึง่ไดศกึษาครบทกุภาคเรยีนทีก่ำหนดไวตลอดปการศกึษา
๑.๒ มคีาเฉลีย่ผลการเรยีนตลอดปการศกึษาไมต่ำกวา ๒.๐๐
๑.๓ มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามขอกำหนดในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงคจะเปลี่ยนไปศึกษา
๑.๔ เปนนกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา ๒๕๔๗ เปนตนไป

๒. วธิกีารดำเนนิการ
๒.๑ เมื่อสิ้นปการศึกษาใหทุกคณะแจงจำนวนนักศึกษาที่จะสามารถรับการขอเปลี่ยนสาขาวิชา

เขาเพิม่เตมิ แตทัง้นีร้วมกบันกัศกึษาทีม่อียเูดมิแลว จะตองไมเกนิหมเูรยีนละ ๔๕ คน
๒.๒ ใหนกัศกึษาทีม่คีณุสมบตัติามขอ ๑ ยืน่ความจำนงขอเปลีย่นสาขาวชิาไดเพียง ๑ สาขาวิชา

ภายใน เวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๒.๓ ใหสำนักสงเสริมวิชาการประสานงานกับคณะเพื่อจัดการทดสอบความรู เพื่อคัดเลือก

ผทูีเ่หมาะสม ในการเปลีย่นไปศกึษาในสาขาวชิาตาง ๆ
๒.๔ มหาวิทยาลัยประกาศผลการเปลี่ยนสาขาวิชาแลว นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกใหเปลี่ยน

สาขาวชิาตดิตอฝายทะเบยีน เพือ่ดำเนนิการทางทะเบยีนตอไป
อนึ่งการขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทำไดเพียงครั้งเดียว และผูที่เปลี่ยนสาขาวิชาจะตองรับผิดชอบตนเอง

ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่อาจตองเรียนเพิ่มเติมจากแผนการเรียนปกติของสาขาวิชาใหม อันอาจทำให
ตองจบการศกึษาภายหลงักรณปีกตไิด

ประกาศ ณ วนัที ่๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทอืง  ภมูภิทัราคม)
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง การเปลีย่นสาขาวชิาของนกัศกึษา
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง   การเปดสอนนกัศกึษากลมุพเิศษนอกแผนการเรยีนปกติ

ดวยปรากฏวานักศึกษาบางสวนมีความจำเปนตองขอเรียนบางรายวิชานอกแผนการเรียนปกติ ของ
สาขาวิชานั้น ๆ  โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากตองเรียนวิชานั้นซ้ำเนื่องจากไดรับผลการเรียนเปน E ไดลาพัก
การเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ หรือขอยกเลิกการเรียนวิชาดังกลาว หรืออื่น ๆ จึงจำเปนตองขอลงทะเบียนเรียน
วชิาดงักลาวนอกแผนการเรยีนปกติ

เพือ่เปนการควบคมุคณุภาพตามมาตรฐานทางวชิาการและอนเุคราะหใหแกนกัศกึษาตามสมควร มหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรคจึงกำหนดวิธีการปฏิบัติในกรณีการเปดสอนนักศึกษากลุมพิเศษนอกแผนการเรียนปกติไวดังนี้

๑. ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงคขอนอกแผนการเรียนปกติดังกลาว  เปดสอนใหแกนักศึกษา
ประเภทเดียวกันในกลุมอื่น ๆ ในปการศึกษานั้น ๆ ใหนักศึกษามีสิทธิ์เฉพาะขอลงทะเบียนเรียนรวมกับ
นักศึกษากลุมที่เปดสอนวิชานั้น ๆ  หากกลุมของนักศึกษาประเภทเดียวกันไมมีเปดสอนในปการศึกษานั้น ๆ
แตมีเปดสอนใหแกนักศึกษาประเภทอื่น ๆ เชน ภาคเรียนปกติ  กศ.ยช. หรือ กศ.บป. หรืออื่น ๆ ใหนักศึกษา
ดังกลาวสามารถขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาประเภทอื่น ๆ นั้นได โดยชำระเงินในอัตราของนักศึกษา
ทีไ่ปเรยีนรวมนัน้ ๆ นกัศกึษา กศ.ยช.  ใหชำระในอตัราเดยีวกบัภาคปกติ

ดังนั้น ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงคขอเรียนนอกแผนการเรียนเปดสอนในปการศึกษานั้น ๆ
ของนักศึกษาประเภทใดประเภทใดประเภทหนึ่งแลว  ทางมหาวิทยาลัยจึงไมอนุญาตใหเปดสอนเปนกลุมพิเศษ
นอกแผนการเรียนปกติ  ทั้งนี้ยกเวนนักศึกษาปสุดทายที่สามารถจบการศึกษาไดแตจำนวนหนวยกิตตองไมเกิน
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒. ในกรณีนอกเหนือจากขอ ๑ คือภาคเรียนถัดไปที่นักศึกษาประสงคขอเรียนนอกแผนการเรียนปกติ
ไมมีการเปดสอนวิชาดังกลาวในแผนการเรียนปกติใหแกนักศึกษากลุมใด ๆ  นักศึกษาสามารถยื่นคำรองตอคณะ
ทีส่งักดัเพือ่ขอใหมหาวทิยาลยัพจิารณาเปดสอนเปนกลมุพเิศษนอกเหนอืแผนการเรยีนปกตใิห  ซึง่ทางมหาวทิยาลยั
จะพิจารณาเปดสอนใหตามความจำเปนเหมาะสมตอไป

ทัง้นีต้ัง้แตภาคเรยีนที ่๑ ปการศกึษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วนัที ่ ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารยประเทอืง  ภมูภิทัราคม)
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง หลกัเกณฑและแนวปฏบิตัสิำหรบันกัศกึษาพเิศษในการขอไปเรยีนรวมกบันกัศกึษาภาคอืน่ ๆ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีสาขาวิชา
และโปรแกรมวิชาตาง ๆ แกนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค กศ.ยช. และนักศึกษาภาค กศ.บป. โดยใช
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๙
ซึ่งในบางกรณีมีนักศึกษาพิเศษจากภาคหนึ่ง มีความประสงคขอไปเรียนบางวิชารวมกับนักศึกษาอีกภาคหนึ่งที่
เปดสอนอยูตามปกติ ดวยเหตุผลและความจำเปนตาง ๆ มหาวิทยาลัย ฯ จึงกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
ไว ดงันี้

หลกัเกณฑทีน่กัศกึษาพเิศษภาคหนึง่ (ปกต,ิ กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบยีนเรยีนรวมกบันกัศกึษา
อกีภาคหนึง่ ใหกระทำไดในกรณ ีดงันี้

๑. เปนการเรียนในภาคเรียนสุดทายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ
๑.๑ เปนรายวชิาทีเ่รยีนซ้ำเพือ่แก จ. หรอื E หรอื
๑.๒ เปนรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไมมีเปดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู

๒. เมื่อนับจำนวนหนวยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผูนั้น ทั้งหมดจะตองไมเกินจำนวนที่เปนขอกำหนด
ของมหาวทิยาลยัฯ สำหรบันกัศกึษาพเิศษนัน้

๓. ไดรบัความเหน็ชอบจากอาจารยทีป่รกึษา อาจารยผสูอนวชิานัน้ ๆ และไดรบัอนมุตัจิากมหาวทิยาลยัฯ

การชำระเงนิคาลงทะเบยีน
ใหนักศึกษาชำระเงินคาบำรุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบขอบังคับของนักศึกษา

ภาคนั้น ๆ  ตามที่เปนอยูเดิมและใหชำระเงินคาลงทะเบียนในรายวิชาซึ่งไปขอเรียนรวมกับนักศึกษาภาคอื่น ๆ
ในอัตราตามระเบียบขอบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ โดยในกรณีที่ไปเรียนรวมกับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ใหใช
อัตราเดียวกับนักศึกษาภาคปกติและกรณีที่นักศึกษาภาค กศ.ยช. ขอเรียนเฉพาะรายวิชานอกแผนการเรียนของ
ตน ใหชำระเงนิเชนเดยีวกบันกัศกึษาภาคปกติ

ประกาศ ณ วนัที ่๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทอืง ภมูภิทัราคม)
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง  แนวปฏบิตัใินการลงทะเบยีนเกนิ ๒๒ หนวยกติ ของนกัศกึษาภาคปกติ

เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค  วาดวยการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๒ ทีว่า “การลงทะเบยีนรายวชิาสำหรบันกัศกึษา
ภาคปกต ิใหลงทะเบยีนไดไมเกนิ ๒๒ หนวยกติ”

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปนในการลงทะเบียนที่มีจำนวนหนวยกิตแตกตางไปจากที่กำหนด
ใหจดัทำเปนประกาศมหาวทิยาลยั ดงันัน้มหาวทิยาลยัฯ จงึเหน็สมควรกำหนดแนวปฏบิตั ิดงัตอไปนี้

๑. นกัศกึษาภาคปกต ิผทูีเ่รยีนหลกัสตูรปรญิญาตร(ีตอเนือ่ง)
๑.๑ ผทูีม่วีฒุอินปุรญิญา ซึง่ตามกำหนดของหลกัสตูรในสาขาวชิาทีเ่ขาศกึษานัน้ ใหเรยีนวชิาบงัคบัเพิม่ โดย

ไมนบัหนวยกติ สามารถลงทะเบยีนเรยีนในแตละภาคเรยีนไดไมเกนิ ๒๕ หนวยกติ
๑.๒ ในกรณทีีเ่ปนภาคเรยีนสดุทายของนกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา สามารถลงทะเบยีนไดไมเกนิ ๒๘ หนวยกติ

๒. นกัศกึษาภาคปกต ิผทูีเ่รยีนหลกัสตูรปรญิญาตร ี๔ ป และหลกัสตูร ๕ ป
๒.๑ ในกรณภีาคเรยีนสดุทายกอนฝกประสบการณวชิาชพีสามารถลงทะเบยีนไดไมเกนิ ๒๕ หนวยกติ
๒.๒ ในกรณทีีเ่ปนภาคเรยีนสดุทายของนกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา สามารถลงทะเบยีนไดไมเกนิ ๒๘ หนวยกติ

๓. วธิปีฏบิตัใินการลงทะเบยีนเรยีนเกนิ ๒๒ หนวยกติ นกัศกึษาเขยีนบนัทกึขอความขอลงทะเบยีนยืน่ตอ
อาจารยทีป่รกึษาและคณบดทีีส่งักดั เพือ่นำไปเสนอตออธกิารบดหีรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมายเพือ่พจิารณา

ทัง้นีต้ัง้แตภาคการศกึษาที ่๒ ปการศกึษา ๒๕๕๔ เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่๑๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เพือ่ใหการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการเปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการ
จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๒ ทีว่า “การลงทะเบยีนรายวชิาสำหรบันกัศกึษาภาคพเิศษ ใหลงทะเบยีน
ไดไมเกนิ ๑๒ หนวยกติ”

ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัมเีหตผุลและความจำเปนในการลงทะเบยีนทีม่จีำนวนหนวยกติแตกตางไปจากทีก่ำหนด ใหจดัทำ
เปนประกาศมหาวทิยาลยั ดงันัน้มหาวทิยาลยั ฯ จงึเหน็สมควรกำหนดแนวปฏบิตั ิดงัตอไปนี้

๑. ผทูีม่คีวามรรูะดบัอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทาทีห่ลกัสตูรกำหนดใหเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิ สามารถลงทะเบยีน
เรยีนในแตละภาคเรยีนไดเกนิ ๑๒ หนวยกติ แตไมเกนิ ๑๕ หนวยกติ ตามหลกัเกณฑดงัตอไปนี้

ผทูีม่วีฒุอินปุรญิญา ซึง่ตามกำหนดของหลกัสตูรในสาขาวชิาทีเ่ขาศกึษานัน้ ใหเรยีนรายวชิาบงัคบัเพิม่เตมิ โดยไมนบั
หนวยกติ

๒. ในกรณทีีเ่ปนภาคเรยีนสดุทายของนกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา ใหนกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนไดเกนิ
๑๒ หนวยกติ แตไมเกนิ ๑๕ หนวยกติ

๓. ในกรณทีีภ่าคเรยีนสดุทายของนกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา สามารถลงทะเบยีนเรยีนเกนิ ๑๕ หนวยกติ ไดใน
หลกัเกณฑตอไปนี้

๓.๑ เปนการลงทะเบยีนเรยีนซ้ำในรายวชิาทีไ่ดระดบั E
๓.๒ เปนการลงทะเบยีนรายวชิาเพิม่เตมิ เพือ่ทำคาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมใหถงึ ๒.๐๐
๓.๓ เปนการลงทะเบยีนรายวชิาเพิม่เตมิ ตามขอกำหนดของหลกัสตูรในแตละสาขาวชิาโดยไมนบัหนวยกติ
๓.๔ เปนการลงทะเบยีนรายวชิาปฏบิตัแิละฝกประสบการณวชิาชพี

๔. วธิปีฏบิตัใินการลงทะเบยีนเรยีนเกนิ ๑๕ หนวยกติ
๔.๑ นกัศกึษาเขยีนคำรองขอลงทะเบยีนตออาจารยทีป่รกึษาผานหวัหนาภาควชิาและคณบดี

เพือ่นำเสนอคณะกรรมการสภาประจำมหาวทิยาลยัหรอืคณะกรรมการทีส่ภาประจำมหาวทิยาลยัมอบหมายเพือ่พจิารณา

   ประกาศ ณ วนัที ่๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง แนวปฏบิตัสิำหรบัการลงทะเบยีนเกนิ ๑๒ หนวยกติ ของนกัศกึษา กศ.บป.
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง  มาตรฐานภาษาไทยและภาษาองักฤษสำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๖๑

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกบัระเบยีบ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยการประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัความรคูวามสามารถดานภาษาองักฤษของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เรือ่ง นโยบายและแนวทางการสงเสรมิ
ความสามารถดานภาษาไทยและภาษาองักฤษของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค จงึออกประกาศเพือ่กำหนดมาตรฐาน
ภาษาไทยและภาษาองักฤษสำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรเีพือ่ยกระดบัมาตรฐานการศกึษาสมรรถนะของนกัศกึษาในดานภาษาไทย
และภาษาองักฤษ และพรอมสำหรบัการแขงขนัไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เรือ่ง มาตรฐานภาษาไทยและภาษาองักฤษ
สำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๖๑"

ขอ ๒ ใหใชประกาศนีต้ัง้แตวนัถดัจากประกาศนีเ้ปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้

"นกัศกึษา" หมายความวา นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคทีเ่ขาเรยีน
ตัง้แตปการศกึษา ๒๕๖๑ เปนตนไป

ขอ ๔ ใหนกัศกึษาเขารวมโครงการสงเสรมิความสามารถดานภาษาไทยและภาษาองักฤษทีจ่ดัขึน้ โดยตองเขาทดสอบ
วดัระดบัความรคูวามสามารถดานภาษาไทยและภาษาองักฤษตามวนัและเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

ขอ ๕ นกัศกึษาทีเ่ขาทดสอบและไดคะแนนการทดสอบความรคูวามสามารถดานภาษาไทยต่ำกวารอยละ ๖๐ และ
ภาษาอังกฤษต่ำกวาระดับ ๖ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถ
ดานภาษาองักฤษของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๔

กรณนีกัศกึษาทดสอบภาษาองักฤษต่ำกวาระดบั ๖ หรอืไมไดทำการทดสอบใดดำเนนิการตามระเบยีบดงักลาว
กรณนีกัศกึษาทีเ่ขาทดสอบความรคูวามสามารถดานภาษาไทยและมผีลคะแนนต่ำกวารอยละ ๖๐ ตองเขา

อบรมหรือศึกษาดวยตนเองหรือจากคูมือที่จัดทำโดยศูนยภาษา และศูนยภาษาจะเปดใหมีการทดสอบความรูดานภาษาไทย
ภาคการศกึษาละ ๒ ครัง้ และถาไมดำเนนิการสอบใหผานตามเกณฑ จะถอืวาไมผานกจิกรรมการพฒันานกัศกึษาดานวชิาการ

ขอ ๖ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี ้และสามารถออกคำสัง่เพือ่ประโยชนในการปฏบิตัติาม
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วนัที ่๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผชูวยศาสตราจารยบญัญตั ิ ชำนาญกจิ)
                                            อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง การกำหนดพฤตกิรรมดานคณุธรรม จรยิธรรม สำหรบันกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๔

คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา เปนคุณลักษณะที่พึงประสงค และเปนปจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิต ตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งความ
คาดหวงัของผใูชบณัฑติและสงัคม มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค จงึจดัประกาศฉบบันีข้ึน้ เพือ่ใหบคุลากรของมหาวทิยาลยั
ไดรบัทราบ และนำไปสกูารรวมมอืในการสงเสรมิและผลกัดนัใหเกดิกบันกัศกึษาของมหาวทิยาลยัตอไป ดงันัน้ มหาวทิยาลยั
จงึกำหนดคณุลกัษณะของบณัฑติดานคณุธรรม จรยิธรรม สำหรบันกัศกึษาใหสอดคลองกบัหลกัการขัน้ตนนี้

ขอ ๑ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไดแก “ทำงานเปนทีม
ชำนาญเทคโนโลย ีซือ่สตัยสจุรติ จติสาธารณะ ตอชมุชนและทองถิน่”

ขอ ๒ พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาที่ปรากฏ
ตอการรับรูของสังคมทั่วไป ทำใหสังคมยอมรับ ชื่นชม ยกยองและเห็นคุณคา เปนผูมีความดีงามที่สมบูรณ มีคุณภาพ
ตอสงัคมในอนาคตประกอบดวยพฤตกิรรม ๔ ดาน ดงันี้

๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม เฉพาะตน พฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกทางดานการประหยัด
มัธยัสถ ไมฟุมเฟอย ไมเปนทาสวัตถุนิยม เห็นคุณคาของตนเอง มีสติไมเกี่ยวของกับยาเสพติดและสามารถควบคุม
บงัคบัใจตนเองได

๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม เชิงปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น พฤติกรรมดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาที่แสดงออกดานความซื่อสัตย สุจริต การมีจิตสำนึกตอวิถีชีวิตประชาธิปไตย
การยอมรบันบัถอื การเคารพบคุคลอืน่และการใหเกยีรตซิึง่กนัและกนั ซึง่จะนำไปสคูวามสำเรจ็ในการทำงานเปนทมี

๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย พฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกทางดาน
ระเบียบวินัย ดานการแตงกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย ยึดมั่นและปฏิบัติตาม ระเบียบ ขอบังคับและประกาศของ
มหาวทิยาลยั การใหความเคารพนบัถอืคณาจารย บคุลากรของมหาวทิยาลยั และมคีวามรกัภาคภมูใิจตอมหาวทิยาลยั

๒.๔ คุณธรรม จริยธรรม ทางสังคม พฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีจิตสาธารณะ เคารพและปฏิบัติตามกติกาของสังคม เพื่อสรางสำนึกในการ
อยรูวมกนัในสงัคมอยางสงบสขุ

ขอ ๓ การกำหนดพฤตกิรรมดานคณุธรรม จรยิธรรม ตามประกาศของแตละคณะ ซึง่แตละคณะจะตองจดัทำ
เปนประกาศของคณะ เปนลายลกัษณอกัษรเพือ่ใหปรากฏแกสาธารณชนตอไป

ทั้งนี้ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทุกฝาย ไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนเอง เพื่อชวยขับเคลื่อน
และผลกัดนัใหเกดิกระบวนการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม สำหรบันกัศกึษา ตามประกาศนี้

ทัง้นี ้ ตัง้แตวนัที ่ ๑  มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ วนัที ่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารยประเทอืง  ภมูภิทัราคม)
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง การยกเวนรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปสำหรบัผเูขาศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๙

เพือ่ใหการจดัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีสำหรบัผเูขาศกึษาทีส่ำเรจ็การศกึษาระดบัอนปุรญิญา หรอืเทยีบเทาเปนไป
อยางมปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา อาศยัอำนาจตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค วาดวย การเทยีบโอนผลการเรยีนและการยกเวนรายวชิาในระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๑๐ มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค จงึจดัทำประกาศไวดงันี้

๑. ใหผสูำเรจ็การศกึษาระดบัอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา ทีเ่ขาศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรตีัง้แตปการศกึษา ๒๕๕๙
ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เปนตนไป สามารถยกเวนรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปดงัตอไปนี้

ก   กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร
๑)  ๒๒๑๐๑๐๑  การพฒันาทกัษะทางภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)
๒)  ๒๓๑๐๑๐๕  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในชวีติประจำวนั ๓(๓-๐-๖)

ข    กลมุวชิามนษุยศาสตร
๑)  ๒๐๐๐๑๑๒  การรสูารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)

ค   กลมุวชิาสงัคมศาสตร
๑)  ๒๐๐๐๑๒๓  วถิโีลกและวถิไีทย ๓(๓-๐-๖)

ง   กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร
๑)  ๔๐๐๐๑๑๑  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่ชวีติและสงัคม ๓(๓-๐-๖)

๒. ใหนักศึกษาที่มีความประสงคจะขอยกเวนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปตามขอ ๑ ยื่นคำรองขอยกเวนรายวิชา
ทีค่ณะซึง่เปนผรูบัผดิชอบหลกัสตูรนัน้ ๆ

๓. ใหคณบด ีดำเนนิการตรวจสอบ คำรองขอยกเวนรายวชิาของนกัศกึษาแตละราย แลวพจิารณาอนมุตัใิหเปนไป
ตามประกาศนี ้ แลวสงกลมุงานทะเบยีนและประมวลผลดำเนนิการตามระเบยีบ

ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                           (ผชูวยศาสตราจารยบญัญตั ิ ชำนาญกจิ)
          อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค



ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -132- คูมือนักศึกษา

เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของทองถิ่น จึงกำหนดหลักเกณฑการเทียบโอน
ผลการเรยีนสำหรบัผเูขาศกึษาปรญิญาทีส่องระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึน้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค จงึออกประกาศไวดงันี้

๑. ผูมีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียนในการเขาศึกษาปริญญาที่สอง จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
หนวยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง

๒. รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนได ตองเปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบและตองเปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่มีผล
การเรยีนไมต่ำกวาระดบั C หรอืแตมระดบัคะแนน ๒.๐๐ หรอืเทยีบเทา

๓. การขอเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต จะขอเทียบโอนผลการเรียนไดไมเกินสามในสี่ของจำนวน
หนวยกิตรวม ของหลักสูตรที่รับโอน โดยตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา ทั้งนี้
รายวิชาที่ขอเทียบโอนจะไมนำมาคำนวณแตมเฉลี่ยสะสม และจะไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม

๔. การบันทึกผลการเรียน สำหรับผูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหบันทึก
ผลการเรียนโดยนำผลการเรียนเดิมมาเทียบเทาระบบที่ใชอยูในปจจุบัน สวนผูที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
อดุมศกึษาอืน่ ใหบนัทกึ ผลการเรยีนเปน “ผาน” โดยใชสญัลกัษณในระบบทีใ่ชอยใูนปจจบุนั

๕. ผทูีจ่ะสำเรจ็การศกึษาปรญิญาทีส่องตามประกาศนี ้จะตองมรีะยะเวลาศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ไมนอยกวาหนึง่ปการศกึษา

ทัง้นีต้ัง้แตภาคเรยีนที ่๒ ปการศกึษา ๒๕๕๐ เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย ดร.ประเทอืง  ภมูภิทัราคม)
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง หลกัเกณฑการเทยีบโอนผลการเรยีนสำหรบัผเูขาศกึษาปรญิญาทีส่องระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๐
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง การบรหิารหอพกั และแนวปฏบิตัใินการเขาพกัอาศยัหอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยั

พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกอบกบัมตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคในคราวประชมุครัง้ที ่๕/๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๒๕ เมษายน พ..ศ.  ๒๕๕๖
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค” เรือ่ง การบรหิารหอพกัและแนวปฏบิตัิ
ในการเขาพกัอาศยัหอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๖

ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓  บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใช

ประกาศนี้แทน

หมวด ๑
บททัว่ไป

ขอ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“หอพกั” หมายความวา หอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค อนญุาตใหเขาพกั

อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
“ผอูาศยั” หมายความวา นกัศกึษาหอพกั อาจารย ขาราชการ เจาหนาทีห่รอืบคุคลอืน่ใดทีท่างมหาวทิยาลยั

อนุญาตใหเขาพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
“ผอูำนวยการกอง” หมายความวา ผอูำนวยการกองพฒันานกัศกึษา
“คณะกรรมการบรหิารหอพกั” หมายความวา คณะกรรมการตามขอ ๘ แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครสวรรค วาดวยหอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๖
“ผูดูแลหอพัก” หมายความวา ผูดูแลหอพักตามขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

วาดวยหอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๖

หมวด ๒
สทิธกิารเขาพกัในหอพกั

ขอ ๕ สทิธใินการเขาพกัอาศยัในหอพกั เปนสทิธเิฉพาะบคุคล จะโอนสทิธดิงักลาวให
ขอ ๖ ผูมีสิทธิเขาพักอาศัยในหอพักตองปฏิบัติตามประกาศ กฎระเบียบ คำสั่ง ขอบังคับที่เกี่ยวกับ

หอพกั ซึง่มหาวทิยาลยัไดกำหนดไวอยางเครงครดั
ขอ ๗ ใหผูอาศัยที่ไดรับคัดเลือกใชสิทธิเขาพักอาศัยในหอพักาม วัน เวลา ที่คณะกรรมการบริหาร

หอพกักำหนด
ขอ ๘ การเปลีย่นแปลงหรอืยายหอพกัจะกระทำมไิด เวนแตไดรบัอนญุาตจากผดูแูลหอพกักอนเทานัน้



ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -134- คูมือนักศึกษา

ขอ ๙ ผมูสีทิธเิขาพกัอาศยัในหอพกัตองชำระเงนิคาบำรงุหอพกั ตามวนัและเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด
ขอ ๑๐ นกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจะสละสทิธกิารพกัอาศยัในหอพกั เพือ่ไปพกัอาศยัภายนอกมหาวทิยาลยั

ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ใหยืน่ความจำเปนพรอมเหตผุลความจำเปนตอผดูแูลหอพกั เพือ่ดำเนนิเรือ่งลาออกจากหอพกั
(๒)  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะยายออกไปพักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ใหผูดูแลหอพักแจง

รองอธกิารบดทีีร่บัผดิชอบและผปูกครองของนกัศกึษาทราบตอไป

หมวด ๓
ขอบงัคบัทัว่ไป

ขอ ๑๑ ผเูขาพกัอาศยัมหีนาทีป่ฏบิตั ิดงันี้
(๑) ตองไมนำบคุคลอืน่ทีม่ไิดรบัอนญุาตจากมหาวทิยาลยั เขาพกัอาศยัในหอพกั
(๒) ตองรับผิดชอบตอทรัพยสินภายในหอพัก หากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ

ของตนตองชดใชตามราคาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(๓) ตองรักษาความสะอาด และดูแลทรัพยสินตลอดจนอุปกรณภายในหองพักและสวนกลาง

มิใหเกิดการชำรุดเสียหาย
(๔) ตองปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนทั้งดานการแตงกายและความประพฤติ
(๕) ตองไมจัดงานรื่นเริงสังสรรคใด ๆ ในหอพัก เวนแตไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร

จากรองอธกิารบดทีีร่บัผดิชอบ
(๖) ตองไมสงเสียงดังหรือทำเสียงรบกวนผูอื่น
(๗) ไมตองประกอบอาหารในหองพัก
(๘) ไมควรนำทรัพยสินที่มีคาเก็บไวในหองพัก หากเกิดการสูญหาย ทางมหาวิทยาลัยจะไมรับ

ผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้
ขอ ๑๒ สิ่งตอไปนี้หามมีไวครอบครองในหองพัก

(๑) ยาเสพตดิและอปุกรณทีใ่ชสำหรบัเสพตดิ
(๒) อาวธุปน กระสนุปน และวตัถรุะเบดิ
(๓) เชื้อเพลิงไวไฟ
(๔) อาวธุแหลมคมหรอือาวธุชนดิอืน่ทีไ่มมคีวามจำเปนสำรบัใชในการประกอบการศกึษาเลาเรยีน
(๕) สรุา ของมนึเมา และภาชนะทีบ่รรจขุองมนึเมามาดืม่ทัง้ในบรเิวณหองพกัและบรเิวณหอพกั
(๖) สื่อลามกอนาจารทุกประเภท
(๗) อปุรกณทีใ่ชเลนการพนนัทกุชนดิ
(๘) สตัวทกุชนดิ

ขอ ๑๓ เมือ่ผพูกัอาศยัไดกระทำผดิภายในหอพกั ตามความในขอ ๑๒ ใหผดูแูลหอพกัและผอูำนวยการ
พฒันานกัศกึษาหอพกัดำเนนิการดงันี้

(๑) ความในขอ ๑๒ (๑) - ๑๒ (๔) จะยดึสิง่ของไวและแจงคณะกรรมการบรหิารหอพกัทราบ
ทนัทเีพือ่พจิารณาดำเนนิการตอไป

(๒) ความในขอ ๑๒ (๕) - ๑๒ (๘) ใหอยใูนดลุยพนิจิของผดูแูลหอพกัและผอูำนวยการกองพฒันา
นกัศกึษาหอพกัและแจงใหคณะกรรมการบรหิารหอพกัทราบเพือ่พจิารณาดำเนนิการตอไป

ขอ ๑๔ การกระทำดังตอไปนี้ถือไดวาเปนการกระทำผิดกฎระเบียบของหอพัก
(๑) เลนหรือรวมวงเลนการพนัน
(๒) เสพสิง่เสพตดิ
(๓) เปดเครื่องเสียงหรือเลนดนตรีดังเกินไปเปนเหตุใหผูอื่นเกิดความรำคาญ
(๔) ดื่มหรือเมาสุราอาละวาดสงเสียงดัง
(๕) จงใจทำลายสาธารณะสมบัติและทรัพยสินของหอพัก
(๖) กลาววาจรหรอืแสดงกริยิาทีห่ยาบคาย หรอืไมเคารพตอบคุลากร ทีท่ำหนาทีก่ำกบัดแูลหอพกั
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(๗) ลักขโมย
(๘) นำสัตวมายงในหอพัก
(๙) แขวนเสือ้ผา เครือ่งแตงกาย เครือ่งนอนอืน่ ๆ ตามหนาตาง หรอืทีอ่นัไมสมควร
(๑๐) เขาไปในหองพักผูอื่นในขณะที่เจาของหองไมอยู
(๑๑) ประพฤตเิสือ่มเสยีทางเพศ ขดักบัศลีธรรมอนัดงีามของไทย  ในบรเิวณหองพกัและหอพกั
(๑๒) นำเพศตรงขามเขาไปในหอพกัหรอืทีอ่ืน่ ๆ อนัไมสมควรในบรเิวณหอพกั
(๑๓) นำผูอื่นมาพักในหองพักโดยไมไดรับอนุญาตจากผูดูแลหอพัก
(๑๔) แตงกายไมสุภาพหรือสอไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก
(๑๕) ปดรปู โปสเตอร เขยีนรปู หรอืขอความอนัทำใหเปรอะเปอนตามฝาผนงั พืน้หอง ประตู

ตเูสือ้ผา หรอืทีอ่ืน่ ๆ ในบรเิวณหองพกัและหอพกั
(๑๖) ทะเลาะวิวาทหรือทำรายรางกาย
(๑๗) ประกอบอาหารอนักอใหเกดิความรำคาญตอผอูืน่ในหอพกั

ขอ ๑๕ นกัศกึษาหอพกัตองใหความรวมมอืกบัทางมหาวทิยาลยัตอผอูืน่ในหอพกั
(๑) รกัษาความสะอาดภายในหอพกั และบรเิวณหอพกั
(๒) ใชน้ำและไฟอยางประหยดั อกีทัง้ดแูลรกัษาทรพัยสนิของหอพกั และมหาวทิยาลยั
(๓) การใชบริเวณหอพักเพื่อการประชุมหรือจัดกิจกรรมตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร

ตอผดูแูลหอพกั เมือ่ไดรบัอนญุาตแลวจงึดำเนนิการได
ขอ ๑๖ หามดดัแปลงเครือ่งเรยีน สายไฟ หรอืทำใหอปุกรณหอพกัชำรดุเสยีหาย
ขอ ๑๗ ใหนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม

หมวด ๔
วินัยและการลงโทษ

ขอ ๑๘ โทษทีน่กัศกึษาหอพกัจะไดรบัในกรณทีีก่ระทำตามประกาศนี ้ม ี๓ สถาน คอื
(๑) ตกัเตอืนเปนลายลกัษณอกัษร
(๒)  ภาคทณัฑ
(๓)  ตดัสทิธิก์ารอยหูอพกัและจะตองออกจากหอพกัตาม วนั เวลา ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

ขอ ๑๙ ผกูระทำความผดิภายใตบรเิวณหอพกัตามประกาศนี ้นอกจากจะไดรบัโทษตามทีร่ะบไุวใน ขอ ๓๖
อาจไดรบัโทษจากมหาวทิยาลยัตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค วาดวยวนิยั วธิพีจิารณาโทษ การลงโทษ
การอทุธรณและเกณฑการประเมนิความประพฤตขิองนกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐

ขอ ๒๐ กรณดีงัตอไปนีถ้อืวาเปนความผดิรายแรง ใหผดูแูลหอพกัหรอืผทูีพ่บเหน็ รบีรายงานใหคณะกรรมการ
บรหิารหอพกัทราบโดยดวน

(๑) การดืม่สรุา ของมนึเมา เสพสิง่เสพตดิในบรเิวณหอพกั
(๒) การเลนการพนัน
(๓) การประพฤตเิสยีหายทางเพศในบรเิวณหอพกั
(๔) การทะเลาะววิาทโดยใชอาวธุ การรมุทำรายกนั
(๕) การมวีตัถรุะเบดิ เชือ้เพลงิไวไฟ อาวธุปน และอปุกรณทีใ่ชเสพสิง่เสพตดิ
(๖) การลักขโมย
(๗) การจงใจทำลายทรพัยสนิของหอพกั และของผอูืน่ในบรเิวณหอพกั
(๘) นำบุคคลอื่นเขาในหองพักแบะหอพักโดยไมไดรับอนุญาต
(๙) กระทำการที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแกสวนรวม

ขอ ๒๑ ผกูระทำความผดิรายแรงตามขอ ๒๐ จะไดรบัโทษ ดงันี้
(๑) โทษม ี๒ สถาน คอื ภาคทณัฑ และตดัสทิธิก์ารอยหูอพกั
(๒) การภาคทณัฑ ใหลงบนัทกึไวในระเบยีบหอพกัของผกูระทำผดิ
(๓) เมือ่มกีารพจิารณาตดัสทิธิก์ารอยหูอพกัใหแจงผปูกครองทราบ
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ขอ ๒๒ ผูกระทำผิดที่ไมรายแรงและเปนการกระทำความผดิครัง้แรก ซึง่ผกูระทำความผดิสารภาพ โดยดี
ไดสำนึกในการกระทำความผิดของตน พรอมทั้งใหคำมั่นสัญญาจะไมกระทความผิดอีกใหผูจัดการ หอพักมีอำนาจ
ลงโทษผูกระทำความผิดตามขอ ๓๖(๑) และหากเปนการกระทำความผิดเปนครั้งที่ ๒ ใหลงโทษตามความ
ในขอ ๓๖(๒) และกระทำความผดิครัง้ที ่๓ ใหลงโทษตามความในขอ ๓๖(๓)

หมวด ๕
การกำหนดเวลาเขาออกหอพกั

ขอ ๒๓ การกำหนดเวลาปดและปดหอพักในเปนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๔ นกัศกึษาทีจ่ะเขา - ออก หอพกันอกเวลาทีก่ำหนดตามขอ ๒๓ ใหขออนญุาตเปนลายลกัษณ

อกัษร ตอผอูำนวยการกองพฒันานกัศกึษาหรอืผดูแูลหอพกัแลวแตกรณี
ขอ ๒๕ ชวงตัง้แตเวลาปดหอพกัจนถงึเวลาเปดหอพกัของวนัใหม หามบคุคลภายนอกเขาหอพกัโดย

เดด็ขาด เวนแตมเีหตจุำเปนเรงดวน

หมวด ๖
การชดใชคาเสียหาย

ขอ ๒๖ ผูอาศัยตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อไดกระทำสิ่งตอไปนี้
เปรอะเปอน ชำรดุ เสยีหาย หรอืสญุหาย

(๑) ฟกู หมอน
(๒) โตะทำงาน ต ูเกาอี ้ทีน่อน
(๓) ประต ูหนาตาง บานเกรด็ มงุลวด บานพบั กลอน กญุแจ ลกูกญุแจ
(๔) สวติซไฟ สายไฟ ตลบัแยกสายไฟ พดัลม หลอดไฟ
(๕) สิง่ของอืน่ ๆ ตามประกาศของมหาวทิยาลยั

ขอ ๒๗ ความรบัผดิชอบและการชดใชคาเสียหายตามความในขอ ๒๖ ใหยกเวน เปนการชำรดุทีเ่กดิขึน้เอง
ตามสภาพโดยธรรมชาติของวัตถุนั้น

ขอ ๒๘ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี ้ และเปนผวูนิจิฉนัชีข้าดในกรณทีีเ่กดิปญหา
จากการใชประกาศนี้

ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามประกาศนี้ หรือมีปญหาจากการใชประกาศนี้ที่อธิการบดีไมอาจ
วนิจิฉยัชีข้าดได หรอืมปีญหาทีเ่กดิจากประกาศนีไ้มไดกำหนดไว ใหสภามหาวทิยาลยัเปนผวูนิจิฉยัชีข้าดและใหถอืเป็น
ทีส่ดุ

ประกาศ ณ วนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผชูวยศาสตราจารย ดร.บญัญตั ิชำนาญกจิ)
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง กำหนดอตัราคาบำรงุหอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2559

เพื่อใหการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงอาศัยอำนาจตามความในขอ 7 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยหอพักนักศึกษา
ในกำกบัมหาวทิยาลยั พ.ศ.2556 ประกอบมตคิณะกรรมการบรหิารงานหอพกันกัศกึษา ในคราวประชมุครัง้ที ่1/2559
เมือ่วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ.2559 กำหนดอตัราคาบำรงุหอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2559 ไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเรื่อง กำหนดอัตราคาบำรุงหอพัก
นกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2559”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัตัง้ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2559 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง เงินคาบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภฏันครสวรรค ประจำปการศกึษา พ.ศ. 2556
ขอ 4 ประกาศหรอืคำสัง่ใด ทีข่ดัหรอืแยงกบัประกาศนีใ้หใชประกาศนีแ้ทน
ขอ 5 หอพกั หมายความวา หอพกันกัศกึษาในกำกบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ไดแก หอพกัเทพธดิา

หอพกัสขุาวด ี  และหอพกัยานมทัรี
ขอ 6 คาบำรุงหอพัก หอพักเทพธิดา หอพักสุขาวดี และหอพักยานมัทรีชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4

มีอัตราดังตอไปนี้
(1) หองพกั 4 คนใหเกบ็ในอตัราคนละ 6,000 บาทตอภาคเรยีน ภาคเรยีนละ 5 เดอืน
(2) หองพกั 3 คนใหเกบ็ในอตัราคนละ 8,000 บาทตอภาคเรยีน ภาคเรยีนละ 5 เดอืน
(3) หองพกั 2 คนใหเกบ็ในอตัราคนละ 12,000 บาทตอภาคเรยีน ภาคเรยีนละ 5 เดอืน
(4) หองพกั 1 คนใหเกบ็ในอตัราคนละ 24,000 บาทตอภาคเรยีน ภาคเรยีนละ 5 เดอืน
ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคไมสามารถจดันกัศกึษาเขาพกัครบตาม (1) ไดใหเกบ็คาบำรงุหอพกั

ในอตัราคนละ 6,000 บาทหรอื 8,000 บาท หรอื 12,000 บาท หรอื 24,000 บาท ตามทีไ่ดแสดงความจำนงไว
ในตอนเริ่มตน

ขอ 7 อตัราคาบำรงุหอพกั หอพกัยานมทัรชีัน้ที ่5 มอีตัราดงัตอไปนี้
(1) หองพกั 3 คน ใหเกบ็ในอตัราคนละ 6,000 บาทตอภาคเรยีน ภาคเรยีนละ 5 เดอืน
(2) หองพกั 2 คน ใหเกบ็ในอตัราคนละ 9,000 บาทตอภาคเรยีน ภาคเรยีนละ 5 เดอืน
(3) หองพกั 1 คน ใหเกบ็ในอตัราคนละ 18,000 บาทตอภาคเรยีน ภาคเรยีนละ 5 เดอืน
ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคไมสามารถจดันกัศกึษาเขาพกัครบตาม (1) ไดใหเกบ็คาบำรงุหอพกั

ในอตัราคนละ 6,000 บาทหรอื 9,000 บาท หรอื 18,000 บาท ตามทีไ่ดแสดงความจำนงไวในตอนเริม่ตน
ขอ 8 คาไฟฟาใหเกบ็ตามทีไ่ดใชไฟฟาไปจรงิในอตัราหนวยละ 5 บาท
ขอ 9 คาน้ำประปาใหเกบ็ตามทีไ่ดใชน้ำประปาไปจรงิในอตัราหนวยละ 4 บาท
ขอ 10 คาบำรงุหอพกัทีเ่รยีกเกบ็นี ้ เมือ่นกัศกึษาไดชำระแลวจะไมมสีทิธถิอนคนืได
ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีทีเกิดปญหา

จากการใชประกาศนี้
กรณีที่มีปญหาในการตีความตามประกาศนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหเปนที่สุด

ประกาศ ณ วนัที ่3 มนีาคม พ.ศ. 2559

            (ผชูวยศาสตราจารยบญัญตั ิ ชำนาญกจิ)
           อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง  กฎระเบยีบการใชงานคอมพวิเตอรและระบบเครอืขาย NSRU-NET

พ.ศ. ๒๕๕๒

เพื่อใหการใชงานคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนไปอยางมีระเบียบ
เรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงเพื่อใหเปนไปตามบทพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แหง  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จงึขอประกาศใชกฎระเบยีบการใชงานคอมพวิเตอรและระบบเครอืขาย NSRU-NET ดงัรายละเอยีด
ตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เรือ่งกฎระเบยีบการใชงานคอมพวิเตอร
และระบบเครอืขาย NSRU-NET”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลกิบรรดาประกาศอืน่ใดทีข่ดัหรอืแยงกบัประกาศนี้
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“NSRU-NET” หมายความวา เครอืขายคอมพวิเตอร เครือ่งคอมพวิเตอรและอปุกรณตอพวงทีจ่ดัซือ้และ

บำรุงรักษาโดยมหาวิทยาลัยเพื่อการใชงานภายในมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตทุกแหง
“คอมพวิเตอรเครอืขาย” หมายความวา ระบบคอมพวิเตอรทีต่อเชือ่มเขากบัระบบเครอืขายของมหาวทิยาลยั

หรอื NSRU-NET
“ทรพัยากรขอมลู” หมายความวา ขอมลูในเครือ่งคอมพวิเตอรสวนบคุคลหรอืคอมพวิเตอรในระบบเครอืขาย

และอุปกรณตอพวงของหนวยงาน คณะศูนย สำนัก สถาบัน หรือบุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยที่เปนทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแลกเปลี่ยนและใชงานทรัพยากรขอมูลดังกลาวรวมกันไดมากกวา ๑ คน เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

“ผูมีสิทธิใชงานขอมูล” หมายความวา หนวยงาน คณะ สำนัก ศูนย สถาบัน อาจารย เจาหนาที่
นกัศกึษามหาวทิยาลยั หรอืผใูชคอมพวิเตอร ระบบเครอืขาย ของมหาวทิยาลยั

“ผูดูแลระบบ (System Administrator)” หมายความวา เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยมีหนาที่ดูแล
บรหิารและใหบรกิารการใชงาน ในระบบเครอืขาย NSRU-NET สงักดัฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ สำนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

“ผรูบัผดิชอบเครอืขายสวนกลาง” หมายความวา บคุคลทีม่ภีาระหนาทีต่องรบัผดิชอบตอการดำเนนิงาน
ของระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย

“นักศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งกำลังรับการศึกษาระดับที่สูงกวา ระดับมัธยมศึกษา และกำลัง
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ขอบังคับที่ตองปฏิบัติตามเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบั คอมพวิเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒

ขอ ๕ การใชงานระบบเครอืขาย NSRU-NET เปนเครอืขายสทิธเิฉพาะผมูสีทิธใิชงานขอมลู ทัง้นีส้ทิธิ
ดังกลาวอาจมอบหมายเปนกรณีพิเศษใหกับบุคคลนอก โดยเปนไปตามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทานั้น

ขอ ๖ ระบบเครอืขาย NSRU-NET  เปนเครอืขายเพือ่แลกเปลีย่นและใชงานทรพัยากรขอมลูรวมกนั
เพื่อการบริหาร และบริการการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการ การเรียนการสอน การคนควาวิจัย รวมทั้ง
การบริการสังคมตามนโยบายมหาวิทยาลัยทรัพยากรขอมูลในระบบ NSRU-NET มิไดจัดเตรียมไวเพื่อการใชงาน
ในเชงิพาณชิยใด ๆ ทัง้สิน้
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ขอ ๗ หามผมูสีทิธใิชงานขอมลูกระทำการใด ๆ เกีย่วกบัขอมลูขาวสารทีเ่ปนการขดัตอกฎหมาย หรอื
ศีลธรรมอันดีแหงสาธารณชน  โดยมีผูสิทธิใชงานขอมูลรับรองวาหากมีการกระทำการใด ๆ ดังกลาว ยอมถือวา
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของมหาวทิยาลยั

ขอ ๘ ผมูสีทิธใิชงานขอมลูจะตองไมละเมดิสทิธขิองผอูืน่  กลาวคอื ผมูสีทิธใิชงานขอมลูจะตองไมอาน
เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ในขอมูลสวนที่มิใชของตนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล รวมถึง
การปลอมแปลง Email Account ของผูอื่น การบุกรุก (Hack) เขาสู User Account ของผูอื่น หรือพัฒนา
โปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ที่จะทำลายกลไกรักษาความปลอดภัย  รวมไปถึงการเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ผูมีสิทธิใชงานขอมูลไดกระทำการเผย แพรขอความใด ๆ
ทีก่อใหเกดิความเสยีหายเสือ่มเสยีแกผอูืน่ การใชภาษาไมสภุาพ หรอืการเขยีนขอความทีท่ำใหผอูืน่เสยีหายถอืเปน
การละเมดิสทิธขิองผอูืน่ทัง้สิน้ ผกูระทำการ เชนนัน้จะตองรบัผดิชอบแตเพยีงผเูดยีว

ขอ ๙ หามผมูสีทิธใิชงานขอมลูสงขอความทีไ่มเหมาะสม ขดัตอกฎหมาย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
หรือตามความเหมาะสมแหงสาธารณชน ผานทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส เว็บบอรดภายใตการควบคุมของ
มหาวทิยาลยั หรอืเวบ็บอรดของหนวยงานอืน่ใด

ขอ ๑๐ ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายถือเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หามผูใดเขาใชงาน
โดยมิไดรับอนุญาต หากผูใดกระทำการใดๆ เปนการบุกรุกเขตหวงหาม หรือพยายามบุกรุกเขาสูระบบเครือขาย
ถือเปนการละเมิดตามกฎหมาย ตองไดรับโทษตามประกาศฉบับนี้และตองรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

ขอ ๑๑ มหาวทิยาลยัจะไมรบัประกนัในคณุภาพของการเกบ็ การรบัสงขอมลูขาวสารและการไมสามารถ
ใชงานไดของระบบบางสวนหรือทั้งหมด และจะไมรับผิดชอบในความเสียหายของการใชงานอันเนื่องมาจากวงจร
สือ่สารชำรดุ ความลาชา และความผดิพลาดในขอมลูหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการลวงละเมดิโดยผใูชงานอืน่ ๆ

ขอ ๑๒ มหาวิทยาลัย ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะปฏิเสธการเชื่อมตอและ/หรือการใชงาน  และทรงไวซึ่งสิทธิ
ที่จะยกเลิกหรือระงับการเชื่อมตอและ/หรือการใชงานใดๆ ของผูใชงานที่ลวงละเมิด หรือพยายามจะลวงละเมิด
ขอกำหนดและขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการแจงใหทราบกอนลวงหนา

ขอ ๑๓ สิทธิการใชงานเครือขายที่มหาวิทยาลัยมอบใหเปนการมอบสิทธิเฉพาะบุคคลเทานั้นผูใชงาน
จะโอน จำหนาย หรอืแจกจายสทิธนิีใ้หกบัผอูืน่ไมได

ขอ ๑๔ ผูใชงานจะตองแสดงสิทธิในการใชงานคอมพิวเตอรและเครือขายของตนตาม Account ที่หา
วิทยาลัยมอบใหโดยกรอกขอมูล UserName และ Password ของผูใชงานกอนใชงานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง

ขอ ๑๕ สิทธิการใชงานเครือขายที่มหาวิทยาลัยมอบใหผูใชงานตองเปนผูรับผิดชอบ ผลตางๆ อันจะ
เกดิมขีึน้ รวมถงึผลเสยีหายตางๆ ทีเ่กดิจาก Account ผใูชงานนัน้ๆ เวนแตจะพสิจูนไดวาผลเสยีหายนัน้เกดิจาก
การกระทำของผูอื่น

ขอ ๑๖ ผูใชงานหามนำซอฟตแวรหรือ ฮารดแวรใด ๆ ซึ่งจะทำใหผูใชมีสิทธิและลำดับความสำคัญ
ในการครอบครองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายมากกวาผูใชงานอื่น  หรือทำลายระบบการจำกัด
สทิธกิารใช  ( License) ซอฟทแวร หรอืทีจ่ะทำลายระบบการจำกดัสทิธกิารใช (License) ซอฟทแวร

ขอ ๑๗ ผูใชงานตองไมใชงานขอมูลMultimedia  หรือการดาวนโหลดขอมูล  หรือการสื่อสารขอมูล
ทีต่องอาศยัความกวางของชองสญัญาณ (Bandwidth)  ปรมิาณสงู  ตอเนือ่งตลอดเวลา ซึง่อาจเกดิผลกระทบ
ตอการใชงานชองสญัญาณผอูืน่  หากมหาวทิยาลยัตรวจพบวาผมูสีทิธใิชงานขอมลูมพีฤตกิรรมดงักลาว มหาวทิยาลยั
จะตดัสทิธกิารใชงานเครอืขาย NSRU-NET  บคุคลนัน้ โดยไมจำตองแจงใหทราบกอนลวงหนา

ขอ ๑๘ ผูใชงานจะตองมีแนบไฟลที่มีไวรัส หรือโปรแกรมที่จะสรางความเสียหายแกระบบคอมพิวเตอร
และระบบเครอืขาย NSRU-NET ผานทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิสเวบ็บอรด หรอื โปรแกรมประเภท Chat  ไปยงั
ผรูบัไมวาจะเปนผรูบัแกรายกต็าม หากมหาวทิยาลยัตรวจพบการกระทำดงักลาว มหาวทิยาลยัจะตดัสทิธกิารใชงาน
เครอืขาย NSRU-NET ของบคุคลนัน้  โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบกอนลวงหนา

ขอ ๑๙ ผูมีสิทธิใชงานขอมูลจะตองปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไข/นโยบาย/ขอกำหนด/ขอบังคับ/
ประกาศ/คำนำที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว และที่จะกำหนดขึ้นใหมในอนาคตอยางเครงครัด ซึ่งจะมีผลบังคับใชโดย
ไมจำเปนตองแจงใหผูมีสิทธิใชงานขอมูลทราบกอนลวงหนา
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ขอ ๒๐ ผูดูแลระบบมีสิทธิที่จะดำเนินการตามมาตรการหรือขอบเขตงานที่ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความเรียบรอยของระบบเครือขาย  รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและ
ความเปนสวนตวัของแฟมขอมลู เอกสารทีพ่มิพออกมา รวมไปถงึไปรษณยีอเิลคทรอนคิสของผมูสีทิธใิชงานขอมลู

ขอ ๒๑ ผูดูแลระบบมีสิทธิตรวจสอบแฟมขอมูล และขาวสารทุกประเภทของผูมีสิทธิใชงานขอมูล
ตามความจำเปน ในกรณทีีม่กีารแกไขซอมแซมระบบ หรอืการสบืสวนเกีย่วกบัการใชงานระบบอยางไมถกูตอง

ขอ ๒๒ ผูดูแลระบบอาจจำกัดการใชงานของผูมีสิทธิใชงานขอมูลในกรณีที่ไดกระทำการใด ๆ ที่เปนไป
อยางไมเหมาะสม หรอืผมูสีทิธใิชงานขอมลูไดลกัลอบใช Account ของผอูืน่

ขอ ๒๓ ผูดูแลระบบมีสิทธิยุติการทำงานของโปรเซส ซึ่งสรางภาระใหระบบโดยไมจำเปนหรือเกิน
ขนาดโดยไมตองมีการแจงผูมีสิทธิใชงานขอมูลใหทราบกอนลวงหนาได

ขอ ๒๔ ผูดูแลระบบมีสิทธิจะทำการบีบอัด เพื่อลดขนาดแฟมขอมูลใด ๆ โดยไมตองมีการแจงผูมีสิทธิ
ใชงานขอมูลลวงหนา

ขอ ๒๕ ผูดูแลระบบมีหนาที่ในการแจงใหผูมีสิทธิใชงานขอมูลทราบกอนลวงหนา ถึงวันเวลาที่ตอง
ปดระบบเครอืขายเพือ่บำรงุรกัษา ปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงระบบเครอืขาย ซึง่จำเปนตองหยดุบรกิารในชวงระบบ
เวลาหนึ่งแตในกรณีฉุกเฉิน ผูดูแลระบบอาจจำเปนตองปดระบบทันทีและจะพยายามใหผูมีสิทธิใชงานขอมูล
สามารถเก็บบันทึกขอมูลไดอยางสมบูรณกอนที่จะดำเนินการปดระบบ

ขอ ๒๖ ผูดูแลระบบมีอำนาจที่จะเพิกถอนสิทธิการใชงานของผูมีสิทธิใชงานขอมูลที่ฝาฝนขอกำหนด
ตามประกาศฉบับนี้

ขอ ๒๗ ผูดูแลระบบตองไมใหสิทธิพิเศษอยางหนึ่งอยางใดแกผูอื่น ยกเวนในกรณีที่ผูมีสิทธิใชงานขอมูล
มคีวามจำเปนตองใชสทิธนิัน้โดยความจำเปน โดยตองไดรบัอนญุาตจากมหาวทิยาลยัเปนกรณพีเิศษ และใหยกเลกิ
สิทธินั้นทันทีเมื่อหมดความจำเปน

ขอ ๒๘ ผูดูแลระบบสามารถใชดุลยพินิจในการดำเนินการปดระบบเครือขาย หรือบริการใด ๆ ที่มี
ผลกระทบตอขอมูลในระบบเครือขายการสื่อสาร โดยไมจำเปนตองแจงผูมีสิทธิใชงานขอมูลทราบกอนลวงหนาได
บทลงโทษ

ขอ ๒๙ หากผูมีสิทธิใชงานขอมูลไมปฏิบัติตามขอกำหนด ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่น
หรือตอสมบัติของทางมหาวิทยาลัยจะตองรับโทษตามบทลงโทษดังตอไปนี้

(๑) โทษขึน้ตน คอื ระงบัสทิธกิารใชเครือ่งคอมพวิเตอรและระบบเครอืขายชัว่คราวและ แจงเตอืน
(๒) โทษขัน้กลาง คอื ระงบัสทิธกิารใชเครือ่งคอมพวิเตอรและระบบเครอืขายเปนเวลา ๑ เดอืน
(๓) โทษขั้นสูง คือ ระงับสิทธิการใชเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเปนเวลา ๑ ภาคเรียน

การศกึษา
(๔) โทษขั้นรายแรง คือ ระงับสิทธิการใชเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย

ตลอดไปและการกระทำละเมิดซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่นหรือตอ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
จะตองรับโทษตามระเบียบ มหาวิทยาลัย หรือ รับโทษตามทกฎหมายโดยลำดับตอไป หากเปนนักศึกษามีผลให
พนสภาพการเปน นกัศกึษา

ขอ ๓๐ โทษตามขอ ๒๙(๑) - (๓) ใหหนวยงานผูรับผิดชอบเครือขายสวนกลางเปนผูวินิจฉัยความผิด
ในเบื้องตนตามลำดับความเหมาะสม สวนโทษตามขอ ๒๙ (๔) ใหผูบริหารระบบเครือขายพิจารณาและเสนอ
มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ

ประกาศ ณ วนัที ่ ๑  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

            (ผชูวยศาสตราจารยบญัญตั ิ ชำนาญกจิ)
                          รองอธกิารบด ี ปฏบิตัริาชการแทน

                                                 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง  กำหนดประเภทรายรบั รายการ และเงือ่นไขการรบัเงนิรายไดของมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๖๐

(อตัราคาธรรมเนยีม  คาบรกิาร และคาปรบั ศนูยวทิยบรกิาร)

โดยที่เห็นสมควรกำหนดและปรับปรุงอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมคาบริการและคาปรับสำหรับผูใช
บริการของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสม และสอดคลองกับบริการ
ที่เพิ่มขึ้น

ฉะนัน้ เพือ่ใหการเรยีก หรอืรบัเงนิผลประโยชนตามความในมาตรา ๑๓ และ ๑๕ แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๖๐ จงึกำหนดความดงัตอไปนี้

๑. ใหยกเลกิ
(๑.๑) ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เรือ่ง กำหนดประเภทรายรบั รายการ และเงือ่นไข

การรบัเงนิรายไดของมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗(อตัราคาธรรมเนยีม  คาบรกิาร และคาปรบั ศนูยวทิยบรกิาร)
(๑.๒)บรรดาระเบยีบ ประกาศ หรอืคำสัง่อืน่ใด ทีม่คีวามกลาวไวแลวในประกาศนี ้  หรอืซึง่ขดัแยง

กบัความในประกาศนี ้  ใหใชประกาศนีแ้ทน
๒. คาธรรมเนยีม ประเภทบคุคลภายนอก

คาธรรมเนยีมการเปนสมาชกิสมทบและบำรงุหองสมดุ ศนูยวทิยบรกิาร ปละ ๕๐๐บาท
๓. คาปรบั

(๓.๑) คาปรับการสงคืนทรัพยากรสารสนเทศหลังกำหนด คิดวันละ ๕ บาท/รายการ จนถึงวัน
นำสงคืน หรือคาปรับสูงสุดเทากับราคาทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไมปรากฏราคา
ใหคำนวณราคาจากจำนวนหนา โดยคดิหนาละ ๑บาท

กรณีผูใชบริการคืนหนังสือเกินกำหนดสงที่ตูรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ ตองถูกปรับเปนเงิน
๒ เทาของคาปรบัหนงัสอืทีค่างสง

(๓.๒) การนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนยวิทยบริการ โดยไมไดยืมอยางถูกตองตามระเบียบ
จากงานบรกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ ใหปรบัเปนเงนิ ๒ เทาของมลูคาทรพัยากรสารสนเทศนัน้

(๓.๓) คาปรับกรณีผูใชบริการทำทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหายหรือสูญหาย และที่ไมสามารถ
ซื้อมาทดแทนใหได  ตองชำระคาเสียหายตามราคาในปจจุบันของทรัพยากรสารสนเทศนั้น และรวมคาดำเนินการ
เทคนคิทรพัยากรสารสนเทศนัน้ รายการละ ๕๐ บาท ในกรณทีีม่คีาปรบัการสงคนืทรพัยากรสารสนเทศหลงักำหนด
ใหคดิรวมคาปรบัตามขอ ๓.๑ ดวย

(๓.๔) กรณทีีต่องการขอลดหยอนหรอืยกเวนคาปรบั ใหเสนออธกิารบดเีปนผพูจิารณาอนมุตัิ
๔. เงนิรายไดและการเกบ็รกัษาเงนิรายได

(๔.๑) ใหศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ รบัเงนิรายไดจากขอ ๒ ขอ ๓
และขอ ๔โดยใชใบเสร็จรับเงินของศูนยวิทยบริการ  ไมตองนำเงินสงเขาเปนเงินบำรุงการศึกษาทั่วไป แตกำหนด
ใหเปนเงินผูกพันสำหรับคาใชจายในการปรับปรุงพัฒนางานและใชในกิจการของศูนยวิทยบริการโดยเฉพาะ

(๔.๒) ใหอธกิารบด ีหรอืผทูีอ่ธกิารบดมีอบหมาย  มอีำนาจในการอนมุตัแิละควบคมุการใชจายตาม
ขอ (๔.๑) ทัง้นี ้ การเบกิจายใหเปนไปตามระเบยีบของทางราชการ

(๔.๓) วิธีการเก็บรักษาเงิน
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ใหแตงตัง้เจาหนาทีก่ารเงนิเพือ่ทำบญัชรีบั-จาย เงนิรายไดตามขอ (๒) (๓) พรอมทัง้เกบ็รกัษาเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหสามารถตรวจสอบได โดยอยูในการบริหารของคณะกรรมการเงินรายไดของสำนักวิทบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ อนัประกอบดวย

ผอูำนวยการสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เปนประธานกรรมการ
รองผอูำนวยการสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เปนรองประธาน
หวัหนาสำนกังานผอูำนวยการ สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนกรรมการและเลขานกุาร
ใหนำเงินรายไดตามขอ (๔) สงฝายการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในบัญชีเงินฝากถอน-คืน

ของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหอธิการบดีแตงตั้งเจาหนาที่ฝายการเงินเพื่อ
ทำบญัชรีบั-จาย พรอมทัง้เกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานตาง ๆ ใหสามารถตรวจสอบได

ใหอธิการบดีแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีเงินรายไดของศูนยวิทยบริการอยางนอยปละครั้ง

ท้ังนี ้ ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๓ กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐

                 (ผชูวยศาสตราจารยบญัญตั ิ ชำนาญกจิ)
                อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เรือ่ง ขอปฏบิตัสิำหรบัผูใชบรกิารศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อใหการบริการของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค ดำเนนิไปดวยความสะดวกเรยีบรอย เปนประโยชนตอผใูชบรกิารโดยสวนรวมและสอดคลองกบัประกาศ
มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรคเรือ่งบรกิารศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
จงึกำหนดขอปฏบิตัสิำหรบัผเูขาใชศนูยวทิยบรกิาร ไวดงันี้

๑. ผูใชบริการตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
๒. ศูนยวิทยบริการเปนที่อานหนังสือและคนควาผูใชบริการตองไมสงเสียงดังและไมปฏิบัติตนเปนที่

รบกวนผอูืน่
๓. งดใชโทรศพัทมอืถอืและเครือ่งมอืสือ่สารตาง ๆ ทีม่ลีกัษณะเปนการรบกวนผอูืน่
๔. ใชบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรสมาชิกศูนยวิทยบริการสแกนกับระบบประตูอัตโนมัติทุกครั้งที่

เขาใชบริการและใหแสดงบัตรตอเจาหนาที่ทุกครั้งที่ขอตรวจ
๕. หามนำบตัรประจำตวันกัศกึษา หรอืบตัรสมาชกิศนูยวทิยบรกิารของผอูืน่มายมืทรพัยากรสารสนเทศ

และรบับรกิารตางๆ ภายในศนูยวทิยบรกิาร
๖. หามนำอาหารเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว เขามารับประทานในศูนยวิทยบริการ
๗. โปรดใชวัสดุส่ิงพิมพทุกประเภทดวยความทะนุถนอม ระมัดระวัง ไมทำฉีกขาด ชำรุดเสียหาย

ไมขีดเขียนขอความลงในสิ่งพิมพ รวมทั้งชวยระวังรักษาสิ่งของเครื่องใชและความสะอาดในศูนยวิทยบริการ
๘. ไมนำทรัพยากรสารสนเทศที่ไมไดยืมอยางถูกตองตามระเบียบออกจากศูนยวิทยบริการมิเชนนั้น

จะถกูปรบัเปนเงนิ ๒ เทาของมลูคาทรพัยากรสารสนเทศนัน้
๙. ผใูชบรกิารตองนำทรพัยากรทีย่มืไป สงคนืศนูยวทิยบรกิารตามวนั เวลาทีก่ำหนด
๑๐. เวลาเปด-ปด ใหบริการของศูนยวิทยบริการ ชวงเปดภาคเรียน เวลา ๐๘.๑๕ น. - ๑๖.๓๐ น.

และชวงปดภาคเรยีน เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยบรกิารยมื-คนืหนงัสอืจะปดใหบรกิารเวลา ๑๖.๑๕ น.
๑๑. กรณีผูใชบริการประสงคจะคืนทรัพยากรสารสนเทศนอกวันเวลาทำการสามารถสงคืนไดที่ตูรับคืน

หนงัสอืนอกเวลาทีต่ัง้อยบูรเิวณดานหนาศนูยวทิยบรกิาร ไดตัง้แตเวลา ๑๖.๑๕ น. ถงึเวลาเปดใหบรกิารของหองสมดุ
ตามขอ ๑๐

๑๒. ผูใชบริการตองดูแล ระมัดระวังทรัพยสิน สิ่งของมีคาสวนตัว หากสูญหาย ศูนยวิทยบริการจะไม
รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้

๑๓. ผูใชบริการใหความรวมมือในการสอดสองดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมไมนาไววางใจและใหแจง
บรรณารกัษ เจาหนาทีข่องศนูยวทิยบรกิารหรอืผมูหีนาทีท่ีเ่กีย่วของ

หากผใูชบรกิารไมปฏบิตัติาม หรอืฝาฝนขอปฏบิตัขิางตน ศนูยวทิยบรกิารสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอำนาจลงโทษตามมาตราในขอ ๑๓ แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค เรื่อง บริการ
ศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศพ.ศ. ๒๕๕๗

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
    ประกาศณ  วนัที ่ ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

                (นายพงษศกัดิ ์ ศริโิสม)
                    ผอูำนวยการสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค -144- คูมือนักศึกษา

ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เรือ่ง การทาํบตัรสมาชกิศนูยวทิยบรกิาร

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพือ่ใหการบรกิารของศนูยวทิยบรกิาร ดาํเนนิไปดวยความเรยีบรอยและเปนไปตามระเบยีบของ มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค เรือ่ง บรกิารศนูยวทิยบรกิาร สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ ๑๒ จงึกาํหนด
รายละเอียดและวิธีการทําบัตรสมาชิกศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครสวรรค ไวดงันี้

๑. ประเภทของบัตรสมาชิก
๑ บตัรสมาชกิสามญั ไดแก บตัรนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค บตัรสมาชกิของขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจาง ชั่วคราว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ชนิดติดบารโคด หรือบัตรประจําตัวของขาราชการ พนักงาน และ ลูกจาง
ที่ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒ บตัรสมาชกิสมทบของบคุคลภายนอก ชนดิตดิบารโคดบตัรกระดาษสาํหรบับคุคลภายนอกทีช่าํระ
คาธรรมเนียมการเขาใชศูนยวิทยบริการ ไมถือเปน บัตรสมาชิก ใหใชเพื่อผานประตูเขาศูนยวิทยบริการชั่วคราว
รายวนัและใชบรกิารการอานภายในศนูยวทิยบรกิาร เทานัน้

๒. นกัศกึษา ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา พนกังาน ราชการ
และลูกจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และบุคคลภายนอก ติดตอขอสมัครเปนสมาชิกหองสมุด หรือ
ศนูยวทิยบรกิารดวยตนเอง ตามเวลาใหบรกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ ชัน้ ๑ ศนูยวทิยบรกิาร

๓. หลักฐานการทําบัตรสมาชิก
๓.๑ ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา และลกูจางประจาํ ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ติดตอขอเปนสมาชิกหองสมุดไดที่งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยนําบัตรประจําตัว ขาราชการ หรือ
ลกูจางประจาํมาเปนหลกัฐาน และตดิตอขอทาํบตัรสมาชกิไดทีส่าํนกัสงเสรมิวชิาการและงาน ทะเบยีน

๓.๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ อาจารยอัตราจาง และ
ลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรือเงินงบประมาณแผนดิน ติดตอขอเปน
สมาชิกหองสมุดไดที่งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาระดับหัวหนา
สาขาวิชา หรือผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสํานักงานคณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานอื่นที่เทียบเทามาเปน
หลกัฐาน และตดิตอขอทาํบตัรสมาชกิไดทีส่าํนกัสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

๓.๓ นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานัน้ ๆ ใหกรอก
ขอมูลในใบสมัครเปนสมาชิกหองสมุดยื่นตองานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และนําใบสําคัญแสดง
การลงทะเบียนมาเปนหลักฐาน โดยสามารถใชบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนบัตรสมาชิกได

๓.๔ บคุคลภายนอกใหนาํหลกัฐานบตัรประจาํตวันกัเรยีน นกัศกึษา พนกังานรฐัวสิาหกจิ ขาราชการ
หรือบัตรประชาชน และทะเบียนบานมาเปนหลักฐาน ยื่นความจํานงขอสมัครเปนสมาชิกไดที่งานบริการยืม-คืน
ทรพัยากรสารสนเทศ ศนูยวทิยบรกิาร และชาํระคาธรรมเนยีมสมาชกิสมทบรายป ตามที ่มหาวทิยาลยักาํหนด
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๔. อายบุตัรสมาชกิ
๔.๑ บตัรสมาชกิอาจารยประจาํ ขาราชการ และลกูจางประจาํ ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

หมดอายุตามระยะเวลาที่บุคคลนั้นรับราชการในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๔. บัตรสมาชิกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ อาจารยอัตรา จาง

และลูกจางลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรือเงินงบประมาณ แผนดิน
หมดอาย ุ๑๕ วนั กอนครบกาํหนดระยะเวลาการจางทีม่หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคระบุ

๔.๓ บตัรสมาชกิของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค หมดอายวุนัปดภาคการศกึษา หรอื
เมือ่พนสภาพการเปนนกัศกึษา

๔.๔ บัตรสมาชิกสมทบของบุคคลภายนอก หมดอายุเมื่อครบ ๑ ปที่เปนสมาชิก หรือขอลาออก
จากการเปนสมาชกิ หรอืพนสภาพเนือ่งจากถกูเพกิถอนสทิธิ

๕. การตออายบุตัรสมาชกิ
๕.๑ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ อาจารยอัตราจาง และ

ลูกจางลูกจางชั่วคราว ที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรือเงินงบประมาณแผนดิน ตอ
อายุบัตรสมาชิกไดตามระยะเวลาในสัญญาการจางที่งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยวิทยบริการ

๕.๒ นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั ตองนาํใบสาํคญัแสดงการลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษา นัน้ ๆ
มาแสดง เพือ่ขอตออายบุตัรสมาชกิไดทีง่านบรกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ ศนูยวทิยบรกิาร

๕.๓ บคุคลภายนอกหรอืสมาชกิสมทบ ตออายบุตัรสมาชกิไดทีง่านบรกิารยมื-คนืทรพัยากร สารสนเทศ
ศนูยวทิยบรกิาร หลงัจากวนัทีบ่ัตรสมาชกิหมดอาย ุและชาํระคาธรรมเนยีมสมาชกิสมทบรายป ตามทีม่หาวทิยาลยั
กาํหนด

๖. สมาชิกทุกประเภทที่ทําบัตรสมาชิกหองสมุดหรือศูนยวิทยบริการหาย ตองแจงหายทันทีที่งาน
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยวิทยบริการหากไมแจงหาย และมีบุคคลอื่นนําไปใช ผูเปนเจาของบัตร
สมาชกิจะตองรบัผดิชอบตอการยมื ทรพัยากรนัน้ ๆ  ไมวากรณใีด ๆ  ทัง้สิน้ เมือ่สมาชกิประสงคจะทาํบตัรสมาชกิใหม
ทดแทนบัตรสมาชิกที่หาย ตองติดตอขอทําบัตรใหมที่ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พรอมทั้งชําระคา
ธรรมเนียมตามกําหนดของมหาวิทยาลัยที่สํานักสงเสริม วิชาการและงานทะเบียน

๗. บัตรสมาชิกหองสมุดหรือบัตรสมาชิกศูนยวิทยบริการใหใชเฉพาะตัว จะมอบใหบุคคลอื่นนํามาใช
บริการศูนยวิทยบริการหรือนํามายืมทรัพยากรสารสนเทศไมได

ทัง้นี ้ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่       ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

             (นายพงษศกัดิ ์ศริโิสม )
  ผอูาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เรือ่ง ระเบยีบและขอควรปฏบิตั ิสำหรบัผเูขาใชบรกิารสือ่โสตทศัน พ.ศ.๒๕๖๐

เพื่อใหการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนของศูนยวิทยบริการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง
บริการศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงไดออก
ประกาศเพื่อเปนแนวทางในการใหบริการสื่อโสตทัศนไวดังนี้

๑. บรกิารหองสือ่โสตทศัน (โฮมเธยีเตอร)จำนวน ๑ หอง
๑.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารเปนกลมุๆ ละ ๑๕ คนขึน้ไป
๑.๒ ใหตวัแทนสมาชกิศนูยวทิยบรกิารของกลมุ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบรกิารหองสือ่โสตทศัน

(โฮมเธยีเตอร) พรอมยืน่บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจำตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่และรบับตัรคนืหลงัเลกิใชบรกิารทกุครัง้
๑.๓ หากสมาชกิศนูยวทิยบรกิารมจีำนวนนอยกวา ๑๕ คน สามารถเขาใชบรกิารไดในกรณทีีม่ี

การจัดฉายโปรแกรมหองโฮมเธียเตอรเทานั้น
๑.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มีความประสงคจะใชบริการหองสื่อโสตทัศน (โฮมเธียเตอร)

เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอน ใหตดิตอกรอกแบบฟอรมขอใชบรกิารลวงหนาอยางนอย ๑ วนั
๑.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน

ลำโพงระบบเครือ่งเสยีง ระบบภาพโปรเจคเตอร เครือ่งเลนดวีดี/ีบลเูรยทวี ีรโีมทคอนโทรล คอมพวิเตอร โตะ
เกาอี ้ฯลฯ ตองแจงใหเจาหนาทีผ่ดูแูลรบัทราบหากฝาฝนปรับเปลี่ยนหรือแกไขดวยตนเองแลวสงผลทำใหเกิดชำรุด
เสียหายตองชดใชตามราคาสินคานั้น

๑.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทกุครัง้

๑.๗ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๑.๑ - ๑.๖ และเจาหนาทีไ่ดทำการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใหบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคการศกึษา

๒. บรกิารมลัตมิเีดยีรายบคุคล จำนวน ๔ เครือ่ง
๒.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารได คนละ ๒ ชัว่โมง/ครัง้/วนั
๒.๒ สมาชิกศูนยวิทยบริการตองกรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองมัลติมีเดียรายบุคคลพรอมยื่น

บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจำตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่และรบับตัรคนืหลงัเลกิใชบรกิารทกุครัง้
๒.๓ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศนไดครั้งละ ๑ รายการเทานั้น

และสามารถสับเปลี่ยนรายการไดไมเกิน ๓รายการ/ครั้ง
๒.๔ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารไดเกนิคนละ๒ ชัว่โมง/ครัง้/วนั หากไมมสีมาชกิ

ทานใดจองขอใชบริการตอ
๒.๕ หากสมาชกิศนูยวทิยบรกิารพบปญหาเกีย่วกบัอปุกรณตดิตัง้หรอืเครือ่งใช ไดแก ทวี ีเครือ่งเลน

ดวีดี/ีบลเูรย รโีมทคอนโทรล หฟูง โตะ เกาอี ้ฯลฯ ตองแจงเจาหนาทีผ่ดูแูลรบัทราบ หากฝาฝนปรบัเปลีย่นแกไข
ดวยตนเองทำใหเกิดชำรุดเสียหายตองชดใชตามราคาสินคานั้น

๒.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทกุครัง้

๒.๗ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๒.๑ - ๒.๖ และเจาหนาทีไ่ดทำการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคการศกึษา
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๓. บรกิารหองมลัตมิเีดยีกลมุยอย จำนวน ๔ หอง
๓.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารเปนกลมุๆ ละ ๔คนขึน้ไป
๓.๒ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารไดกลมุละ ๒ ชัว่โมง/ครัง้/วนั
๓.๓ ใหตวัแทนสมาชกิศนูยวทิยบรกิารของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบรกิารหองมลัตมิเีดยี

กลมุยอย พรอมยืน่บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจำตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่และรบับตัรคนืหลงัเลกิใชบรกิารทกุครัง้
๓.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศนไดครั้งละ ๑ รายการเทานั้น

และสามารถสบัเปลีย่นไดไมเกนิ ๓ รายการ/ครัง้
๓.๕ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด

จองขอใชบรกิารตอ
๓.๖ หากสมาชกิศนูยวทิยบรกิารพบปญหาเกีย่วกบัอปุกรณตดิตัง้หรอืเครือ่งใช ไดแก ทวี ีเครือ่งเลน

ดวีดี/ีบลเูรยรโีมคอนโทรล โตะ เกาอี ้โซฟาฯลฯ ตองแจงเจาหนาทีผ่ดูแูลรบัทราบ หากฝาฝนปรบัเปลีย่นแกไขดวย
ตนเองทำใหเกดิชำรดุเสยีหาย ตองชดใชตามราคาสนิคานัน้

๓.๗ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทกุครัง้

๓.๘ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๓.๑ - ๓.๘ และเจาหนาทีไ่ดทำการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคการศกึษา

๔. บรกิารหองคตีศลิป  จำนวน ๓ หอง
๔.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารเปนกลมุๆ ละ ๓ คนขึน้ไป
๔.๒ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารไดกลมุละ ๑ ชัว่โมง/ครัง้/วนั
๔.๓ ใหตวัแทนสมาชกิศนูยวทิยบรกิารของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบรกิารหองหองคตีศลิป

พรอมยืน่บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจำตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่ และรบับตัรคนืหลงัเลกิใชบรกิารทกุครัง้
๔.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๑ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด

จองขอใชบรกิารตอ
๔.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน

ระบบเครือ่งเสยีง ลำโพง  ทวี ีรโีมทคอนโทรล คอมพวิเตอร โตะ เกาอี ้โซฟา ฯลฯ ตองแจงเจาหนาทีผ่ดูแูลรบัทราบ
หากฝาฝนปรบัเปลีย่นแกไขดวยตนเองทำใหเกดิชำรดุเสยีหาย ตองชดใชตามราคาสนิคานัน้

๔.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทกุครัง้

๔.๗ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๔.๑ - ๔.๖ และเจาหนาทีไ่ดทำการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคเรยีนการศกึษา

๕. การเปลี่ยนแปลงเวลาในการใหบริการ
ในกรณีที่มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงเวลาในการใหบริการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไวในขอที่

๑-๔ ใหผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูมีอำนาจประกาศ
เปลี่ยนแปลงไดตามที่เห็นสมควรและตามความจำเปน เพื่อใหสอดคลองในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเขาใชบริการ
สือ่โสตทศัน โดยประกาศใหผใูชบรกิารทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วนั

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ  ณ วนัที๑่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

              (นายพงษศกัดิ ์ ศริโิสม)
              ผอูำนวยการสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง  บรกิารศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อใหการบริการของศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค  ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย  อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๖, ๑๘ และ ๔๔  แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  จงึไดออกประกาศเพือ่เปนแนวทางในการปฏบิตัไิวดงันี้

ขอ ๑. ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง บริการศูนยวิทยบริการ สำนัก
วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอ ๒. ใหยกเลกิ ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เรือ่ง บรกิารศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

ขอ ๓.  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป บรรดาความในระเบียบประกาศ หรือ
คำสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน

ขอ ๔. ในประกาศนี้
“มหาวทิยาลยั”  หมายถงึ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”  หมายถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ศนูยวทิยบรกิาร” หมายถงึ หองสมดุ หรอืศนูยวทิยบรกิารสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ผูอำนวยการ”  หมายถึง  ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“ผใูชบรกิาร”  หมายถงึ ผใูชบรกิารหองสมดุตามขอ ๘.  และสมาชกิตามขอ ๙.
“ทรพัยากรสารสนเทศ”  หมายถงึ ทรพัยากรหรอืวสัดสุารสนเทศ สือ่สิง่พมิพ สือ่มลัตมิเีดยี สือ่โสตทศัน

และสือ่อเิลก็ทรอนกิส ทีใ่หบรกิารของศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค

หมวดที ่๑
เวลาใหบรกิารของศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขอ ๕. เวลาใหบรกิารของศนูยวทิยบรกิาร  สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศใหถอืตามเวลาราชการ
และประกาศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในกรณีที่มีความจำเปนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหรือกำหนด
เวลาวันงดใหบริการไดตามที่เห็นสมควรและตามความจำเปนโดยประกาศใหผูใชบริการทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วัน

หมวดที ่๒
ทรัพยากรสารสนเทศ

ขอ ๖. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบงทรัพยากรเพื่อใหบริการ ดังนี้
(๖.๑) วสัดตุพีมิพ (Printed Materials)
(๖.๒) วสัดไุมตพีมิพ (Non-Book Materials)
(๖.๓) วสัดอุเิลก็ทรอนกิส (Electronic Materials)

ขอ ๗. การใหยืมทรัพยากรศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตาม
ประกาศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที ่๓
ผมูสีทิธใิชบรกิารศนูยวทิยบรกิาร  สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขอ ๘  บคุคลดงัตอไปนี ้ มสีทิธใิชบรกิารศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแก
๘.๑ อาจารย/คณาจารย

๘.๑.๑ อาจารยประจำมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค (ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาสายวชิาการ)
๘๑.๒ อาจารย (พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา สายวชิาการ) ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
๘.๑.๓ อาจารย (ลกูจางชัว่คราว/อตัราจาง) และอาจารยพเิศษ ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
๘.๑.๔ อาจารยชาวตางประเทศ (อัตราจาง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๘.๒ นักศึกษา
๘.๒.๑ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๘.๒.๒ นักศึกษาศูนยการศึกษายานมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๘.๓ ขาราชการพลเรือนและลูกจาง
๘.๓.๑ ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนนุ และลกูจางประจำของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครสวรรค
๘.๓.๒ ลูกจาง (พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย

สนับสนุน) ลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรือเงินงบประมาณแผนดิน
๘.๔ บุคคลภายนอก

๘.๔.๑ ศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๘.๔.๒ บุคคลที่เคยรับราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๘.๔.๓ ขาราชการหรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ ทีม่หีนวยงานตัง้อยใูนจงัหวดันครสวรรค อทุยัธานแีละชยันาท
๘.๔.๔ ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่อยูในจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท หรือ

บุคคลอื่นตามที่ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นสมควร

หมวดที ่๔
ความเปนสมาชกิศนูยวทิยบรกิาร และสทิธใินการใชบรกิาร

ขอ ๙. สมาชกิศนูยวทิยบรกิาร  สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ม ี๒ ประเภท ดงันี้
๙.๑ สมาชิกสามัญ
๙.๒ สมาชิกสมทบ

ขอ ๑๐. สมาชกิสามญั  ไดแก  บคุคลทีร่ะบไุวในขอ ๘.  ในการเปนสมาชกิ จะตองดำเนนิการดงันี้
๑๐.๑ บคุคลตามขอ ๘.๑.๑ และ ๘.๓.๑ ตองแสดงบตัรประจำตวัขาราชการ หรอืบตัรประจำตวั

ลูกจางประจำหรือหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสาขาวิชา หรือผูอำนวยการกอง หรือหัวหนา
สำนักงานคณะ สถาบัน สำนัก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เทียบเทา

๑๐.๒ บุคคลตามขอ ๘.๑.๒, ๘.๓.๒ และ ๘.๓.๓ ตองมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาระดับ
หวัหนาภาควชิา หรอืผอูำนวยการกอง หรอืเลขานกุารคณะ สถาบนั สำนกัหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีเ่ทยีบเทา

๑๐.๓ บุคคลตามขอ ๘.๒  ตองแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และตองเปนผูที่ลงทะเบียนในภาค
การศกึษานัน้ ๆ

๑๐.๔ บุคคลตามขอ ๘.๔  ตองแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี

สมาชกิสมทบจะตองชำระคาธรรมเนยีมการเปนสมาชกิ อตัราคาธรรมเนยีมดงักลาวใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

บุคคลภายนอกที่ชำระคาธรรมเนียมการใชสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรายวัน
อนุญาตใหใชบริการอานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได ยกเวนการใชบริการอินเทอรเน็ต ที่จะ
มีคาธรรมเนียมการใชบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๑. ผูมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศ และใชบริการบางประเภทจะตองเปนสมาชิกหองสมุดของ
ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น

ขอ ๑๒. การทำบัตรสมาชิก  จำนวนทรัพยากรและระยะเวลาที่ใหยืม  ใหเปนไปตามประกาศของศูนย
วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที ่๕
หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของผใูชบรกิาร

ขอ ๑๓. ผใูชบรกิารศนูยวทิยบรกิาร ตองปฏบิตัติามประกาศ หรอืคำสัง่ของศนูยวทิยบรกิารสำนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเครงครดั  หากฝาฝน  ผอูำนวยการ หรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมายมอีำนาจดำเนนิการดงันี้

๑๓.๑  ตกัเตอืน
๑๓.๒  เชญิใหออกจากศนูยวทิยบรกิาร
๑๓.๓  ตดัสทิธกิารใชบรกิารศนูยวทิยบรกิาร
๑๓.๔  เพิกถอนการเปนสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓.๕  บคุคลตามขอ ๘.๑ ถงึขอ ๘.๓ จะเสนอมหาวทิยาลยัใหพจิารณาลงโทษทางวนิยั
๑๓.๖  กรณทีีเ่ปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค อาจเสนอใหมหาวทิยาลยั ไมอนญุาต

ใหลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรืองดออกใบรับรองการสำเร็จการศึกษาให
๑๓.๗ กรณีที่เปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคลากรจากหนายงานภายนอกอาจขอให

สถาบันหรือหนวยงานเจาสังกัดพิจารณาลงโทษ
๑๓.๘ ผทูำลายหรอืผลูกัทรพัยสนิของศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขอ ๑๔. ผูใชบริการศูนยวิทยบริการจะตองตรวจดูความชำรุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศกอน การยืม

หากพบใหแจงบรรณารกัษ หรอืเจาหนาทีท่ราบทนัทมีฉิะนัน้ผใูชบรกิารตองรบัผดิชอบในการชำรดุเสยีหายของทรพัยากร
สารสนเทศที่ยืม

ขอ ๑๕. ผูใชบริการศูนยวิทยบริการตองรับผิดชอบตอทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม ดังนี้คือ
๑๕.๑ หากทรพัยากรสารสนเทศชำรดุเสยีหาย  ผใูชบรกิารตองชดใชคาเสยีหาย เพือ่การซอมแซม

ตามจำนวนที่ซอมแซม หากไมสามารถซอมแซมไดจะตองชดใชโดยการซื้อในรายการที่เหมือนกัน หรือใหมกวาของเดิม
๑๕.๒ หากทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย  ผูใชบริการตองชดใชโดยการซื้อในรายการที่เหมือนกัน

หรือใหมกวาของเดิม และในกรณีที่แจงหายภายหลังวันกำหนดสงตองชำระคาปรับดวย
๑๕.๓ ทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดเสียหายตามขอ ๑๕.๑ และสูญหายตามขอ ๑๕.๒ ในกรณี

ที่ไมสามารถซื้อมาทดแทนใหได  ผูใชบริการตองชำระคาเสียหายตามราคาในปจจุบันของทรัพยากรสารสนเทศนั้น
และรวมคาดำเนินการเทคนิคทรัพยากรสารสนเทศนั้นในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขอ ๑๖. ในการยืมหรือการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศของศูนยวิทยบริการบางชนิด  ผูใชบริการอาจ
ตองเสียคาบริการสำหรับการยืมหรือการใชทรัพยากรที่ตองเสียคาบริการ และอัตราคาบริการใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ขอ ๑๗. ผใูชบรกิารศนูยวทิยบรกิารจะตองรบัผดิชอบระวงัทรพัยสนิสวนตวั รวมทัง้ตองปองกนัและใชทรพัยสนิ
ของหองสมดุอยางระมดัระวงั

กรณีที่ผูใชบริการศูนยวิทยบริการพบบุคคลที่นาสงสัยหรือมีพิรุธ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน
ของศูนยวิทยบริการ จะตองแจงใหบรรณารักษหรือเจาหนาที่ของศูนยวิทยบริการทราบ ทั้งนี้หากพบวาบุคคลดังกลาว
ไดกระทำใหเกิดความเสียหายจริง ผูอำนวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะดำเนินการแจงความรองทุกขตอเจาพนักงาน
ตามกฎหมายตอไป

ขอ ๑๘. ผูใชบริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนยวิทยบริการไปและนำสงหลังวันที่กำหนดสงตองชำระ
คาปรับ อัตราคาปรับใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ขอ ๑๙. เงินคาบริการ  คาปรับ คาธรรมเนียม ของศูนยวิทยบริการ ถือเปนเงินรายได ใหจัดไวเพื่อใช
ในกิจการและการพัฒนางานของศูนยวิทยบริการ โดยอยูในการบริหารของคณะกรรมการรายไดของศูนยวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิธีการรับจายเงินจากคาธรรมเนียม และคาบริการ การใชทรัพยากร
สารสนเทศใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๘ กนัยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗

                          (ผชูวยศาสตราจารย ดร.บญัญตั ิ ชำนาญกจิ)
                                   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เรือ่ง  เวลาการใหบรกิารของศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๗

เพือ่ใหการบรกิารของศนูยวทิยบรกิาร ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอยและเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค เรือ่ง บรกิารศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๕.
จงึไดกำหนดเวลา การใหบรกิารของศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค  ไวดงันี้

ขอ ๑. ใหยกเลกิ ประกาศสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค เรือ่ง
เวลาการใหบริการของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง เวลาการใหบริการของศูนย
วทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๓

ขอ ๒. บรรดา  ระเบยีบ  ประกาศ  คำสัง่  อืน่ใด  ทีม่คีวามกลาวไวแลวในประกาศนี ้ หรอืซึง่ขดัแยง
กบัความในประกาศนี ้  ใหใชประกาศนีแ้ทน

ขอ ๓. ศูนยวิทยบริการเปดใหบริการชวงเปดภาคเรียน และปดภาคเรียน ตามกำหนดวัน และเวลา
ดังตอไปนี้

๓.๑ ภาคเรยีนปกติ
(๑) วนัจนัทร - วนัศกุร เปดทำการเวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
(๒) วันเสาร เปดทำการเวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
(๓) วนัอาทติยเปดทำการเวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓.๒ ภาคเรยีนฤดรูอนและปดภาคการศกึษา
(๑) วนัจนัทร - วนัศกุร เปดทำการเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
(๒) วันเสาร เปดทำการเวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
(๓) วนัอาทติยเปดทำการเวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓.๓ ศนูยวทิยบรกิารปดใหบรกิารในวนัหยดุนกัขตัฤกษ วนัหยดุชดเชยของทางราชการ และวนัหยดุ
ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ขอ ๔. ในกรณีที่มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหรือกำหนดเวลา วันงดใหบริการนอกเหนือ
ไปจากที่กำหนดไวในขอ ๓. ใหผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูมีอำนาจประกาศ
เปลี่ยนแปลงไดตามที่เห็นสมควรและตามความจำเปน  โดยประกาศใหผูใชบริการทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วัน

ทัง้นี ้ ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๘ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผชูวยศาสตราจารยจรรยา  เหลยีวตระกลู)
ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
เรือ่ง  การยกเวนการสอบวดัระดบัความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร พ.ศ. 2558

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู
ความสามารถดานคอมพวิเตอรของนกัศกึษามหาวทิยลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. 2554 นกัศกึษาทกุคนจะตองผาน
การทดสอบประกนัคณุภาพดานคอมพวิเตอรกอนออกฝกประสบการณวชิาชพี  และกอนจบการศกึษาทัง้นกัศกึษา
ภาคปกติและภาค  กศ.บป. ในการนี้ จึงออกประกาศเกี่ยวกับการยกเวนการสอบวัดระดับความรูความสามารถ
ดานคอมพวิเตอรไว  ดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค  เรือ่ง การยกเวนการสอบวดัระดบั
ความรคูวามสามารถ ดานคอมพวิเตอร พ.ศ. 2558”

ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่องการยกเวนการสอบวัดระดับ
ความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอร พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2558 และใหใชประกาศ
ฉบับนี้แทน

ขอ 3 การยกเวนการสอบ  กรณีนักศึกษาผูใดมีเอกสารหลักฐานแสดงวาตนมีความรูความสามารถดาน
คอมพิวเตอร  ในระดับการใชงานเบื้องตนไดไมต่ำกวาเกณฑการทดสอบที่กำหนด ใหแสดงหลักฐานดังกลาว
แกคณะกรรมการพจิารณา โดยมหีลกัเกณฑการยกเวน ดงัตอไปนี้

(1) เอกสารหลักฐานแสดงวาตนมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร จะตองมีอายุ ไมเกิน 5 ป
นบัจากปทีอ่อกเอกสาร และ/หรอื ใหขึน้อยกูบัดลุพนิจิของคณะกรรมการ

(2) หากเอกสารหลักฐานแสดงวาตนมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร มีอายุเกิน 5 ป นับจาก
ปทีอ่อกเอกสาร ใหเขารบัการทดสอบความรคูวามสามารถดานคอมพวิเตอรเปน กรณ ีพเิศษ

(3) หากคณะกรรมการเห็นวา นักศึกษาผูนั้นมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรเพียงพอใหจัดทำ
ประกาศยกเวนการเขาทดสอบโดยถอืวานกัศกึษาผนูัน้ผานเกณฑการทดสอบ

(4) การยกเวนจะตองนำหลกัฐานการพจิารณาของคณะกรรมการทีอ่อกจากสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ไปแสดงการยกเวน เทานัน้

ขอ 4 ใหประกาศฉบบันี ้ มผีลตัง้แตภาคเรยีน 1/2559  เปนตน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วนัที ่24  กนัยายน พ.ศ. 2558

(ผชูวยศาสตราจารยบญัญตั ิ ชำนาญกจิ)
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เรือ่ง ระเบยีบและขอควรปฏบิตั ิสำหรบัผเูขาใชบรกิารสือ่โสตทศัน พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อใหการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรื่อง บริการศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงได
ออกประกาศเพื่อเปนแนวทางในการใหบริการสื่อโสตทัศนไวดังนี้

๑. บรกิารหองสือ่โสตทศัน (โฮมเธยีเตอร)จำนวน ๑ หอง
๑.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารเปนกลมุๆ ละ ๑๕ คนขึน้ไป
๑.๒ ใหตวัแทนสมาชกิศนูยวทิยบรกิารของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบรกิารหองสือ่โสตทศัน

(โฮมเธยีเตอร) พรอมยืน่บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจำตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่และรบับตัรคนืหลงัเลกิใชบรกิารทกุครัง้
๑.๓ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการมีจำนวนนอยกวา ๑๕ คน สามารถเขาใชบริการไดในกรณีที่มี

การจัดฉายโปรแกรมหองโฮมเธียเตอรเทานั้น
๑.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มีความประสงคจะใชบริการหองสื่อโสตทัศน (โฮมเธียเตอร) เพื่อ

สนบัสนนุการเรยีนการสอน ใหตดิตอกรอกแบบฟอรมขอใชบรกิารลวงหนาอยางนอย ๑วนั
๑.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน

ลำโพงระบบเครื่องเสียง ระบบภาพโปรเจคเตอร เครื่องเลนดีวีดี/บลูเรยทีวี รีโมทคอนโทรล คอมพิวเตอร โตะ
เกาอี ้ฯลฯ ตองแจงใหเจาหนาทีผ่ดูแูลรบัทราบ หากฝาฝนปรบัเปลีย่นหรอืแกไขดวยตนเองแลวสงผลทำใหเกดิชำรดุ
เสียหายตองชดใชตามราคาสินคานั้น

๑.๖ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารทีม่าใชบรกิารตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการทุกครั้ง
๑.๗ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๑.๑ - ๑.๖ และเจาหนาทีไ่ดทำการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้

จะลงโทษดวยการงดใหบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคการศกึษา

๒. บรกิารมลัตมิเีดยีรายบคุคล จำนวน ๔ เครือ่ง
๒.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารได คนละ ๒ ชัว่โมง/ครัง้/วนั
๒.๒ สมาชิกศูนยวิทยบริการตองกรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองมัลติมีเดียรายบุคคลพรอมยื่น

บตัรสมาชกิหรอื บตัรประจำตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่และรบับตัรคนืหลงัเลกิใชบรกิารทกุครัง้
๒.๓ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเลอืกรบัชมรายการสือ่โสตทศันไดครัง้ละ ๑ รายการ เทานัน้

และสามารถสบัเปลีย่นรายการไดไมเกนิ ๓ รายการ/ครัง้
๒.๔ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารไดเกนิคนละ ๒ ชัว่โมง/ครัง้/วนั หากไมมสีมาชกิ

ทานใดจองขอใชบริการตอ
๒.๕ หากสมาชกิศนูยวทิยบรกิารพบปญหาเกีย่วกบัอปุกรณตดิตัง้หรอืเครือ่งใช ไดแก ทวี ีเครือ่งเลนดวีดี/ี

บลูเรย รีโมทคอนโทรล หูฟง โตะ เกาอี้ ฯลฯ ตองแจงเจาหนาที่ผูดูแลรับทราบหากฝาฝนปรับเปลี่ยนแกไขดวย
ตนเองทำใหเกิดชำรุดเสียหายตองชดใชตามราคาสินคานั้น

๒.๖ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารทีม่าใชบรกิารตองถอดรองเทาไวบนชัน้วางรองเทากอนเขาใชบริการทุกครั้ง
๒.๗ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๒.๑ - ๒.๖ และเจาหนาทีไ่ดทำการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้

จะลงโทษดวยการงดใชบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคการศกึษา
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๓. บรกิารหองมลัตมิเีดยีกลมุยอย จำนวน ๔ หอง
๓.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารเปนกลมุๆ ละ ๔คนขึน้ไป
๓.๒ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารไดกลมุละ ๒ ชัว่โมง/ครัง้/วนั
๓.๓ ใหตวัแทนสมาชกิศนูยวทิยบรกิารของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบรกิารหองมลัตมิเีดยี

กลมุยอย พรอมยืน่บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจำตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่และรบับตัรคนืหลงัเลกิใชบรกิารทกุครัง้
๓.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศนไดครั้งละ ๑ รายการเทานั้น

และสามารถสบัเปลีย่นไดไมเกนิ ๓ รายการ/ครัง้
๓.๕ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด

จองขอใชบรกิารตอ
๓.๖ หากสมาชกิศนูยวทิยบรกิารพบปญหาเกีย่วกบัอปุกรณตดิตัง้หรอืเครือ่งใช ไดแก ทวี ีเครือ่งเลน

ดีวีดี/บลูเรยรีโมคอนโทรล โตะ เกาอี้ โซฟาฯลฯ ตองแจงเจาหนาที่ผูดูแลรับทราบ หากฝาฝนปรับเปลี่ยนแกไข
ดวยตนเองทำใหเกดิชำรดุเสยีหาย ตองชดใชตามราคาสนิคานัน้

๓.๗ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทกุครัง้

๓.๘ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๓.๑ - ๓.๘ และเจาหนาทีไ่ดทำการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคการศกึษา

๔. บรกิารหองคตีศลิป  จำนวน ๓ หอง
๔.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารเปนกลมุๆ ละ ๓ คนขึน้ไป
๔.๒ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารไดกลมุละ ๑ ชัว่โมง/ครัง้/วนั
๔.๓ ใหตวัแทนสมาชกิศนูยวทิยบรกิารของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบรกิาร หองหองคตีศลิป

พรอมยืน่บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจำตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่ และรบับตัรคนืหลงัเลกิใชบรกิารทกุครัง้
๔.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๑ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด

จองขอใชบรกิารตอ
๔.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน

ระบบเครือ่งเสยีง ลำโพง  ทวี ีรโีมทคอนโทรล คอมพวิเตอร โตะ เกาอี ้โซฟา ฯลฯ ตองแจงเจาหนาทีผ่ดูแูลรบัทราบ
หากฝาฝนปรบัเปลีย่นแกไขดวยตนเองทำใหเกดิชำรดุเสยีหาย ตองชดใชตามราคาสนิคานัน้

๔.๖ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารทีม่าใชบรกิารตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการทุกครั้ง
๔.๗ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๔.๑ - ๔.๖ และเจาหนาทีไ่ดทำการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้

จะลงโทษดวยการงดใชบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคเรยีนการศกึษา

๕. การเปลีย่นแปลงเวลาในการใหบรกิาร
ในกรณีที่มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงเวลาในการใหบริการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไวในขอที่

๑-๔ ใหผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูมีอำนาจประกาศ
เปลี่ยนแปลงไดตามที่เห็นสมควรและตามความจำเปน เพื่อใหสอดคลองในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเขาใชบริการ
สือ่โสตทศัน โดยประกาศใหผใูชบรกิารทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วนั

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ  ณ วนัที๑่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

     (นายพงษศกัดิ ์ ศริโิสม)
   ผอูำนวยการสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เรือ่ง ขอปฏบิตัสิำหรบัผใูชบรกิารศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อใหการบริการของศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค ดำเนนิไปดวยความสะดวกเรยีบรอย เปนประโยชนตอผใูชบรกิารโดยสวนรวมและสอดคลองกบัประกาศ
มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรคเรือ่งบรกิารศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
จงึกำหนดขอปฏบิตัสิำหรบัผเูขาใชศนูยวทิยบรกิาร ไวดงันี้

๑. ผูใชบริการตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
๒. ศูนยวิทยบริการเปนที่อานหนังสือและคนควาผูใชบริการตองไมสงเสียงดังและไมปฏิบัติตนเปนที่

รบกวนผอูืน่
๓. งดใชโทรศพัทมอืถอืและเครือ่งมอืสือ่สารตาง ๆ ทีม่ลีกัษณะเปนการรบกวนผอูืน่
๔. ใชบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรสมาชิกศูนยวิทยบริการสแกนกับระบบประตูอัตโนมัติทุกครั้งที่

เขาใชบริการและใหแสดงบัตรตอเจาหนาที่ทุกครั้งที่ขอตรวจ
๕. หามนำบตัรประจำตวันกัศกึษา หรอืบตัรสมาชกิศนูยวทิยบรกิารของผอูืน่มายมืทรพัยากรสารสนเทศ

และรบับรกิารตางๆ ภายในศนูยวทิยบรกิาร
๖. หามนำอาหารเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว เขามารับประทานในศูนยวิทยบริการ
๗. โปรดใชวัสดุส่ิงพิมพทุกประเภทดวยความทะนุถนอม ระมัดระวัง ไมทำฉีกขาด ชำรุดเสียหาย

ไมขีดเขียนขอความลงในสิ่งพิมพ รวมทั้งชวยระวังรักษาสิ่งของเครื่องใชและความสะอาดในศูนยวิทยบริการ
๘. ไมนำทรัพยากรสารสนเทศที่ไมไดยืมอยางถูกตองตามระเบียบออกจากศูนยวิทยบริการมิเชนนั้น

จะถกูปรบัเปนเงนิ ๒ เทาของมลูคาทรพัยากรสารสนเทศนัน้
๙. ผใูชบรกิารตองนำทรพัยากรทีย่มืไป สงคนืศนูยวทิยบรกิารตามวนั เวลาทีก่ำหนด
๑๐. เวลาเปด-ปด ใหบริการของศูนยวิทยบริการ ชวงเปดภาคเรียน เวลา ๐๘.๑๕ น. - ๑๖.๓๐ น.

และชวงปดภาคเรยีน เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยบรกิารยมื-คนืหนงัสอืจะปดใหบรกิารเวลา ๑๖.๑๕ น.
๑๑. กรณผีใูชบรกิารประสงคจะคนืทรพัยากรสารสนเทศนอกวนัเวลาทำการสามารถสงคนืไดทีต่รูบัคนืหนงัสอื

นอกเวลาที่ตั้งอยูบริเวณดานหนาศูนยวิทยบริการ ไดตั้งแตเวลา ๑๖.๑๕ น. ถึงเวลาเปดใหบริการของหองสมุด
ตามขอ ๑๐

๑๒. ผใูชบรกิารตองดแูล ระมดัระวงัทรพัยสนิ สิง่ของมคีาสวนตวั หากสญูหาย ศนูยวทิยบรกิารจะไมรบั
ผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้

๑๓. ผใูชบรกิารใหความรวมมอืในการสอดสองดแูลบคุคลทีม่พีฤตกิรรมไมนาไววางใจและใหแจงบรรณารกัษ
เจาหนาที่ของศูนยวิทยบริการหรือผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของหากผูใชบริการไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนขอปฏิบัติขางตน
ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจลงโทษตามมาตราในขอ ๑๓ แหงประกาศ
มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค เรือ่ง บรกิารศนูยวทิยบรกิาร สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๗
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศณ  วนัที ่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                            (นายพงษศกัดิ ์ ศริโิสม)
                                              ผอูำนวยการสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เรือ่ง ระเบยีบและขอควรปฏบิตั ิสาํหรบัผเูขาใชบรกิารสือ่โสตทศัน พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อใหการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนของศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรื่อง บริการศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงได
ออกประกาศเพือ่เปนแนวทางในการใหบรกิารสือ่โสตทศันไว ดงันี้

๑. บรกิารหองสือ่โสตทศัน (โฮมเธยีเตอร) จาํนวน ๑ หอง
๑.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารเปนกลมุๆ ละ ๑๕ คนขึน้ไป
๑.๒ ใหตวัแทนสมาชกิศนูยวทิยบรกิารของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบรกิารหองสือ่โสต ทศัน

(โฮมเธยีเตอร) พรอมยืน่บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจาํตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่และรบับตัรคนืหลงัเลกิใช บรกิารทกุครัง้
๑.๓ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการมีจํานวนนอยกวา ๑๕ คน สามารถเขาใชบริการไดในกรณีที่มี

การจัดฉายโปรแกรมหองโฮมเธียเตอรเทานั้น
๑.๔ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารทีม่คีวามประสงคจะใชบรกิารหองสือ่โสตทศัน (โฮมเธยีเตอร) เพือ่ สนบัสนนุ

การเรยีนการสอน ใหตดิตอกรอกแบบฟอรมขอใชบรกิารลวงหนาอยางนอย ๑ วนั
๑.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน

ลําโพงระบบเครื่องเสียง ระบบภาพโปรเจคเตอร เครื่องเลนดีวีดี/บลูเรย ทีวี รีโมทคอนโทรล คอมพิวเตอร โตะ
เกาอี้ ฯลฯ ตองแจงใหเจาหนาที่ผูดูแลรับทราบ หากฝาฝนปรับเปลี่ยนหรือแกไขดวยตนเองแลวสงผลทําใหเกิด
ชาํรดุเสยีหาย ตองชดใชตามราคาสนิคานัน้

๑.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทกุครัง้

๑.๗ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๑.๑ - ๑.๖ และเจาหนาทีไ่ดทาํการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใหบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคการศกึษา

๒. บรกิารมลัตมิเีดยีรายบคุคล จาํนวน ๔ เครือ่ง
๒.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารได คนละ ๒ ชัว่โมง/ครัง้/วนั
๒.๒ สมาชิกศูนยวิทยบริการตองกรอกแบบฟอรมขอใชบริการหองมัลติมีเดียรายบุคคล พรอมยื่น

บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจาํตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่และรบับตัรคนืหลงัเลกิใชบรกิารทกุครัง้
๒.๓ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศนไดครั้งละ ๑ รายการเทานั้น

และ สามารถสบัเปลีย่นรายการไดไมเกนิ ๓ รายการ/ครัง้
๒.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเขาใชบริการไดเกินคนละ ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมี

สมาชิกทานใดจองขอใชบริการตอ
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๒.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ทีวี เครื่อง
เลนดีวีดี/บลูเรย รีโมทคอนโทรล หูฟง โตะ เกาอี้ ฯลฯ ตองแจงเจาหนาที่ผูดูแลรับทราบ หากฝาฝนปรับเปลี่ยน
แกไขดวยตนเองทําใหเกิดชํารุดเสียหายตองชดใชตามราคาสินคานั้น

๒.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทกุครัง้

๒.๗ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๒.๑ - ๒.๖ และเจาหนาทีไ่ดทาํการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคการศกึษา

๓. บรกิารหองมลัตมิเีดยีกลมุยอย จาํนวน ๔ หอง
๓.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารเปนกลมุ ๆ ละ ๔ คนขึน้ไป
๓.๒ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารไดกลมุละ ๒ ชัว่โมง/ครัง้/วนั
๓.๓ ใหตวัแทนสมาชกิศนูยวทิยบรกิารของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบรกิารหองมลัตมิเีดยี

กลมุยอย พรอมยืน่บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจาํตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่และรบับตัรคนืหลงัเลกิใชบรกิารทกุครัง้
๓.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศนไดครั้งละ ๑ รายการเทานั้น

และสามารถสบัเปลีย่นไดไมเกนิ ๓ รายการ/ครัง้
๓.๕ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด

จองขอใชบรกิารตอ
๓.๖ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ทีวี เครื่อง

เลนดีวีดี/บลูเรย รีโมคอนโทรล โตะ เกาอี้ โซฟา ฯลฯ ตองแจงเจาหนาที่ผูดูแลรับทราบ หากฝาฝนปรับเปลี่ยน
แกไขดวยตนเองทาํใหเกดิชาํรดุเสยีหาย ตองชดใชตามราคาสนิคานัน้

๓.๗ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทกุครัง้

๓.๘ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๓.๑ - ๓.๘ และเจาหนาทีไ่ดทาํการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคการศกึษา

๔. บรกิารหองคตีศลิป จาํนวน ๓ หอง
๔.๑ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารเปนกลมุ ๆ ละ ๓ คนขึน้ไป
๔.๒ สมาชกิศนูยวทิยบรกิารสามารถเขาใชบรกิารไดกลมุละ ๑ ชัว่โมง/ครัง้/วนั
๔.๓ ใหตวัแทนสมาชกิศนูยวทิยบรกิารของกลมุ ๑ คน กรอกแบบฟอรมขอใชบรกิารหองหองคตีศลิป

พรอมยืน่บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจาํตวันกัศกึษาใหแกเจาหนาที ่ และรบับตัรคนืหลงัเลกิใชบรกิารทกุครัง้
๔.๔ สมาชิกศูนยวิทยบริการสามารถใชบริการไดเกิน ๑ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไมมีสมาชิกกลุมใด

จองขอใชบรกิารตอ
๔.๕ หากสมาชิกศูนยวิทยบริการพบปญหาเกี่ยวกับอุปกรณติดตั้งหรือเครื่องใช ไดแก ไมโครโฟน

ระบบเครื่องเสียง ลําโพง ทีวี รีโมทคอนโทรล คอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ โซฟา ฯลฯ ตองแจงเจาหนาที่ผูดูแล
รบัทราบ หากฝาฝนปรบัเปลีย่นแกไขดวยตนเองทาํใหเกดิชาํรดุเสยีหาย ตองชดใชตามราคาสนิคานัน้

๔.๖ สมาชิกศูนยวิทยบริการที่มาใชบริการตองถอดรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาใชบริการ
ทกุครัง้

๔.๗ หากสมาชกิทานใดไมปฏบิตัติามขอ ๔.๑ - ๔.๖ และเจาหนาทีไ่ดทาํการตกัเตอืนเกนิ ๓ ครัง้
จะลงโทษดวยการงดใชบรกิารสือ่โสตทศันเปนเวลา ๑ ภาคเรยีนการศกึษา
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๕. การเปลีย่นแปลงเวลาในการใหบรกิาร
ในกรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเวลาในการใหบริการ นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในขอที่

๑ - ๔ ใหผอูาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมาย เปนผมูอีาํนาจประกาศ
เปลีย่นแปลงไดตามทีเ่หน็สมควรและตามความจาํเปน เพือ่ใหสอดคลองในการจดักจิกรรมสงเสรมิการเขา ใชบรกิาร
สือ่โสตทศัน โดยประกาศใหผใูชบรกิารทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วนั

หากผูใชบริการไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนขอปฏิบัติขางตน ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจลงโทษตามมาตราในขอ ๑๓ แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง
บรกิารศนูยวทิยบรกิาร สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทัง้นี ้ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป
ประกาศ ณ วนัที ่ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพงษศกัดิ ์ศริโิสม)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558



โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

  กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9 หนวยกติ
2210101 การพฒันาทกัษะทางภาษาไทย 3 (3-0-6) บงัคบั

Development of Thai Language Skills
2310105 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในชวีติประจำวนั 3 (3-0-6) บงัคบั

English for Daily Life Communication
2310106 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารตามสถานการณ 3 (3-0-6) บงัคบั

English for Situational Communication
  กลมุวชิามนษุยศาสตร 7 หนวยกติ

2000112 การรสูารสนเทศ 2 (2-0-4) บงัคบั
Information Literacy

2000113 อดุมคตชิวีติและการพฒันาตน 3 (3-0-6)
Ideal of Life and Self Development เลอืก

1001201 การพฒันาทกัษะชวีติ 3 (3-0-6) 1 รายวชิา
Life Skills Development

2000105 ชวีติกบัดนตรี 2 (2-0-4)
Life and Music

2000106 ชวีติกบัศลิปะ 2 (2-0-4) เลอืก
Life and Arts 1 รายวชิา

2000107 ชวีติกบันาฏการ 2 (2-0-4)
Life and Drama

  กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6 หนวยกติ
2000131 ความเปนพลเมอืงและกฎหมายในชวีติประจำวนั 3 (3-0-6) บงัคบั

Citizenship and Laws for Daily Life
2000123 วถิโีลกและวถิไีทย 3 (3-0-6)

Global and Thai Ways of Living เลอืก
2000124 ชวีติในโลกสมยัใหม 3 (3-0-6) 1 รายวชิา

Life in Modern World
  กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10 หนวยกติ

4000111 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่ชวีติและสงัคม 3 (3-0-6) บงัคบั
Science and Technology for Life and Society

4000112 การคดิและการแกปญหา 3 (3-0-6) บงัคบั
Thinking and Problem Solving

4000113 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู 2 (2-0-4) บงัคบั
Information Technology for Learning

4000114 การสรางเสรมิสขุภาพแบบองครวม
Holistic Health Promotion 2 (2-0-4) เลอืก 1 รายวชิา

1001202 การออกกำลงักายเพือ่สขุภาพ
Exercises for Health 2 (2-0-4)

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ ลกัษณะวชิา

โครงสรางหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป -160- คูมือนักศึกษา

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
    1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร ไมนอยกวา 9
    1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร  ไมนอยกวา 7
    1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร ไมนอยกวา 6
    1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร ไมนอยกวา 10

รวมทัง้หมด  ไมนอยกวา 32



หลักสูตรคณะครุศาสตร
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะครศุาสตร

 ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาภาษาไทย

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program
in Thai

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครศุาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย)

ชือ่ยอ : ค.บ. (ภาษาไทย)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Education

(Thai)
ชือ่ยอ : B.Ed. (Thai)

3.  หลกัสตูร
3.1 หลักสูตร

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย
3.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา 167 หนวยกติ
3.1.2 โครงสรางหลกัสตูร มดีงันี้

1001501 คณุธรรม จรยิธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Self-Actualization
for Teachers

1001701 ภาษาไทยสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Thai for Teachers

1002702 ภาษาองักฤษสำหรบัครู 3 (3-0-6)
English for Teachers

1111101 ปรชัญาการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Philosophy

1122202 หลกัสตูร 3 (2-2-5)
Curriculum

1123202 หลกัการจดัการเรยีนรแูละ 3 (2-2-5)
การจดัการชัน้เรยีน
Principles of Learning and Class
Management

1133301 นวตักรรมและเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
สารสนเทศทางการศกึษา
Educational Innovation and
Information Technology

1143401 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Learning Evaluation and Assessment

1144401 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Research for Learning Development

1152103 จติวทิยาสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Psychology for Teachers

1164601 การประกนัคณุภาพการศกึษา 2 (2-0-4)
Education  Quality Assurance

2.1.2  วชิาชพีครเูลอืก  จำนวน 6 หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

1002405 กฎหมายการศกึษาไทย 2 (2-0-4)
Thai Education Law

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน จำนวนไมนอยกวา 129 หนวยกติ

แบงเปน 3 กลมุ ดงันี้
2.1 วชิาชพีครู จำนวน 50 หนวยกติ

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั  จำนวน 30 หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
    1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
    1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
    1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
    1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน 129
    2.1 วชิาชพีครู 50

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั 30
2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก  6
2.1.3 วชิาประสบการณภาคสนาม 14

    2.2 วิชาเอก 79
2.2.1 วชิาเอก 69
2.2.2 วชิาเอกการสอนวชิาเอก 6
2.2.3 วชิาเอกหรอืวชิาการสอน 4

วชิาเอกเพิม่เตมิ  ไมนอยกวา
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  6

รวมทัง้หมด 167

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

(หลกัสตูร 5 ป)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติรหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1003601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 2 (2-0-4)
Inclusive Education

1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรยีน 3 (2-2-5)
School Botanical Garden

1112201 การศกึษากบัการพฒันาชมุชน 2 (2-0-4)
Education and Community Development

1113504 การศกึษาทางเลอืก 2 (2-0-4)
Alternative Education

1114902 สมัมนาปญหาการศกึษา 2 (1-2-3)
Seminar in Education Problems

1122302 การสอนซอมเสรมิ 2 (2-0-4)
Remedial Teaching

1122501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 2 (2-0-4)
Classroom Administration Technique

1122701 ทกัษะการนำเสนอสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers

1123201 กจิกรรมพฒันาผเูรยีน 2 (2-0-4)
Learner Development Activities

1123302 หลกัการนเิทศการสอน 2 (1-2-3)
Principles of Teaching Supervision

1124201 ทกัษะและเทคนคิการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques

1124202 รปูแบบการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Models

1124303 สือ่และกจิกรรมสำหรบั 2 (1-2-3)
การเรยีนภาษาไทย
Media and Activities for Thai language
Learning

1124701 การจดัการเรยีนรทูีพ่ฒันาทกัษะการคดิ 2 (1-2-3)
Learning Management for Developing
Thinking Skill

1124702 สือ่และกจิกรรมการเรยีนรู 2 (1-2-3)
แบบบรูณาการ
Integrated Learning Media and Activities

1134303 โปรแกรมประยกุตสำหรบั 3(2-2-5)
การปฏบิตังิานในสถานศกึษา
Application Programs for School
Operations

1143402 การประเมนิทางการศกึษา 2 (1-2-3)
Educational Evaluation

1144402 การสรางแบบทดสอบ 2 (1-2-3)
Test Development

1144403 การสรางแบบทดสอบวดัความถนดั 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development

1151101 จติวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Psychology

1151103 จติวทิยาเดก็ 3 (3-0-6)
Child Psychology

1152101 จติวทิยาแรงจงูใจ 3 (3-0-6)
Motivational Psychology

1152102 จติวทิยาบคุลกิภาพและการปรบัตวั 3 (3-0-6)
PersonalityPsychology and Adaptation

1152301 มนษุยสมัพนัธสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations

1152503 สขุภาพจติในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Mental Health in Schools

1153402 จติวทิยาเดก็พเิศษ 3 (3-0-6)
Psychology for Exceptional Children

1153503 การพฒันาความคดิสรางสรรค 3 (3-0-6)
CreativeThinking Development

1174701 สมองกบัการเรยีนรู 2 (2-0-4)
Brain and Learning

1191401 คายพกัแรม 2 (1-2-3)
Camping

1194401 ผกูำกบัลกูเสอืและเนตรนารี 2 (1-2-3)
ขัน้ความรเูบือ้งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters

1194403 พลศกึษาและนนัทนาการสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and
Recreation

2.1.3  วชิาประสบการณภาคสนาม
จำนวน  14  หนวยกติ

1003801 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 1 1 (0-2-1)***
Practicum 1

1004803 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2

1005803 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1 6 (270)***
Internship 1

1005804 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2 6 (270)***
Internship 2

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2.2  วชิาเอก  จำนวน 79 หนวยกติ
2.2.1 วชิาเอก   ไมนอยกวาจำนวน  69 หนวยกติ

กลมุวชิาหลกัภาษา   จำนวน 15 หนวยกติ

2212103 ภาษาศาสตรสำหรบัครสูอนภาษาไทย 3 (3-0-6)
Linguistics for Thai Language Teacher

2212104 หลกัภาษาไทย 3 (3-0-6)
Principles of Thai Language

2212105 ลกัษณะคำประพนัธไทย 3 (3-0-6)
Characteristics of Thai Poetry

2213102 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 3 (3-0-6)
Foreign Loanwords in Thai

2213602 ภาษาไทยถิน่ 3 (3-0-6)
Thai Dialects

กลมุวชิาวรรณคดแีละวฒันธรรมไทย
จำนวน 21 หนวยกติ

2212401 วรรณคดศีกึษา 3 (3-0-6)
Thai Literary Studies

2212404 คตชินวทิยา 3 (2-2-5)
Thai Folklore

2213424 วรรณกรรมทีไ่ดรบัรางวลั 3 (3-0-6)
Award-winning Books

2213421 วรรณกรรมรายประเภท 3 (3-0-6)
Various Genres of Literature

2213406 วรรณกรรมวจิารณ 3 (3-0-6)
LiteraryCritique

2213606 การเลนกบัภาษาในสงัคมไทย 3 (3-0-6)
Speech Play in Thai

2214501 ผลงานการคนควาทางภาษา 3 (3-0-6)
และวรรณคดไีทย
A Study of Research Work in Thai
Language and Thai Literature

กลุมวิชาทักษะการใชภาษา
จำนวน  24  หนวยกติ

2212202 การพฒันาการฟง การดู 3 (2-5-5)
และการพดู
Listening, Viewing and Speaking Skills
Development

2212201 วาทวทิยา 3 (2-2-5)
Speech

2212203 การพฒันาการอาน 3 (2-2-5)
Reading Skills Development

2212701 เทคนคิการอานออกเสยีง 3 (3-0-6)
Reading Techniques

2212204 การพฒันาการเขยีน 3 (2-2-5)
Writing Skills Development

2213201 การอานและการเขยีนเอกสาร 3 (2-2-5)
ทางราชการ
Readingand Writing in Official Documents

2214202 การเขยีนเชงิสรางสรรค 3 (2-2-5)
Creative Writing

2214707 การจดัทำหนงัสอืสำหรบัเดก็ 3 (2-2-5)
Production for Children's Literature

กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน
จำนวน  9  หนวยกติ

1121702 การวเิคราะหหนงัสอืเรยีน 3 (3-0-6)
วชิาภาษาไทย
Analysis on Thai Textbooks

1114902 สมัมนาการสอนภาษาไทย 3 (2-2-5)
Seminar on Thai Language Teaching

1144701 การวจิยัทางการสอนภาษาไทย 3 (3-0-6)
Research in Thai Instruction

2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก  จำนวน 6 หนวยกติ

กลมุวชิาหลกัสตูรการสอน    6 หนวยกติ

1124618***วธิสีอนภาษาไทยสำหรบั 3 (2-2-5)
ประถมศกึษา
ThaiLanguage Teaching Methods for
Primary Education

1124619***วธิสีอนภาษาไทยสำหรบัมธัยมศกึษา 3 (2-2-5)
ThaiLanguage Teaching Methods for
Secondary Education

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
ไมนอยกวา  จำนวน 4 หนวยกติ

กลมุวชิาหลกัภาษา    จำนวน 6 หนวยกติ

2213103 ภาษาไทยสำหรบัชาวตางประเทศ 3 (3-0-6)
Thai for Foreigners

2213401 วรรณศลิปในการประพนัธ 3 (2-2-5)
Art of Literature

กลมุวชิาวรรณคดแีละวฒันธรรมไทย
จำนวน  18  หนวยกติ

2213423 วรรณคดเีปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6)
Comparative Literature

2213402 คตีวรรณกรรม 3 (3-0-6)
Thai Songs

2214703 การแปรรปูวรรณกรรม 3 (3-0-6)
Literature Transmutation

2213427 วรรณกรรมกบัเพศวถิี 3 (3-0-6)
Literature and Sexuality

2213428 วรรณกรรมอาเซยีน 3 (3-0-6)
ASEAN Literature

กลุมวิชาทักษะการใชภาษา
จำนวน  6  หนวยกติ

2212205 เทคนคิผปูระกาศ 3 (2-2-5)
Announcer Techniques

2213217 พิธีกรมืออาชีพ 3 (2-2-5)
Professional Master of Ceremony

กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน
จำนวน  6  หนวยกติ

1124607 การพฒันาเครือ่งมอืวดัและ 2 (1-2-3)
ประเมนิผลการเรยีนรภูาษาไทย
Development of Measurement and
Evaluation in Teaching Thai

1124301 เทคนคิการสอนซอมเสรมิ 2 (1-2-3)
วชิาภาษาไทย
Remedial Teaching in Thai

1124611 เทคนคิการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
วชิาภาษาไทยในศตวรรษที ่21
Learning Management Techniques in
Thaifor 21st century

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมนอยกวาจำนวน 6 หนวยกติ

ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใดๆ ในระดบัปรญิญาตรี
ที่เปดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลกัสตูรของสาขานัน้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ



คณะครศุาสตร -166- คูมือนักศึกษา

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะครศุาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวทิยาศาสตรทัว่ไป

ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Education Program
in General Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครศุาสตรบณัฑติ

(วทิยาศาสตรทัว่ไป)
ชือ่ยอ : ค.บ. (วทิยาศาสตรทัว่ไป)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of  Education
(General Science)

ชือ่ยอ : B.Ed. (General Science)
3. หลักสูตร

3.1 หลักสูตร
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรทัว่ไป
3.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมนอย

กวา 166  หนวยกติ
3.1.2 โครงสรางหลกัสตูร มดีงันี้

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน จำนวนไมนอยกวา 128 หนวยกติ

ประกอบดวยวชิาชพีครไูมนอยกวา 50 หนวยกติ
วชิาเอกไมนอยกวา 78 หนวยกติ ดงันี้
2.1 วชิาชพีคร ู จำนวนไมนอยกวา 50 หนวยกติ  แบง

ออกเปน วชิาชพีครบูงัคบั จำนวน 30 หนวยกติ วชิาชพีครู
เลอืกไมนอยกวา 6 หนวยกติ วชิาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 14 หนวยกติ

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั  จำนวน 30 หนวยกติ

1001501 คณุธรรม จรยิธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers

1001701 ภาษาไทยสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Thai for Teachers

1002702 ภาษาองักฤษสำหรบัครู 3 (3-0-6)
English for Teachers

1111101 ปรชัญาการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Philosophy

1122202 หลกัสตูร 3 (2-2-5)
Curriculum Development

1123202 หลกัการจดัการเรยีนรแูละ 3 (2-2-5)
การจดัการชัน้เรยีน
Principle of Learning and Classroom
Management

1133301 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศกึษา
Educational Innovation and
Information Technology

1143401 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Learning Evaluation and Assessment

1144401การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Research for Learning Development

1152103 จติวทิยาสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Psychology for Teachers

1164601 การประกนัคณุภาพการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Quality Assurance

2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก  จำนวนไมนอยกวา
6  หนวยกติ  เลอืกจากรายวชิาดงัตอไปนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
    1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
    1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
    1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
    1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน 128
    2.1 วชิาชพีครู 50

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั 30
2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก  6
2.1.3 วชิาประสบการณภาคสนาม 14

    2.2 วิชาเอก 78
2.2.1 วชิาเอก 68
2.2.2 วชิาเอกการสอนวชิาเอก 6
2.2.3 วชิาเอกหรอืวชิาการสอน 4

วชิาเอกเพิม่เตมิ  ไมนอยกวา
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  6

รวมทัง้หมด 166

(หลกัสตูร 5 ป)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1002405 กฎหมายการศกึษาไทย 2 (2-0-4)
Thai Education Law

1003601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 2 (2-0-4)
Inclusive Education

1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรยีน 3 (2-2-5)
School Botanical Garden

1112201 การศกึษากบัการพฒันาชมุชน 2 ( 2-0-4)
Education and Community Development

1113504การศกึษาทางเลอืก 2 (2-0-4)
Alternative Education

1114902 สมัมนาปญหาการศกึษา 2 (1-2-3)
Seminar in Education Problems

1122302 การสอนซอมเสรมิ 2 (2-0-4)
Remedial Teaching

1122501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 2 (2-0-4)
Classroom Administration Technique

1122701ทกัษะการนำเสนอสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers

1123201 กจิกรรมพฒันาผเูรยีน 2 (2-0-4)
Learner Development Activities

1123302 หลกัการนเิทศการสอน 2 (1-2-3)
Principles  of Teaching Supervision

1124201 ทกัษะและเทคนคิการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques

1124202 รปูแบบการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Models

1124701 การจดัการเรยีนรเูพือ่พฒันา 2 (1-2-3)
ทกัษะการคดิ
Learning Management for Developing
Thinking skills

1124702 สือ่และกจิกรรมการเรยีนรู 2 (1-2-3)
แบบบรูณาการ
Integrated Learning Media and Activities

1132502 การสรางสือ่การเรยีนการสอน 2 (1-2-3)
Instructional Media Production

1133302 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล 2 (1-2-3)
Distance Media Education

1133303 การออกแบบระบบการเรยีน 3 (2-2-5)
การสอนและการสอนออนไลน
Learning System and Online
InstructionDesigning

1134301 การออกแบบและพฒันา 3 (2-2-5)
บทเรยีนคอมพวิเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development

1134302 การพฒันาบทเรยีนอเีลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic Learning Development

1134303 โปรแกรมประยกุตสำหรบั 3 (2-2-5)
การปฏบิตังิานในสถานศกึษา
Application Programs for School
Operations

1143402 การประเมนิทางการศกึษา 2 (1-2-3)
Educational Evaluation

1144402 การสรางแบบทดสอบ 2 (1-2-3)
Test Development

1144403 การสรางแบบทดสอบวดัความถนดั 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development

1151101 จติวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Psychology

1151103 จติวทิยาเดก็ 3 (3-0-6)
Child Psychology

1151104 จติวทิยาการใหคำปรกึษา 3 (3-0-6)
Counseling Psychology

1151105 จติวทิยาพฒันาการ 3 (3-0-6)
Developmental Psychology

1152101 จติวทิยาแรงจงูใจ 3 (3-0-6)
Motivational Psychology

1152102 จติวทิยาบคุลกิภาพและการปรบัตวั 3 (3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation

1152301 มนษุยสมัพนัธสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations

1152503 สขุภาพจติในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Mental Health in Schools

1153402 จติวทิยาเดก็พเิศษ 3 (3-0-6)
Psychology forExceptional Children

1153502 จติวทิยาการแนะแนว 3 (3-0-6)
Guidance Psychology

1153503 การพฒันาความคดิสรางสรรค 3 (3-0-6)
Creative Thinking Development

1154103 จติวทิยาการใหคำปรกึษาครอบครวั 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology

1155101 การจดักจิกรรมแนะแนวในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in Schools

1161101 หลกัการบรหิารการศกึษา 2 (2-0-4)
Educational Administration Principles

1174701 สมองกบัการเรยีนรู 2 (2-0-4)
Brain and Learning

1192405 คายพกัแรม 2 (1-2-3)
Camping

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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1194401 ผกูำกบัลกูเสอืและเนตรนารี 2 (1-2-3)
ขัน้ความรเูบือ้งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters

1194403 พลศกึษาและนนัทนาการสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and Recreation

2.1.3  วชิาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 14  หนวยกติ จากรายวชิาดงัตอไปนี้

1003801 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 1  1 (0-2-1)***
Practicum 1

1004803 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2

1005803 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1 6 (270)***
Internship 1

1005804 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2 6 (270)***
Internship 2

2.2 วชิาเอก จำนวนไมนอยกวา 78 หนวยกติ ประกอบ
ดวย วชิาเอกบงัคบั 68 หนวยกติ วชิาการสอนวชิาเอกบงัคบั
6 หนวยกติ  และวชิาเอกเลอืกหรอืวชิาการสอนวชิาเอกเลอืก
ไมนอยกวา  4 หนวยกติ   โดยมรีายละเอยีดของรายวชิาดงันี้

2.2.1 วชิาเอก จำนวน  68 หนวยกติ
เรยีนรายวชิาตอไปนี้

2312709 ภาษาองักฤษสำหรบัครวูทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science Teacher

4003901 วธิวีจิยัทางวทิยาศาสตร 3 (2-2-5)
Research in Science

4291401 แคลคลูสั 1 3 (3-0-6)
Calculus 1

4292401 แคลคลูสั 2 3 (3-0-6)
Calculus 2

4211301 ฟสกิสทัว่ไป 3 (3-0-6)
General  Physics

4211601 ปฏบิตักิารฟสกิสทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Physics Laboratory

4214402 ฟสกิสยคุใหม 3 (3-0-6)
Modern  Physics

4221101 เคมทีัว่ไป 3 (3-0-6)
General Chemistry

4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 (0-2-1)
General Chemistry Laboratory

4222301 เคมอีนิทรยี 1 3 (3-0-6)
Organic Chemistry 1

4222302 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี 1 1 (0-2-1)
Organic Chemistry Laboratory 1

4223601 เคมวีเิคราะห 1 3 (3-0-6)
Analytical Chemistry 1

4223602 ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห 1 1 (0-2-1)
Analytical Chemistry Laboratory 1

4223305 วทิยาศาสตรพอลเิมอร 3 (3-0-6)
Polymer Science

4224719 พลงังานทดแทน 3 (3-0-6)
Alternative Energy

4231101 ชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General  Biology

4231102 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Biology Laboratory

4232102 นเิวศวทิยา 3 (3-0-6)
Ecology

4232103 ปฏบิตักิารนเิวศวทิยา 1 (0-2-1)
EcologyLaboratory

4233601 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Microbiology

4233602 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทัว่ไป 1 (0-2-1)
General MicrobiologyLaboratory

4231301 สตัววทิยา 3 (2-2-5)
Zoology

4232201 พฤกษศาสตร 3 (2-2-5)
Botany

4254401 ธรณวีทิยา 3 (2-2-5)
Geology

4254403 วทิยาศาสตรการเปลีย่นแปลง 3 (3-0-6)
ของภมูอิากาศ
Climate Change Science

4243101 ดาราศาสตรและอวกาศ 3 (2-2-5)
Astronomy and Space

4261101 พืน้ฐานวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Fundamental of Environmental Science

4261601 ปฏบิตักิารพืน้ฐานวทิยาศาสตร 1 (0-2-1)
สิง่แวดลอม
Environmental Science Laboratory

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติรหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
จำนวน 6 หนวยกติ   เรยีนรายวชิาตอไปนี้

1123604***ทกัษะสำหรบัครวูทิยาศาสตร 3 (2-2-5)
Teaching Skills for Science Teachers

1124614***การจดัการเรยีนรวูทิยาศาสตร 3 (2-2-5)
Learning Management in Science

2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
จำนวนไมนอยกวา 4 หนวยกติ  จากรายวชิาตอไปนี้

หมวูชิาการสอนวชิาเอก

1123306 สือ่และกจิกรรมสำหรบั 2 (1-2-3)
การเรยีนวทิยาศาสตร
Media and Activities for Learning Science

1123706***การจดัการเรยีนรวูทิยาศาสตรที่ 2 (1-2-3)
พฒันาทกัษะการคดิ
Learning Management in Science for
Development Thinking Skills

หมวูชิาฟสกิส

4212303 กลศาสตรคลาสสกิ 3 (3-0-6)
Classical Mechanics

4212307 ฟสกิสของคลืน่ 3 (3-0-6)
Physics  of  Wave

4213309 อเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction Electronics

4214517 การวเิคราะหพลงังานไฟฟา 3 (3-0-6)
และความรอน
Thermal and Electrical Energy Analysis

4214706 การจดัการและการอนรุกัษพลงังาน 3 (3-0-6)
Energy Management and Conservation

หมวูชิาเคมี

4224713 อตุสาหกรรมปโตรเคมี 3 (3-0-6)
Petrochemical  Industry

4223105 เคมสีภาวะแวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Chemistry

4223752 เคมผีลติภณัฑธรรมชาติ 3 (3-0-6)
Chemistry of Natural Products

4224724 เทคโนโลยเีชือ้เพลงิ 3 (3-0-6)
Fuel Technology

4224708 คณุภาพและความปลอดภยัใน 3 (3-0-6)
โรงงานอตุสาหกรรม
Quality and Safety in Industrial Factory

หมวูชิาชวีวทิยา

4232101 สรรีวทิยาทัว่ไป 3 (2-2-5)
General Physiology

4232106 ชวีวทิยาเพือ่การพฒันาทองถิน่ 3 (2-2-5)
Biology for local Development

4233205 ความหลากหลายทางชวีภาพ 3 (2-2-5)
และภมูปิญญาทองถิน่เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื
Biodiversity and Local Wisdom for
Sustainable Development

4234501 ไมโครเทคนคิ 3 (2-2-5)
Microtechnique

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ

ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรี
ที่เปดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลกัสตูรของสาขานัน้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก  จำนวนไมนอยกวา
6 หนวยกติ  เลอืกจากรายวชิาดงัตอไปนี้

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะครศุาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาคณติศาสตร

ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Education Program
in Mathematics

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครศุาสตรบณัฑติ

(คณติศาสตร)
ชือ่ยอ : ค.บ. (คณติศาสตร)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of  Education
(Mathematics)

ชือ่ยอ : B.Ed. (Mathematics)
3.  หลกัสตูร

3.1 หลกัสตูร
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร
3.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา 166 หนวยกติ
3.1.2 โครงสรางหลกัสตูร มดีงันี้

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน จำนวนไมนอยกวา 128 หนวยกติ

ประกอบดวยวชิาชพีครไูมนอยกวา 50  หนวยกติ
วชิาเอกไมนอยกวา 78 หนวยกติ    ดงันี้
2.1  วชิาชพีครู  จำนวนไมนอยกวา  50 หนวยกติ แบง

ออกเปน วชิาชพีครบูงัคบั จำนวน 30 หนวยกติ วชิาชพีครเูลอืก
ไมนอยกวา 6 หนวยกติ วชิาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกติ

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั  จำนวน 30 หนวยกติ

1001501 คณุธรรม  จรยิธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers

1001701 ภาษาไทยสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Thai for Teachers

1002702 ภาษาองักฤษสำหรบัครู 3 (3-0-6)
English for Teachers

1111101 ปรชัญาการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Philosophy

1122202***หลกัสตูร 3 (2-2-5)
Curriculum Development

1123202***หลกัการจดัการเรยีนรแูละ 3 (2-2-5)
การจดัการชัน้เรยีน
Principle of Learning and Classroom
Management

1133301 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศกึษา
Educational Innovation and
Information Technology

1143401 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Learning Evaluation and Assessment

1144401 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Research for Learning Development

1152103 จติวทิยาสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Psychology for Teachers

1164601 การประกนัคณุภาพการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Quality Assurance

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
    1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
    1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
    1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
    1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน 128
    2.1 วชิาชพีครู 50

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั 30
2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก  6
2.1.3 วชิาประสบการณภาคสนาม 14

    2.2 วิชาเอก 78
2.2.1 วชิาเอก 68
2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก 6
2.2.3 วชิาเอกหรอืวชิาการสอน

วชิาเอกเพิม่เตมิ ไมนอยกวา 4
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  6

รวมทัง้หมด 166

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

(หลกัสตูร 5 ป)

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติรหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1002405 กฎหมายการศกึษาไทย 2 (2-0-4)
Thai Education Law

1003601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 2 (2-0-4)
Inclusive Education

1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรยีน 3 (2-2-5)
School Botanical Garden

1112201 การศกึษากบัการพฒันาชมุชน 2 (2-0-4)
Education and Community Development

1113504 การศกึษาทางเลอืก 2 (2-0-4)
Alternative Education

1114902 สมัมนาปญหาการศกึษา 2 (1-2-3)
Seminar in Education Problems

1122302 การสอนซอมเสรมิ 2 (2-0-4)
Remedial Teaching

1122501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 2 (2-0-4)
Classroom Administration Technique

1122701 ทกัษะการนำเสนอสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers

1123201 กจิกรรมพฒันาผเูรยีน 2 (2-0-4)
Learner Development Activities

1123302 หลกัการนเิทศการสอน 2 (1-2-3)
Principles  of Teaching Supervision

1124201 ทกัษะและเทคนคิการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and Techniques

1124202 รปูแบบการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Models

1124701 การจดัการเรยีนรเูพือ่พฒันา 2 (1-2-3)
ทกัษะการคดิ
Learning Management for Developing
Thinking skills

1132502 การสรางสือ่การเรยีนการสอน 2 (1-2-3)
Instructional Media Production

1133302 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล 2 (1-2-3)
Distance Media Education

1133303 การออกแบบระบบการเรยีนการสอน 3 (2-2-5)
และการสอนออนไลน
Learning System and Online Instruction
Designing

1134301 การออกแบบและพฒันาบทเรยีน 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development

1134302 การพฒันาบทเรยีนอเีลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic Learning Development

1134303 โปรแกรมประยกุตสำหรบัการ 3 (2-2-5)
ปฏบิตังิานในสถานศกึษา
Application Programs for School Operations

1143402 การประเมนิทางการศกึษา 2 (1-2-3)
Educational Evaluation

1144402 การสรางแบบทดสอบ 2 (1-2-3)
Test Development

1144403 การสรางแบบทดสอบวดัความถนดั 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development

1151101 จติวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Psychology

1151103 จติวทิยาเดก็ 3 (3-0-6)
Child Psychology

1151104 จติวทิยาการใหคำปรกึษา 3 (3-0-6)
Counseling Psychology

1151105 จติวทิยาพฒันาการ 3 (3-0-6)
Developmental Psychology

1152101 จติวทิยาแรงจงูใจ 3 (3-0-6)
Motivational Psychology

1152102 จติวทิยาบคุลกิภาพและการปรบัตวั 3 (3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation

1152301 มนษุยสมัพนัธสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations

1152503 สขุภาพจติในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Mental Health in Schools

1153402 จติวทิยาเดก็พเิศษ 3 (3-0-6)
Psychology for Exceptional Children

1153502 จติวทิยาการแนะแนว 3 (3-0-6)
Guidance Psychology

1153503 การพฒันาความคดิสรางสรรค 3 (3-0-6)
Creativity ThinkingDevelopment

1154103 จติวทิยาการใหคำปรกึษาครอบครวั 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology

1155101 การจดักจิกรรมแนะแนวในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in Schools

1161101 หลกัการบรหิารการศกึษา 2 (2-0-4)
Educational Administration Principles

1174701 สมองกบัการเรยีนรู 2 (2-0-4)
Brain and Learning

1192405 คายพกัแรม 2 (1-2-3)
Camping

1194401 ผกูำกบัลกูเสอืและเนตรนารี 2 (1-2-3)
ขัน้ความรเูบือ้งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters

1194403 พลศกึษาและนนัทนาการสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and Recreation
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2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน  14  หนวยกติ

1003801 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 1  1 (0-2-1)***
Practicum 1

1004803 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2

1005803 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1 6 (270)***
Internship 1

1005804 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2 6 (270)***
Internship 2

2.2 วชิาเอก จำนวนไมนอยกวา 78 หนวยกติ
2.2.1 วชิาเอก จำนวนไมนอยกวา  68  หนวยกติ

เรยีนรายวชิาตอไปนี้

4291201 หลกัการคณติศาสตร 3 (3-0-6)
Principles of  Mathematics

4291301 พชีคณติเชงิเสน 3 (3-0-6)
Linear Algebra

4291401 แคลคลูสั 1 3 (3-0-6)
Calculus 1

4292301 พชีคณตินามธรรม 3 (3-0-6)
Abstract Algebra

4292401 แคลคลูสั 2 3 (3-0-6)
Calculus 2
* ตองเรยีน 4291401 มากอน *

4292403 สมการเชงิอนพุนัธสามญั 3 (3-0-6)
Ordinary Differential Equations
* ตองเรยีน 4292401 มากอน *

4292501 เรขาคณติ 3 (3-0-6)
Geometry

4293201 ระบบจำนวน 3 (3-0-6)
Number System

4293203 ทฤษฎเีซต 3 (3-0-6)
Set Theory

4293204 ทฤษฎจีำนวน 3 (3-0-6)
Number Theory

4293403 วเิคราะหเชงิคณติศาสตร 3 (3-0-6)
Mathematical Analysis

4293404 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข 3 (3-0-6)
Numerical Methods

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

4293501 ทฤษฎกีราฟเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Graph Theory

4301201 ความนาจะเปนและสถติิ 3 (3-0-6)
Probability and Statistics

1123601 จำนวนและการดำเนนิการทาง 3 (3-0-6)
คณติศาสตรระดบัโรงเรยีน
Mathematical Numbers and Operations
in school

1123602 การวดัทางคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Mathematical Measurement in school

1123716 ภาษาองักฤษสำหรบัครคูณติศาสตร 3 (3-0-6)
English for Mathematics Teachers

1124603 เรขาคณติระดบัโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Geometry in School

1124612***พชีคณติระดบัโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Algebra in School

1124605 การวเิคราะหขอมลูและความ 3 (3-0-6)
นาจะเปนทางคณติศาสตรระดบัโรงเรยีน
Mathematical  Data Analysis and
Probability in School

1124617***โครงงานคณติศาสตร 2 (0-3-3)
Mathematics Project

1133712 เทคโนโลยคีอมพวิเตอรสำหรบั 3 (2-2-5)
ครคูณติศาสตร
Computer Technology for Mathematics
Teachers

1144903 การวจิยัในชัน้เรยีนคณติศาสตร 3 (2-2-5)
Mathematical Classroom Research

2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก ไมนอยกวา
6  หนวยกติ

1122301 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู 3 (2-2-5)
คณติศาสตร
Mathematical Curriculum Development

1126306 พฤตกิรรมการสอนคณติศาสตร 3 (2-2-5)
Mathematical Methods and
Approaches in Teaching

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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         2.2.3  วชิาเอกหรอืวชิาการสอนวชิาเอกเพิม่เตมิ
จำนวนไมนอยกวา  4  หนวยกติ

4293302 วยิตุคณติ 3 (3-0-6)
Discrete Mathematics

4293401 สมการเชงิอนพุนัธยอย 3 (3-0-6)
Partial Differential Equations
* ตองเรยีน 4292403 มากอน *

4301301 สถติเิพือ่การตดัสนิใจ 3 (3-0-6)
Statistics for Decision

1123901 สมัมนาการจดัการเรยีนรู 2 (0-3-3)
ทางคณติศาสตร
Seminar of Learning Management
in Mathematics

1123902 คายคณติศาสตร 2 (1-2-3)
Mathematics Camp

1125302 สือ่และกจิกรรมการเรยีนรแูบบ 2 (1-2-3)
บรูณาการ
Integrated Learning Media and Activities

1133704 คอมพวิเตอรชวยสอนสำหรบั 3 (2-2-5)
ครคูณติศาสตร
Computer Assisted Instruction in
Mathematics

1143202 การวดัและประเมนิผลทาง 3 (2-2-5)
คณติศาสตร
Mathematical Measurement and
Evaluation

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน 6 หนวยกติ

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับ
ปรญิญาตรทีีเ่ปดสอนในหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
โดยไมซ้ำกบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลกัสตูรของสาขานัน้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะครศุาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program
in English

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครศุาสตรบณัฑติ

(ภาษาองักฤษ)
ชือ่ยอ : ค.บ. (ภาษาองักฤษ)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Education
(English)

ชือ่ยอ : B.Ed. (English)
3.  หลกัสตูร

3.1 หลักสูตร
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา 166 หนวยกติ
3.1.2 โครงสรางหลกัสตูร มดีงันี้

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน จำนวนไมนอยกวา 128 หนวยกติ

ประกอบดวยวชิาชพีครไูมนอยกวา  50 หนวยกติ
วชิาเอกไมนอยกวา  78 หนวยกติ    ดงันี้

2.1 วชิาชพีครู  จำนวนไมนอยกวา  50 หนวยกติ
แบงออกเปน วชิาชพีครบูงัคบั  จำนวน  30 หนวยกติ
วชิาชพีครเูลอืกไมนอยกวา 6 หนวยกติ วชิาประสบการณ
ภาคสนาม จำนวน  14 หนวยกติ

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั  จำนวน 30 หนวยกติ

1001501 คณุธรรม จรยิธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers

1001701 ภาษาไทยสำหรบัครู   2 (1-2-3)
Thai for Teachers

1002702 ภาษาองักฤษสำหรบัครู 3 (3-0-6)
English for Teachers

1111101 ปรชัญาการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Philosophy

1122202 หลกัสตูร 3 (2-2-5)
Curriculum Development

1123202 หลกัการจดัการเรยีนรแูละ 3 (2-2-5)
การจดัการชัน้เรยีน
Principle of Learning and Classroom
Management

1133301 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศกึษา
Educational Innovation and
Information Technology

1143401 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Learning Evaluation and Assessment

1144401 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Research for Learning Development

1152103 จติวทิยาสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Psychology for Teachers

1164601 การประกนัคณุภาพการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Quality Assurance

1.2 วชิาชพีครเูลอืก  จำนวนไมนอยกวา
6 หนวยกติ  เลอืกจากรายวชิาดงัตอไปนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
    1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
    1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
    1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
    1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน 128
    2.1 วชิาชพีครู  ไมนอยกวา  50
        2.1.2 วชิาชพีครบูงัคบั 30
        2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก  6
        2.1.3 วชิาประสบการณภาคสนาม 14
    2.2 วิชาเอก 78

2.2.2 วชิาเอก 68
2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก 6
2.2.3 วชิาเอกหรอืวชิาการสอนวชิาเอก 4

(เพิม่เตมิ)  ไมนอยกวา
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  6

รวมทัง้หมด 166

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

(หลกัสตูร 5 ป)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1002405กฎหมายการศกึษาไทย 2 (2-0-4)
Thai Education Law

1003601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 2 (2-0-4)
Inclusive Education

1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรยีน 3 (2-2-5)
School Botanical Garden

1112201 การศกึษากบัการพฒันาชมุชน 2 (2-0-4)
Education and Community Development

1113504 การศกึษาทางเลอืก 2 (2-0-4)
Alternative Education

1114902 สมัมนาปญหาการศกึษา 2 (1-2-3)
Seminar in Education Problems

1122302 การสอนซอมเสรมิ 2 (2-0-4)
Remedial Teaching

1122501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 2 (2-0-4)
Classroom Administration Technique

1122701 ทกัษะการนำเสนอสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers

1123201 กจิกรรมพฒันาผเูรยีน 2 (2-0-4)
Learner Development Activities

1123302 หลกัการนเิทศการสอน 2 (1-2-3)
Principles of Teaching Supervision

1124201 ทกัษะและเทคนคิการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques

1124202 รปูแบบการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Models

1124301 สือ่และกจิกรรมสำหรบัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
สงัคมศกึษา
Media and Activities for Social Studies
Learning

1124302 สือ่และกจิกรรมสำหรบัการเรยีน 2 (1-2-3)
ภาษาองักฤษ
Media and Activities for English Learning

1124303 สือ่และกจิกรรมสำหรบั 2 (1-2-3)
การเรยีนภาษาไทย
Media and Activities for Thai language
Learning

1124701 การจดัการเรยีนรเูพือ่พฒันา 2 (1-2-3)
ทกัษะการคดิ
Learning Management for Developing
Thinking skills

1124702 สือ่และกจิกรรมการเรยีนรู 2 (1-2-3)
แบบบรูณาการ
Integrated Learning Media and Activities

1132502 การสรางสือ่การเรยีนการสอน 2 (1-2-3)
Instructional Media Production

1133302 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล 2 (1-2-3)
Distance Media Education

1133303 การออกแบบระบบการเรยีน 3 (2-2-5)
การสอนและการสอนออนไลน
Learning System and Online Instruction
Designing

1134301 การออกแบบและพฒันา 3 (2-2-5)
บทเรยีนคอมพวิเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development

1134302 การพฒันาบทเรยีนอเีลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic Learning Development

1134303 โปรแกรมประยกุตสำหรบัการ 3 (2-2-5)
ปฏบิตังิานในสถานศกึษา
Application Programs for School
Operations

1143402 การประเมนิทางการศกึษา 2 (1-2-3)
Educational Evaluation

1144402 การสรางแบบทดสอบ 2 (1-2-3)
Test Development

1144403 การสรางแบบทดสอบวดัความถนดั 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development

1151101 จติวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Psychology

1151103 จติวทิยาเดก็ 3 (3-0-6)
Child Psychology

1151104 จติวทิยาการใหคำปรกึษา 3 (3-0-6)
Counseling Psychology

1151105 จติวทิยาพฒันาการ 3 (3-0-6)
Developmental Psychology

1152101 จติวทิยาแรงจงูใจ 3 (3-0-6)
Motivational Psychology

1152102 จติวทิยาบคุลกิภาพและการปรบัตวั 3 (3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation

1152301 มนษุยสมัพนัธสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations

1152503 สขุภาพจติในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Mental Health in School

1153402 จติวทิยาเดก็พเิศษ 3 (3-0-6)
Psychology forExceptional Children

1153502 จติวทิยาการแนะแนว 3 (3-0-6)
Guidance Psychology

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1153503 การพฒันาความคดิสรางสรรค 3 (3-0-6)
Creative Thinking Development

1154103 จติวทิยาการใหคำปรกึษาครอบครวั 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology

1155101 การจดักจิกรรมแนะแนวในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in School

1161101 หลกัการบรหิารการศกึษา 2 (2-0-4)
Educational Administration Principles

1174701 สมองกบัการเรยีนรู 2 (2-0-4)
Brain and Learning

1192405 คายพกัแรม 2 (1-2-3)
Camping

1194401 ผกูำกบัลกูเสอืและเนตรนารี 2 (1-2-3)
ขัน้ความรเูบือ้งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters

1194403 พลศกึษาและนนัทนาการสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and
Recreation

2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน  14  หนวยกติ จากรายวชิาดงัตอไปนี้

1003801 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 1  1 (0-2-1)***
Practicum 1

1004803 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2

1005803 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1 6 (270)***
Internship 1

1005804 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2 6 (270)***
Internship 2

2.  วชิาเอก จำนวนไมนอยกวา 78 หนวยกติ ประกอบดวย
วชิาเอกบงัคบั 74 หนวยกติ วชิาการสอนวชิาเอกไมนอยกวา
6 หนวยกิต  และวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
(เพิม่เตมิ) ไมนอยกวา  4  หนวยกติ   โดยมรีายละเอยีด
ของรายวชิาดงันี้

2.1 วิชาเอกบังคับ  จำนวน 74 หนวยกิต
เรยีนรายวชิาตอไปนี้

1123701 การสอนภาษาองักฤษดวยเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
Instruction of English with Computers

1125903 สมัมนาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
Seminar in English Instructions

2301101 ภาษาศาสตรเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Linguistics

2302101 สทัศาสตรและสทัวทิยาภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
English Phonetics and Phonology

2311101 ไวยากรณภาษาองักฤษระดบัตน 3 (3-0-6)
Basic English Grammar

2311102 ไวยากรณภาษาองักฤษระดบักลาง 3 (3-0-6)
Intermediate English Grammar

2311103 การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 1 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 1

2311104 การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 2 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 2

2311105 การอานภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐาน 3 (2-2-5)
Basic English Reading

2311401 การสือ่สารขามวฒันธรรม 3 (3-0-6)
Cross-Cultural Communication

2312101 การเขยีนอนเุฉทภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
English Paragraph Writing

2312301 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัวรรณคดี 3 (3-0-6)
Introduction to Literature

1124615***การสอนซอมเสรมิสำหรบั 3 (2-2-5)
การจดัการเรยีนรภูาษาองักฤษ
Remedial Teaching in English Teaching
Language

1124604 การจดัหองเรยีนสำหรบัครภูาษา 3 (3-0-6)
Classroom Management for Language
Teachers

1124613***การเรยีนภาษาองักฤษดวยการแสดง 3 (2-2-5)
English  Learning Through Drama

1124606 คายภาษาองักฤษเพือ่พฒันาทกัษะ 2 (90)
English Camp

2303101 วากยสมัพนัธภาษาองักฤษ 3 (3-0-6)
English Syntax

2311106 การพฒันาทกัษะการอานภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
English Reading Skill Development

2312102 ไวยากรณภาษาองักฤษระดบัสงู 3 (3-0-6)
Advanced English Grammar

2313104 การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 3 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 3

2312201 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัการแปล 3 (2-2-5)
Introduction to Translation

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2313101 การอานภาษาองักฤษเชงิวเิคราะห 3 (2-2-5)
และวจิารณ
English Analytical and Critical Reading

2313102 การเขยีนเรยีงความภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
English Essay Writing

2313103 การเขยีนรายงานการวจิยั 3 (2-2-5)
Research Report Writing

2313201 การแปลภาษาองักฤษเปนภาษาไทย 3 (2-2-5)
English to Thai Translation

2.2 วชิาการสอนวชิาเอกบงัคบั จำนวน
6 หนวยกติ  เรยีนรายวชิาตอไปนี้

1123603***แนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิสีอน 3 (2-2-5)
ภาษาองักฤษ
Approaches Theories and Methods of
English Language Teaching

1123608***การจดัการเรยีนรภูาษาองักฤษเปน 3 (2-2-5)
ภาษาตางประเทศ
Methods of Teaching of English as
a Foreign Language

2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
จำนวนไมนอยกวา 4  หนวยกติ  จากรายวชิาตอไปนี้

กลุมวิชาการศึกษา

1123708 การพฒันาหนวยการเรยีนรสูำหรบั 2 (1-2-3)
บทเรยีนภาษาองักฤษ
Development of Learning Units for
English Lessons

1124919 การศกึษาอสิระในการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
ภาษาองักฤษ
Independent Study in English Teaching
and Learning

กลมุวชิาทกัษะทางภาษา

2313105 การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 4 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 4

2313107 การเขยีนภาษาองักฤษเชงิรเิริม่ 3 (2-2-5)
สรางสรรค
English Creative Writing

2314101 การนำเสนอและการพดูในทีช่มุชน 3 (2-2-5)
Oral Presentation and Public
Speaking

2314401 วฒันธรรมอาเซยีนศกึษา 3 (3-0-6)
ASEAN Cultural Studies

กลมุวชิาวรรณคดอีงักฤษ

2313302***วรรณกรรมรอยกรอง 3 (3-0-6)
Introduction to Poetry

2313303***การละครเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Drama

2313204 วรรณกรรมสำหรบัเดก็ 3 (3-0-6)
Children's Literature

2314302***วรรณกรรมโลก 3 (3-0-6)
Global Literature

กลุมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

2312601 ภาษาองักฤษสำหรบัการทองเทีย่ว 1 3 (3-0-6)
English for Tourism 1

2312602 ภาษาองักฤษสำหรบัการโรงแรม 1 3 (3-0-6)
English for Hotel 1

2313601***ภาษาองักฤษสำหรบัการ 3 (3-0-6)
สือ่สารทางธรุกจิ 1
English for Business Communication 1

2313606 ภาษาองักฤษสำหรบังานเลขานกุาร 3 (3-0-6)
และสาํนกังาน 1
English for Secretary and Office
Management 1

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวนไมนอยกวา  6 หนวยกติ

ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำกบัรายวชิา
ทีเ่คยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีนโดย
ไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑการสำเรจ็การศกึษาของหลกัสตูรนี้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)



คณะครศุาสตร -178- คูมือนักศึกษา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะครศุาสตร

 ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาสงัคมศกึษา

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program
in Social  Studies

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครศุาสตรบณัฑติ (สงัคมศกึษา)

ชือ่ยอ : ค.บ. (สงัคมศกึษา)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Education

(Social  Studies)
ชือ่ยอ : B.Ed.  (Social  Studies)

3.  หลกัสตูร
3.1 หลักสูตร

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสงัคมศกึษา
3.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา 166 หนวยกติ
3.1.2 โครงสรางหลกัสตูร มดีงันี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
    1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
    1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
    1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
    1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน 128
    2.1 วชิาชพีครู 50

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั 30
2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก  6
2.1.3 วชิาประสบการณภาคสนาม 14

    2.2 วิชาเอก 78
2.2.1 วชิาเอก 68
2.2.2 วชิาเอกการสอนวชิาเอก 6
2.2.3 วชิาเอกหรอืวชิาการสอน 4

วชิาเอกเพิม่เตมิ  ไมนอยกวา
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  6

รวมทัง้หมด 166

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน  จำนวนไมนอยกวา  128  หนวยกติ
ประกอบดวยวชิาชพีครไูมนอยกวา 50 หนวยกติ
วชิาเอกไมนอยกวา 78  หนวยกติ ดงันี้

2.1 วชิาชพีคร ู ไมนอยกวา 50 หนวยกติ
2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั  จำนวน 30 หนวยกติ

1001501 คณุธรรม จรยิธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers

1001701 ภาษาไทยสำหรบัครู   2 (1-2-3)
Thai for Teachers

1002702 ภาษาองักฤษสำหรบัครู 3 (3-0-6)
English for Teachers

1111101 ปรชัญาการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Philosophy

1122202 หลกัสตูร 3 (2-2-5)
Curriculum Development

1123202 หลกัการจดัการเรยีนรแูละ 3 (2-2-5)
การจดัการชัน้เรยีน
Principle of Learning and Classroom
Management

1133301 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศกึษา
Educational Innovation and
Information Technology

1143401 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Learning Evaluation and Assessment

1144401 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Research for Learning Development

1152103 จติวทิยาสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Psychology for Teachers

1164601 การประกนัคณุภาพการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Quality Assurance

2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก ไมนอยกวา 6 หนวยกติ

1002405 กฎหมายการศกึษาไทย 2 (2-0-4)
Thai Education Law

1003601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 2 (2-0-4)
Inclusive Education

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

(หลกัสตูร 5 ป)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรยีน 3 (2-2-5)
School Botanical Garden

1112201 การศกึษากบัการพฒันาชมุชน 2 (2-0-4)
Education and Community Development

1113504 การศกึษาทางเลอืก 2 (2-0-4)
Alternative Education

1114902 สมัมนาปญหาการศกึษา 2 (1-2-3)
Seminar in Education Problems

1122302 การสอนซอมเสรมิ 2 (2-0-4)
Remedial Teaching

1122501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 2 (2-0-4)
Classroom Administration Technique

1122701 ทกัษะการนำเสนอสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers

1123201 กจิกรรมพฒันาผเูรยีน 2 (2-0-4)
Learner Development Activities

1123302 หลกัการนเิทศการสอน 2 (1-2-3)
Principles  of Teaching Supervision

1124201 ทกัษะและเทคนคิการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques

1124202 รปูแบบการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Models

1124301 สือ่และกจิกรรมการเรยีนรสูงัคมศกึษา 2 (1-2-3)
Media and Activities for Social Studies
Learning

1124701 การจดัการเรยีนรเูพือ่พฒันา 2 (1-2-3)
ทกัษะการคดิ
Learning Management for Developing
Thinking skills

1124702 สือ่และกจิกรรมการเรยีนรู 2 (1-2-3)
แบบบรูณาการ
Integrated Learning Media and Activities

1132502 การสรางสือ่การเรยีนการสอน 2 (1-2-3)
Instructional Media Production

1133302 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล 2 (1-2-3)
Distance Media Education

1133303 การออกแบบระบบการเรยีนการสอน 3 (2-2-5)
และการสอนออนไลน
Learning System and Online Instruction
Designing

1134301 การออกแบบและพฒันา 3 (2-2-5)
บทเรยีนคอมพวิเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development

1134302 การพฒันาบทเรยีนอเีลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic Learning Development

1134303 โปรแกรมประยกุตสำหรบัการ 3 (2-2-5)
ปฏบิตังิานในสถานศกึษา
Application Programs for School
Operations

1143402 การประเมนิทางการศกึษา 2 (1-2-3)
Educational  Evaluation

1144402 การสรางแบบทดสอบ 2 (1-2-3)
Test Development

1144403 การสรางแบบทดสอบวดัความถนดั 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development

1151101 จติวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Psychology

1151103 จติวทิยาเดก็ 3 (3-0-6)
Child Psychology

1151104 จติวทิยาการใหคำปรกึษา 3 (3-0-6)
Counseling Psychology

1151105 จติวทิยาพฒันาการ 3 (3-0-6)
Developmental Psychology

1152101 จติวทิยาแรงจงูใจ 3 (3-0-6)
Motivational Psychology

1152102 จติวทิยาบคุลกิภาพและการปรบัตวั 3 ( 3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation

1152301 มนษุยสมัพนัธสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations

1152503 สขุภาพจติในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Mental Health in Schools

1153402 จติวทิยาเดก็พเิศษ 3 (3-0-6)
Psychology forExceptional Children

1153502 จติวทิยาการแนะแนว 3 (3-0-6)
Guidance Psychology

1153503 การพฒันาความคดิสรางสรรค 3 (3-0-6)
Creative Thinking Development

1154103 จติวทิยาการใหคำปรกึษาครอบครวั 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology

1155101 การจดักจิกรรมแนะแนวในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in Schools

1161101 หลกัการบรหิารการศกึษา 2 (2-0-4)
Educational Administration Principles

1174701 สมองกบัการเรยีนรู 2 (2-0-4)
Brain and Learning

1192405 คายพกัแรม 2 (1-2-3)
Camping
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1194401 ผกูำกบัลกูเสอืและเนตรนารี 2 (1-2-3)
ขัน้ความรเูบือ้งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters

1194403 พลศกึษาและนนัทนาการสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and
Recreation

2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
 จำนวน  14 หนวยกติ

1003801 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 1  1 (0-2-1)***
Practicum 1

1004803 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2

1005803 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1 6 (270)***
Internship 1

1005804 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2 6 (270)***
Internship 2

2.2 วชิาเอก  จำนวนไมนอยกวา 78 หนวยกติ
2.2.1 วชิาเอก  จำนวน  68 หนวยกติ

1123705 หนาทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม 3 (3-0-6)
Civil Duties and Moral

1123717 ภาษาองักฤษสำหรบัครสูงัคมศกึษา 3 (3-0-6)
English for Mathematics Teachers

2431101 หลกัสงัคมวทิยา 3 (3-0-6)
Principle Sociology

2433103 การเปลีย่นแปลงทางสงัคม 3 (3-0-6)
และวฒันธรรม
Social and Cultural Change

2433202 ความสมัพนัธระหวางเศรษฐกจิ 3 (3-0-6)
สงัคม และการเมอืง
Economic, Social and Politic Relations

2432203 พฒันาการของสงัคมสมยัใหม 3 (3-0-6)
Development of Modern Society

2442402 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเบือ้งตน 3 (2-2-5)
Introduction to Geographic Information
System

2442101***ภมูศิาสตรกายภาพ 3 (3-0-6)
Physical Geography

2442201***ภมูศิาสตรประเทศไทย 3 (3-0-6)
Geography of  Thailand

2443303 สิง่แวดลอมและประชากร 3 (3-0-6)
Environment and Population

2451101 ความรเูบือ้งตนทางรฐัศาสตร 3 (3-0-6)
Introduction to Political Science

2451102 การเมอืงการปกครองไทย 3 (3-0-6)
Thai Politics and Government

2461102 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบักฎหมาย 3 (3-0-6)
Principles of  Jurisprudence

2471102***ประวตัศิาสตรไทย 3 (3-0-6)
Thai History

2472403 ประวตัศิาสตรยโุรปตัง้แต 3 (3-0-6)
ครสิตศตวรรษที ่19 ถงึปจจบุนั
European History from the 19th

Century to Present
2473301 ประวตัศิาสตรเอเชยี 3 (3-0-6)

ตะวนัออกเฉยีงใต
History of Southeast Asia

2473501 ประวตัศิาสตรสหรฐัอเมรกิา 3 (3-0-6)
History of the United States of America

2491210 จรยิธรรมสิง่แวดลอม 2 (2-0-4)
Environmental Ethic

2492201 พทุธศาสน 3 (2-2-5)
Buddhism

2482401 จรยิศาสตร คณุธรรม จรยิธรรม 3 (3-0-6)
Ethics  Morality Moral

2493101 ศาสนาเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6)
Comparative Religions

3501102 เศรษฐศาสตรเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Economics

3504102 ประเทศไทยกบัเศรษฐกจิโลก 3 (3-0-6)
Thailand  and  The  world economy

2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก  จำนวน  6 หนวยกติ

1124609 การจดัการเรยีนรสูงัคมศกึษา 3 (2-2-5)
Social Studies Learning Management

1124610 การจดัการเรยีนรปูระวตัศิาสตร 3 (2-2-5)
History Learning Management

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
เพิม่เตมิ  จำนวนไมนอยกวา  4 หนวยกติ

กลุมวิชาการสอนวิชาเอก

1123703 การจดัการเรยีนรอูาเซยีนศกึษา 2 (1-2-3)
ASEAN Studies Learning Management

1123704 การจดัการเรยีนรหูนาทีพ่ลเมอืง 2 (1-2-3)
Civics Learning Management

กลมุวชิาสงัคมวทิยา

2431201 ครอบครวัและชมุชนไทย 3 (3-0-6)
Thai Family and Community

2433205 ประชากรศกึษา 3 (3-0-6)
Population Education

กลมุวชิาภมูศิาสตร

2441401 แผนทีแ่ละการแปลความหมาย 3 (2-2-5)
จากแผนที่
Map and Map Interpretation

2442302 ภมูศิาสตรภมูภิาคโลก 3 (3-0-6)
Regional Geography of the World

กลมุวชิารฐัศาสตร

2452402***การปกครองทองถิน่ไทย 3 (3-0-6)
Thai Local Government

2453401 การมสีวนรวมของพลเมอืงในการ 3 (3-0-6)
ปกครองทองถิน่
Citizens Participation in Local Government

กลมุวชิานติศิาสตร

2463313***กฎหมายลกัษณะครอบครวั 3 (3-0-6)
Family Laws

2463501 กฎหมายรฐัธรรมนญูและ 3 (3-0-6)
กฎหมายปกครอง
Constitutional Laws and Public Laws

กลุมวิชาประวัติศาสตร

2472201*** เหตกุารณโลกปจจบุนั 3 (3-0-6)
Contemporary World Affairs

2472112***ทองถิน่ศกึษา 3 (3-0-6)
Local Studies

กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา

2483101 พทุธปรชัญา 2 (2-0-4)
Buddhist Philosophy

2491211 พทุธจรยิธรรมเพือ่ชวีติและสงัคม 3 (3-0-6)
Buddhist Ethics for Life and Society

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร

3502201 เศรษฐกจิประเทศไทย 3 (3-0-6)
Economy of Thailand

3503307 การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 3 (3-0-6)
Economic and Social Development

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี   ไมนอยกวา  6 หนวยกติ

ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรี
ทีเ่ปดสอนในหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคโดยไมซ้ำ
กบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
ของสาขานัน้

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน จำนวนไมนอยกวา 135 หนวยกติ

2.1 วชิาชพีคร ู จำนวนไมนอยกวา  50 หนวยกติ แบง
ออกเปน วชิาชพีครบูงัคบั จำนวน 30 หนวยกติ วชิาชพีครเูลอืก
ไมนอยกวา 6 หนวยกติ วชิาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกติ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะครศุาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครศุาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาคอมพวิเตอรและ
เทคโนโลยกีารศกึษา

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program
in Computer and Educational

2. ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครศุาสตรบณัฑติ

(คอมพวิเตอรและ
เทคโนโลยกีารศกึษา)

ชือ่ยอ : ค.บ. (คอมพวิเตอรและ
เทคโนโลยกีารศกึษา)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Education
(Computer and
Educational
Technology)

ชือ่ยอ : B.Ed. (Computer and
Educational
Technology)

3.  วชิาเอก
วชิาเอกค ูวชิาเอกคอมพวิเตอร

และวชิาเอกเทคโนโลยกีารศกึษา

4. จำนวนหนวยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร
4.1 หลักสูตร

4.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร
ไมนอยกวา 173 หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
    1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
    1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
    1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
    1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน 135
    2.1 วชิาชพีครู 50

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั 30
2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก  6
2.1.3 วชิาประสบการณภาคสนาม 14

    2.2 วชิาแกนเฉพาะดาน (วชิาเอก) 85
2.2.1 วิชาเอก 75

2.2.1.1 วชิาเอกคอมพวิเตอร 39
(วชิาเอกค)ู

2.2.1.2 วชิาเอกเทคโนโลยี  36
การศกึษา (วชิาเอกค)ู

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6
2.2.2.1 วชิาการสอนวชิาเอก

วชิาเอกคอมพวิเตอร
และวชิาเอกเทคโนโลยกีารศกึษา

2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอน 4
วชิาเอกเลอืกวชิาเอกคอมพวิเตอร
และวชิาเอกเทคโนโลยกีารศกึษา

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 173

(หลกัสตูร 5 ป)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการศึกษา

4.1.2 โครงสรางหลกัสตูร มดีงันี้



คูมือนักศึกษา -183- คณะครศุาสตร

1114902 สมัมนาปญหาการศกึษา 2 (1-2-3)
Seminar in Education Problems

1122302 การสอนซอมเสรมิ 2 (2-0-4)
Remedial Teaching

1122501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 2 (2-0-4)
Class Ruling Techniques

1122701 ทกัษะการนำเสนอสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers

1123201 กจิกรรมพฒันาผเูรยีน 2 (2-0-4)
Learner Development Activities

1123302 หลกัการนเิทศการสอน 2 (1-2-3)
Principles of Teaching Supervision

1124201 ทกัษะและเทคนคิการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques

1124202 รปูแบบการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Models

1124301 สือ่และกจิกรรมการเรยีนสงัคมศกึษา 2 (1-2-3)
Media and Activities for Learning in
Social Studies

1124302 สือ่และกจิกรรมสำหรบั 2 (1-2-3)
การเรยีนภาษาองักฤษ
Media and Activities for Learning in
English Language

1124303 สือ่และกจิกรรมสำหรบั 2 (1-2-3)
การเรยีนภาษาไทย
Media and Activities for Learning in
Thai language

1124701 การจดัการเรยีนรทูีพ่ฒันาทกัษะการคดิ 2 (1-2-3)
Learning Management for Thinking
Skills Development

1124702 สือ่และกจิกรรมการเรยีนรู 2 (1-2-3)
แบบบรูณาการ
Integrated Learning Media and Activities

1132502 การสรางสือ่การเรยีนการสอน 2 (1-2-3)
Instructional Media Production

1133302 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล 2 (1-2-3)
Distance Media Education

1133303 การออกแบบระบบการเรยีน 3 (2-2-5)
การสอนและการสอนออนไลน
Learning Systems Design and
Online Instruction

1134301 การออกแบบและพฒันา 3 (2-2-5)
บทเรยีนคอมพวิเตอร
Computer Lessons Design and Development

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั  จำนวน 30 หนวยกติ

1001501 คณุธรรม จรยิธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Self-Actualization
for Teachers

1001701 ภาษาไทยสำหรบัครู 2 (2-1-3)
Thai Language for Teachers

1002702 ภาษาองักฤษสำหรบัครู 3 (3-0-6)
English Language for Teachers

1111101 ปรชัญาการศกึษา 2 (2-0-4)
Philosophy of Education

1122202 หลกัสตูร 3 (2-2-5)
Curriculum

1123202 หลกัการจดัการเรยีนรแูละ 3 (2-2-5)
การจดัการชัน้เรยีน
Principles of Learning and Classroom
Management

1133301 นวตักรรมและเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
สารสนเทศทางการศกึษา
Educational Innovation and
Information Technology

1143401 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Learning Measurement and Assessment

1144401 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Research for Learning Development

1152103 จติวทิยาสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Psychology for Teachers

1164601 การประกนัคณุภาพการศกึษา 2 (2-0-4)
Quality Assurance in Education

2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก ไมนอยกวา  6 หนวยกติ
เลอืกจากรายวชิาดงัตอไปนี้

1002405 กฎหมายการศกึษาไทย 2 (2-0-4)
Legal Aspects of Thais' Education

1003601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 2 (2-0-4)
Inclusive Education

1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรยีน 3 (2-2-5)
Botanical Garden in Schools

1112201 การศกึษากบัการพฒันาชมุชน 2 (2-0-4)
Education and Community
Development

1113504 การศกึษาทางเลอืก 2 (2-0-4)
Alternative Education

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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1134302 การพฒันาบทเรยีนอเีลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic Lessons Development

1134303 โปรแกรมประยกุตสำหรบั 3 (2-2-5)
การปฏบิตังิานในสถานศกึษา
Program Application for School Operation

1143402 การประเมนิทางการศกึษา 2 (1-2-3)
Educational Assessment

1144402 การสรางแบบทดสอบ 2 (1-2-3)
Test Construction

1144403 การสรางแบบทดสอบวดัความถนดั 2 (1-2-3)
Aptitude Test Construction

1151101 จติวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Psychology

1151103 จติวทิยาเดก็ 3 (3-0-6)
Child Psychology

1151104 จติวทิยาการใหคำปรกึษา 3 (3-0-6)
Counseling Psychology

1151105 จติวทิยาพฒันาการ 3 (3-0-6)
Developmental Psychology

1152101 จติวทิยาแรงจงูใจ 3 (3-0-6)
Motivational Psychology

1152102 จติวทิยาบคุลกิภาพและการปรบัตวั 3 (3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation

1152301 มนษุยสมัพนัธสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Interpersonal Relations for Teachers

1152503 สขุภาพจติในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Mental Health in Schools

1153402 จติวทิยาเดก็พเิศษ 3 (3-0-6)
Exceptional Children Psychology

1153502 จติวทิยาการแนะแนว 3 (3-0-6)
Guidance Psychology

1153503 การพฒันาความคดิสรางสรรค 3 (3-0-6)
Creativity Development

1154103 จติวทิยาการใหคำปรกึษาครอบครวั 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology

1155101 การจดักจิกรรมแนะแนวในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Guidance Activities Management
in Schools

1161101 หลกัการบรหิารการศกึษา 2 (2-0-4)
Principles of Educational Administration

1174701 สมองกบัการเรยีนรู 2 (2-0-4)
Brain and Learning

1174702 การออกแบบการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Design

1192405 คายพกัแรม 2 (1-2-3)
Camping

1194401 ผกูำกบัลกูเสอืและเนตรนารี 2 (1-2-3)
ขัน้ความรเูบือ้งตน
Boy and Girl Scoutmasters in Basic
Knowledge Level

1194403 พลศกึษาและนนัทนาการสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Physical Education and Recreationfor
Teachers

2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 14 หนวยกติ

1003801 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 1  1 (0-2-1)***
Practicum 1

1004803 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2

1005803 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1 6 (270)***
Internship 1

1005804 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2 6 (270)***
Internship 2

2.2 วชิาแกนเฉพาะดาน (วชิาเอก) จำนวน 85
หนวยกติ

2.2.1 วชิาเอก จำนวน 75 หนวยกติ
2.2.1.1 วชิาเอกคอมพวิเตอร ใหเรยีนใน

รายวชิาตอไปนี ้ จำนวน 39 หนวยกติ

1133707 ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงค 1 (1-1-2)
เฉพาะสำหรบัครคูอมพวิเตอร
English for Specific Purposes for
Computer Teachers

1133708 ภาษาองักฤษเพือ่การวเิคราะห 1 (1-1-2)
เชงิวชิาการสำหรบัครคูอมพวิเตอร
English for Academic Analysis for
Computer Teachers

1134709 ภาษาองักฤษเพือ่การนำเสนอ 1 (1-1-2)
ผลงานสำหรบัครคูอมพวิเตอร
English for Research Presentation for
Computer Teachers

1132503 คณติศาสตรเตม็หนวย 3 (2-2-5)
สำหรบัครคูอมพวิเตอร
Discrete Mathematics for Computer
Teachers

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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1132402 โครงสรางขอมลูและอลักอรทิมึ 3 (2-2-5)
สำหรบัครคูอมพวิเตอร
Data Structure and Algorithms for
Computer Teachers

1133101 สถาปตยกรรมคอมพวิเตอรสำหรบั 3 (2-2-5)
ครูคอมพิวเตอร
Computer Architecture for
Computer Teachers

1133413 เครอืขายคอมพวิเตอร การสือ่สาร 3 (2-2-5)
ขอมลูและระบบอนิเทอรเนต็
Computer Networking, Data
Communications, and Internet Systems

1132403 ระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
ทางการศกึษา
Operating System in Education

1131401 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
สำหรบัครคูอมพวิเตอร
Computer Programming for Computer
Teachers

1132102 การจดัการระบบสารสนเทศการศกึษา 3 (2-2-5)
Management Information System for
Education

1131201 ระบบฐานขอมลูทางการศกึษา 3 (2-2-5)
Educational Database Systems

1134604 วธิวีทิยาการเรยีนรผูานสือ่ 3 (2-2-5)
อเีลก็ทรอนกิส
eLearning Methodology

1132702 วทิยาการคอมพวิเตอรอนัปลัก๊ 3 (2-2-5)
Computer Science Unplugged

1134901 สเตม็สศกึษาสำหรบัครคูอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
Science, Technology, Engineering,
Mathematics, and Social Studies
Education for Computer Teachers

1134905 โครงงานพเิศษคอมพวิเตอร 1 (0-2-2)
ทางการศกึษา 1
Special Project for Computer
in Education 1

1134906 โครงงานพเิศษคอมพวิเตอร 2 (0-4-4)
ทางการศกึษา 2
Special Project for Computer
in Education 2

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2.2.1.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
ใหเรยีนในรายวชิาตอไปนี้ จำนวน 36 หนวยกติ

1131102 จติวทิยาพฒันาการสำหรบั 3 (2-2-5)
ครคูอมพวิเตอรและนกัเทคโนโลยกีารศกึษา
Developmental Psychology for
Computer Teachers and Educational
Technologists

1131103 สมอง จติใจและการเรยีนรสูำหรบั 3 (2-2-5)
ครคูอมพวิเตอรและนกัเทคโนโลยกีารศกึษา
Brain, Minds, and Learning for
Computer Teachers and Educational
Technologists

1131101 หลกัการ ทฤษฎแีละนวตักรรม 3 (3-0-6)
เทคโนโลยกีารศกึษา
Principles, Theories, and Innovations
in Educational Technology

1134404 การบรหิารและจรรยาบรรณ 2 (2-0-4)
ทางเทคโนโลยกีารศกึษา
Administrative and Ethics in
Educational Technology

1132703 การออกแบบระบบการเรยีน 2 (2-1-3)
การสอนและเทคโนโลยี
Instructional Systems Design and
Technology

1132501 สือ่การสอนและการเรยีนรรูวมสมยั 2 (2-0-4)
Contemporary Instructional Media
and Learning

1133502 การออกแบบสภาพแวดลอม 3 (2-2-5)
การเรยีนรตูามแนวคอนสตรัก๊ทรวิซิึม่
Learning Environmental Design based
on Constructivism Approach

1132301 การออกแบบและผลติสือ่ 3 (2-2-5)
กราฟกเพือ่การศกึษา
Graphics Design and Production
for Education

1133626 การจดัฝกอบรมและสมัมนา 3 (2-2-5)
เพือ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย
Training and Seminar Management
for Human Resource Development

1132401 การผลติรายการวทิยแุละ 3 (2-2-5)
โทรทศันเพือ่การศกึษา
Productions of Radio and Television
Programs for Education
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1133504 สือ่ปฏสิมัพนัธสำหรบังานนทิรรศการ 3 (2-2-5)
การประชมุและสมัมนา
Interactive Media for Exhibitions,
Conferences, and Seminars

1134601 มลัตมิเีดยีเพือ่การศกึษา 3 (2-2-5)
Multimedia for Education

1134701 วธิวีทิยาการวจิยัทางคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพือ่
พฒันาการเรยีนรู
Research Methodology in Computer,
Technology, and Communications in
Education for Learning Development

2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก  จำนวน 6 หนวยกติ
วชิาการสอนวชิาเอกคอมพวิเตอรและวชิาเอกเทคโนโลยกีารศกึษา
ใหเรยีนในรายวชิาตอไปนี้

1133217 วธิวีทิยาการสอนคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร
Methodology for Teaching Computer,
Information Technology, and
Communication

1133605 พฤตกิรรมการสอนคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร
Teaching Behaviors in Computer,
Information Technology, and
Communication

2.2.3 วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาการสอนวชิาเอกเลอืก
จำนวน  4 หนวยกติ

วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาการสอนวชิาเอกเลอืก
วชิาเอกคอมพวิเตอรและวชิาเอกเทคโนโลยกีารศกึษาใหเรยีน
ในรายวชิาตอไปนี้ จำนวน  4  หนวยกติ

11133701***การสอนการรเูชงิทกัษะใน 2 (2-1-3)
ศตวรรษที ่21 เพือ่พฒันาผเูรยีน
Teaching 21st Century Literacy Skills
for Learners Development

1134202***การทำเหมอืงขอมลูและคลงั 3 (2-2-5)
ขอมลูเพือ่การศกึษา
Data Mining and Data Warehouse
for Education

1134203***การประมวลผลคลาวด 2 (2-1-3)
เพือ่การศกึษา
Cloud Computingfor Education

1134502***วศิวกรรมซอฟตแวรทางการศกึษา 3 (2-2-5)
Software Engineering for Education

3. หมวดเลอืกเสร ี  จำนวน 6 หนวยกติ

ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรทีี่
เปดสอนในหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค โดยไมซ้ำ
กบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
ของสาขานัน้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะครศุาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาพลศกึษา

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education
Program in Physical Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครศุาสตรบณัฑติ(พลศกึษา)

ชือ่ยอ : ค.บ. (พลศกึษา)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Education

(Physical Education)
ชือ่ยอ : B.Ed.

(Physical Education)
3.  หลกัสตูร

3.1 หลักสูตร
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพลศกึษา
3.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา 166 หนวยกติ
3.1.2 โครงสรางหลกัสตูร มดีงันี้

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน จำนวนไมนอยกวา 128 หนวยกติ

ประกอบดวยวชิาชพีครไูมนอยกวา 50  หนวยกติ
วชิาเอกไมนอยกวา 78 หนวยกติ  แบงเปน 3 กลมุดงันี้
2.1 วชิาชพีคร ู จำนวนไมนอยกวา  50 หนวยกติ แบง

ออกเปน วชิาชพีครบูงัคบั จำนวน 30 หนวยกติ วชิาชพีครเูลอืก
ไมนอยกวา 6 หนวยกติ วชิาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกติ

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั  จำนวน  30 หนวยกติ
ม ี11 รายวชิา ดงัตอไปนี้

1001501 คณุธรรม จรยิธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers

1001701 ภาษาไทยสำหรบัครู 2 (2-1-3)
Thai for Teachers

1002702 ภาษาองักฤษสำหรบัครู 3 (3-0-6)
English for Teachers

1111101 ปรชัญาการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Philosophy

1122202***หลกัสตูร 3 (2-2-5)
Curriculum Development

1123202 หลกัการจดัการเรยีนรแูละ 3 (2-2-5)
การจดัการชัน้เรยีน
Principles of Learning and Classroom
Management

1133301 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศกึษา
Educational Innovation and
Information Technology

1143401 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Learning Evaluation and Assessment

1144401 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Research for Learning Development

1152103 จติวทิยาสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Psychology for Teachers

1164601 การประกนัคณุภาพการศกึษา 2 (2-0-4)
Quality Assurance in Education

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
    1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
    1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
    1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
    1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน 128
    2.1 วชิาชพีครู 50

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั 30
2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก ไมนอยกวา  6
2.1.3 วชิาประสบการณภาคสนาม 14

    2.2 วิชาเอก 78
2.2.1 วชิาเอก 68
2.2.2 วชิาเอกการสอนวชิาเอก 6
2.2.3 วชิาเอกหรอืวชิาการสอน 4

วชิาเอกเพิม่เตมิ  ไมนอยกวา
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  6

รวมทัง้หมด 166

(หลกัสตูร 5 ป)

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก  จำนวนไมนอยกวา
6 หนวยกติ เลอืกจากรายวชิาดงัตอไปนี้

1002405 กฎหมายการศกึษาไทย 2 (2-0-4)
Thai Education Law

1003601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 2 (2-0-4)
Inclusive Education

1004701 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรยีน 3 (2-2-5)
School Botanical Garden

1112201 การศกึษากบัการพฒันาชมุชน 2 (2-0-4)
Education and Community Development

1113504 การศกึษาทางเลอืก 2 (2-0-4)
Alternative Education

1114902 สมัมนาปญหาการศกึษา 2 (1-2-3)
Seminar in Education Problems

1122302 การสอนซอมเสรมิ 2 (2-0-4)
Remedial Teaching

1122501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 2 (2-0-4)
Classroom Administration Techniques

1122701 ทกัษะการนำเสนอสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Presentation Skills for Teachers

1123201 กจิกรรมพฒันาผเูรยีน 2 (2-0-4)
Learner Development Activities

1123302 หลกัการนเิทศการสอน 2 (1-2-3)
Principles of Teaching Supervision

1124201 ทกัษะและเทคนคิการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and
Techniques

1124202 รปูแบบการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Models

1124702 สือ่และกจิกรรมการเรยีนรู 2 (1-2-3)
แบบบรูณาการ
Integrated Learning Media and Activities

1132502 การสรางสือ่การเรยีนการสอน 2 (1-2-3)
Instructional Media Production

1133302 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล 2 (1-2-3)
Distance Media Education

1133303 การออกแบบระบบการเรยีน 3 (2-2-5)
การสอนและการสอนออนไลน
Learning System and Online Instruction
Designing

1134301 การออกแบบและพฒันาบทเรยีน 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development

1134302 การพฒันาบทเรยีนอเีลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic Learning Development

1134303 โปรแกรมประยกุตสำหรบัการ 3 (2-2-5)
ปฏบิตังิานในสถานศกึษา
Application Programs for School
Operations

1143402 การประเมนิทางการศกึษา 2 (1-2-3)
Educational Evaluation

1144402 การสรางแบบทดสอบ 2 (1-2-3)
Test Development

1144403 การสรางแบบทดสอบวดัความถนดั 2 (1-2-3)
Aptitude Test Development

1151101 จติวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Psychology

1151103 จติวทิยาเดก็ 3 (3-0-6)
Child Psychology

1151104 จติวทิยาการใหคำปรกึษา 3 (3-0-6)
Counseling Psychology

1151105 จติวทิยาพฒันาการ 3 (3-0-6)
Developmental Psychology

1152101 จติวทิยาแรงจงูใจ 3 (3-0-6)
Motivational Psychology

1152102 จติวทิยาบคุลกิภาพและการปรบัตวั 3 (3-0-6)
Personality Psychology and Adaptation

1152301 มนษุยสมัพนัธสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Teacher Interpersonal Relations

1152503 สขุภาพจติในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Mental Health in Schools

1153402 จติวทิยาเดก็พเิศษ 3 (3-0-6)
Psychology for Exceptional Children

1153502 จติวทิยาการแนะแนว 3 (3-0-6)
Guidance Psychology

1153503 การพฒันาความคดิสรางสรรค 3 (3-0-6)
Creativity Thinking Development

1154103 จติวทิยาการใหคำปรกึษาครอบครวั 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology

1155101 การจดักจิกรรมแนะแนวในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Guidance Activity in Schools

1161101 หลกัการบรหิารการศกึษา 2 (2-0-4)
Educational Administration Principles

1174701 สมองกบัการเรยีนรู 2 (2-0-4)
Brain and Learning

1192405 คายพกัแรม 2 (1-2-3)
Camping

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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1194401 ผกูำกบัลกูเสอืและเนตรนารี 2 (1-2-3)
ขัน้ความรเูบือ้งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters

1194403 พลศกึษาและนนัทนาการสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and
Recreation

2.1.3 วชิาประสบการณภาคสนาม   จำนวน
14  หนวยกติ จากรายวชิาดงัตอไปนี้

1003801 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 1  1 (0-2-1)***
Practicum 1

1004803 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2

1005803 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1 6 (270)***
Internship 1

1005804 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2 6 (270)***
Internship 2

2.2 วชิาเฉพาะเอก จำนวนไมนอยกวา 78 หนวยกติ
ประกอบดวย วชิาเอก 68 หนวยกติ วชิาการสอนวชิาเอก
6 หนวยกติ และวชิาเอกเลอืกหรอืวชิาการสอนวชิาเอกเพิม่เตมิ
ไมนอยกวา 4 หนวยกติ โดยมรีายละเอยีดของวชิา ดงันี้

2.2.1 วชิาเอก จำนวน  68 หนวยกติ
ม ี 33  รายวชิา ดงัตอไปนี้

1191101 ประวตัปิรชัญา และหลกัการพลศกึษา 2 (2-0-4)
History and Principles of Physical
Education

1191501 กรฑีาลแูละลาน 2 (1-2-3)
Track and Field

1191502 เทเบลิเทนนสิ 2 (1-2-3)
Table Tennis

1191503 กระบีก่ระบอง 2 (1-2-3)
Swords and Poles Fighting

1191601 ฟตุบอล 2 (1-2-3)
Football

1191602 การเปนผฝูกและการเปนเจาหนาที่ 2 (1-2-3)
กฬีาฟตุบอล
Coaching and Officiating Football

1191603 วอลเลยบอล 2 (1-2-3)
Volleyball

1191604 การเปนผฝูกและการเปนเจาหนาที่ 2 (1-2-3)
กฬีาวอลเลยบอล
Coaching and Officiating Volleyball

1191605 บาสเกตบอล 2 (1-2-3)
Basketball

1191606 ตะกรอ 2 (1-2-3)
Takraw

1192101 การบรหิาร การจดัการพลศกึษา 3 (2-2-5)
Administration and Management of
Physical Education

1192404 ลลีาศ 2 (1-2-3)
Social Dance

1192405 คายพกัแรม 2 (1-2-3)
Camping

1192504 ยมินาสตกิ 2 (1-2-3)
Gymnastics

1192505 การเปนผฝูกและการเปนเจาหนาที่ 2 (1-2-3)
กรฑีาลแูละลาน
Coaching and Officiating Track and Field

1192506 เทนนสิ 2 (1-2-3)
Tennis

1192607 การเปนผฝูกและการเปนเจาหนาที่ 2 (1-2-3)
กฬีาบาสเกตบอล
Coaching and Officiating Basketball

1193101 ภาษาองักฤษสำหรบัครพูลศกึษา 2 (2-0-4)
English for Physical Education Teachers

1193201 กายวภิาคศาสตรและสรรีวทิยา 2 (2-0-4)
Anatomy and Physiology

1193406 เกมและกฬีาพืน้เมอืงอาเซยีน 2(1-2-3)
Games and Sports Native of Asians

1193507 แบดมนิตนั 2 (1-2-3)
Badminton

1193508 วายน้ำ 2 (1-2-3)
Swimming

1193202 ชวีกลศาสตรการกฬีา 2 (1-2-3)
Biomechanics in Sports

1193407 กจิกรรมเขาจงัหวะ 2 (1-2-3)
Rhythmic Activities

1193608 แฮนดบอล 2 (1-2-3)
Handball

1193702 การฝกดวยน้ำหนกั 2 (1-2-3)
Weight Training

1193801 หลกัสตูรและการสอนพลศกึษา 2 (1-2-3)
Curriculum and Teaching in Physical
Education

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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1194703 หลกัการเปนผฝูกกฬีา 2 (1-2-3)
Principle of Sports Coaching

1194102 การวดัผลและการประเมนิผล 3 (2-2-5)
ทางพลศกึษา
Measurement and Evaluation in
Physical Education

1194203 สรรีวทิยาการออกกำลงักาย 2 (1-2-3)
Physiology of Exercise

1194301 กฬีาเวชศาสตร 2 (1-2-3)
Sports Medicine

1194704 การทดสอบและเสรมิสราง   2 (1-2-3)
สมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness Testing

1194103 จติวทิยาการกฬีา 2 (1-2-3)
Psychology ofSports

2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอกบงัคบั (พลศกึษา)
จำนวน  6 หนวยกติ เรยีนรายวชิาตอไปนี้

1193701 การจดัการเรยีนรพูลศกึษา 3 (2-2-5)
Learning Management of Physical Education

1194706 กลวธิกีารสอนกจิกรรมเพือ่ 3 (2-2-5)
สงเสรมิสขุภาพ
Strategies Health Promotion Activities
Instruction

2.2.3  วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
เลอืกเรยีนไมนอยกวา 4 หนวยกติ จากรายวชิาตอไปนี้

1191407 แอโรบคิแดนซ 2 (1-2-3)
Aerobic Dances

1191509 มวยไทย 2 (1-2-3)
Thai Boxing

1191510 มวยสากล 2 (1-2-3)
Boxing

1191511 ยโูด 2 (1-2-3)
Judo

1191512 เทควนัโด 2 (1-2-3)
Taekwondo

1191513 กอลฟ 2 (1-2-3)
Golf

1191514 เปตอง 2 (1-2-3)
Pe-Tanque

1191515 ยกน้ำหนกั 2 (1-2-3)
Weight Lifting

1191516 วดูบอล 2 (1-2-3)
Wood Ball

1191609 รกับีฟ้ตุบอล 2 (1-2-3)
Rugby Football

1191610 ฟุตซอล 2 (1-2-3)
Futsal

1191611 ฮอกกี้ 2 (1-2-3)
Hockey

1191612 ซอฟทบอล 2 (1-2-3)
Softball

1191705 สขุภาพเพือ่คณุภาพชวีติ 2 (2-0-4)
Health for Quality of Life

1191707 ผนูำการสงเสรมิสขุภาพ 2 (1-2-3)
Health Promotion Leaders

1191708 หลกัการสงเสรมิสขุภาพ 2 (1-2-3)
Principle of Health Promotion

1191709 การผลติสือ่และนวตักรรมทางพลศกึษา  2 (1-2-3)
Media and Innovation for Physical
Education

1194402 ผกูำกบัลกูเสอืและเนตรนารี 2 (1-2-3)
ขัน้ความรขูัน้สงู
Scoutmaster in Advanced Unit Leader
Training Course (A.T.C.)

3. หมวดเลอืกเสร ี  จำนวน 6 หนวยกติ
ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปด

สอนในหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏั นครสวรรค โดยไมซ้ำกบั
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูร
ของสาขานัน้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติรหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะครศุาสตร

 ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั

ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Education Program
in Early Childhood Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ครศุาสตรบณัฑติ

(การศกึษาปฐมวยั)
ชือ่ยอ : ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็    : Bachelor of Education
(Early  Childhood
Education)

ชือ่ยอ : B.Ed. (Early  Childhood
Education)

3. จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา
166 หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร มดีงันี้

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2. หมวดวชิาเฉพาะดาน 128
2.1 วชิาชพีครู 50

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั 30
2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก  6
2.1.3 วชิาประสบการณภาคสนาม 14

2.2 ว ิชาเฉพาะดาน 78
2.2.1 วชิาเอก 68
2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก 6
2.2.3 วชิาเอกหรอืวชิาการสอน 4

วชิาเอกเพิม่เตมิ
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  6

รวมทัง้หมด 166

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

(หลกัสตูร 5 ป)

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน จำนวนไมนอยกวา 128 หนวยกติ

2.1 วชิาชพีคร ู จำนวนไมนอยกวา  50 หนวยกติ แบง
ออกเปน วชิาชพีครบูงัคบั จำนวน 30 หนวยกติ วชิาชพีครเูลอืก
ไมนอยกวา 6 หนวยกติ วชิาประสบการณภาคสนาม จำนวน
14 หนวยกติ

2.1.1 วชิาชพีครบูงัคบั  จำนวน 30 หนวยกติ

1001501 คณุธรรมจรยิธรรมและความเปนครู 3 (3-0-6)
Virtues, Morality and Teachers

1001701 ภาษาไทยสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Thai for Teachers

1002702 ภาษาองักฤษสำหรบัครู 3 (3-0-6)
English for Teachers

1111101 ปรชัญาการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Philosophy

1122202 หลกัสตูร 3 (2-2-5)
Curriculum

1123202 หลกัการจดัการเรยีนรแูละ 3 (2-2-5)
การจดัการชัน้เรยีน
Principle of Learning and Classroom
Management

1133301 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางการศกึษา
Educational Innovation and
Information Technology

1143401 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Evaluation and Assessment

1144401 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู 3 (2-2-5)
Research for Learning Development

1152103 จติวทิยาสำหรบัครู 3 (3-0-6)
Psychology for Teachers

1164601 การประกนัคณุภาพการศกึษา 2 (2-0-4)
Education Quality Assurance

2.1.2 วชิาชพีครเูลอืก  จำนวนไมนอยกวา
6  หนวยกติ  เลอืกจากรายวชิาดงัตอไปนี้

1002405 กฎหมายการศกึษาไทย 2 (2-0-4)
Thai Education Law
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1003601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 2 (2-0-4)
Inclusive Education

1124201 ทกัษะและเทคนคิการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Skills and Techniques

1124202 รปูแบบการจดัการเรยีนรู 2 (1-2-3)
Learning Management Models

1133303 การออกแบบระบบการเรยีน  3 (2-2-5)
การสอนและการสอนออนไลน
Learning System and Online Instruction
Designing

1134301 การออกแบบและพฒันาบทเรยีน 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Computer Assisted Instruction Design
and Development

1151103 จติวทิยาเดก็ 3 (3-0-6)
Children Psychology

1152503 สขุภาพจติในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
Mental Health in Schools

1153402 จติวทิยาเดก็พเิศษ 3 (3-0-6)
Psychology for Exceptional Children

1154103 จติวทิยาการใหคำปรกึษาครอบครวั 3 (3-0-6)
Family Counseling Psychology

1174701 สมองกบัการเรยีนรู 3 (3-0-6)
Brain and Learning Ability

1174702 ดนตรสีำหรบัครปูฐมวยั 3 (2-2-5)
Music for Early Childhood Teachers

1194401 ผกูำกบัลกูเสอืและเนตรนารี 2 (1-2-3)
ขัน้ความรเูบือ้งตน
Basic Boy and Girl Scoutmasters

1194403 พลศกึษาและนนัทนาการสำหรบัครู 2 (1-2-3)
Teacher Physical Education and Recreation

2.1.3 วิชาประสบการณภาคสนาม  จำนวน
14  หนวยกติ จากรายวชิาดงัตอไปนี้

1003801 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 1  1 (0-2-1)***
Practicum 1

1004803 การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน 2 1 (0-2-1)***
Practicum 2

1005803 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1 6 (270)***
Internship 1

1005804 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2 6 (270)***
Internship 2

2.2 วชิาเอก จำนวนไมนอยกวา 78 หนวยกติ ประกอบ
ดวย วชิาเอกบงัคบั 68 หนวยกติ วชิาการสอนวชิาเอกบงัคบั
6 หนวยกติ  และวชิาเอกเลอืกหรอืวชิาการสอนวชิาเอกเลอืก
ไมนอยกวา  4 หนวยกติ   โดยมรีายละเอยีดของรายวชิาดงันี้

2.2.1 รายวชิาเอก บงัคบั   เรยีนไมนอยกวา
78 หนวยกติ   เรยีนรายวชิาตอไปนี้

1)  กลมุวชิาพืน้ฐานทางการศกึษาปฐมวยั
จำนวน 9 หนวยกติ

1171111 หลกัการและแนวคดิ 3 (3-0-6)
ทางการศกึษาปฐมวยั
Principle  and Ideas for Early
Childhood Education

1171112 พฒันาการและการเรยีนรู 2 (3-0-3)
ทางการศกึษาปฐมวยั
Child Development and Ability in Learning.

1171113 สทิธเิดก็และการสงเคราะหเดก็ 2 (3-0-3)
Children Right and Children Assistant

1171114 สขุภาวะสำหรบัมารดาและเดก็ 2 (1-2-3)
Health for Mother and Child

2)  หลกัสตูร แบบเรยีน คมูอืกจิกรรม โปรแกรม
การศกึษา    จำนวน 11 หนวยกติ

1173211 การพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 3 (2-2-5)
Development of Early Childhood
Education Curriculum

1173212 การจดัประสบการณสำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
Set Up Learning Experience for Early
Childhood

1174213 การศกึษาพฤตกิรรมเดก็ 2 (1-2-3)
Children Behavior Study

1171214 การเลนและเครือ่งเลนสำหรบั 3 (2-2-5)
เดก็ปฐมวยั
Playing and Toys for Early Childhood

3)  กลมุวธิสีอน กระบวนการเตรยีมความพรอม
จำนวน 27 หนวยกติ

1172311 ภาษาและการรหูนงัสอื 3 (2-2-5)
สำหรบัเดก็ปฐมวยั
Language and Children's literacy

1172312 สงัคมศกึษาสำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
Social Study for Early Childhood

1172313 คณติศาสตรสำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
Mathematic for Early Childhood

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1173314 วทิยาศาสตรสำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
Science for Early Childhood

1172315 ศลิปะและความคดิสรางสรรค 3 (2-2-5)
สำหรบัเดก็ปฐมวยั
Art and Creative Thinking for Early Childhood

1171316 ศลิปะและดนตรสีำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
Art and Music for Early Childhood

1171317 สขุศกึษาและพลศกึษา 3 (2-2-5)
สำหรบัเดก็ปฐมวยั
Health Education and Physical
Education for Early Childhood

1173318 ภาษาองักฤษสำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
English for Early Childhood

1173319 การจดัการศกึษาปฐมวยัใน 3 (2-2-5)
บรบิทพหวุฒันธรรม
Education Management in Multi -
Cultural Context for Early Childhood

4)  กลมุวชิาสือ่และนวตักรรม
จำนวน  12 หนวยกติ

1173411 ศลิปะสำหรบัครปูฐมวยั 2 (1-2-3)
Art for Early Childhood Teachers

1173412 สือ่และแหลงเรยีนรสูำหรบัเดก็ปฐมวยั 2 (1-2-3)
Medias and the Source of Learning
for Early Childhood

1174413 นวตักรรมและรปูแบบการสอน 3 (2-2-5)
ทางการศกึษาปฐมวยั
Innovation and Teaching Model
of Early Childhood Education

1173414 เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรบัครปูฐมวยั 2 (1-2-3)
Technology for Early Childhood Teachers

1173315 วรรณกรรมสำหรบัเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
Literature for Early Childhood

5)  กลมุวชิาการแนะแนว การบรกิารชมุชน
และการบรหิาร   จำนวน  6 หนวยกติ

1173511 การจดัและบรหิารสถานศกึษา 2 (3-0-3)
Organization and Educational Management

1174512 การมสีวนรวมของผปูกครอง 2 (1-2-3)
Parental Involvement

1171513 สมรรถนะหลกัและคณุธรรม 2 (1-2-3)
สำหรบัครปูฐมวยั
Competence and Morality of Early
Childhood Teachers

6)  กลมุวชิาการประเมนิ การสรางแบบทดสอบ
จำนวน 3 หนวยกติ

1173611 การประเมนิพฒันาการเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)
Assessment of Early Childhood
Development

7)  กลมุวชิาปญหาพเิศษ  วทิยานพินธโครงการศกึษา
เอกเทศ  จำนวน  6  หนวยกติ

1174911 การวจิยัทางการศกึษาปฐมวยั 3 (2-2-5)
Early Childhood Education Research

1174912 การสมัมนาการศกึษาปฐมวยั 3 (2-2-5)
Seminar in Early Childhood Education

2.2.2 รายวชิาเอกเลอืก   จำนวนไมนอยกวา
4  หนวยกติ  เรยีนรายวชิาตอไปนี้

1170215 การจดัโปรแกรมเพือ่พฒันาเดก็บรบิาล 2 (1-2-3)
Establishing Toddler Development
Program

1170320 ทกัษะการคดิสำหรบัเดก็ปฐมวยั 2 (1-2-3)
Thinking  Skills for Early Childhood

1170321 ทกัษะชวีติสำหรบัเดก็ปฐมวยั 2 (1-2-3)
Life Skills for Early Childhood

1170514 บคุลกิภาพและมนษุยสมัพนัธ 2 (1-2-3)
สำหรบัเดก็ปฐมวยั
Early Childhood Teacher Character
and Social Relations

1174913 การศกึษาอสิระ** 3 (2-2-5)
Independent Study

3. หมวดเลอืกเสร ี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับหลักสูตร
ปรญิญาตรทีีข่องมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคทีเ่ปดทำการ
สอนโดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปน
รายวิชาที่กำหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตในเกณฑการ
สำเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิาตาง ๆ
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หลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป    จำนวน  32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา 96 หนวยกติ

2.1 กลมุวชิาแกน   จำนวน   ๑2   หนวยกติ

2211105 ภมูปิญญาจากภาษาและ 3 (3-0-6)
วรรณกรรมถิน่นครสวรรค
Thai Wisdom in Language and Literary
Work in Nakhonsawan

2312701 ภาษาองักฤษเพือ่การเรยีนรู 3 (3-0-6)
English for Learning

2313701 ภาษาองักฤษสำหรบัมนษุยศาสตร 3 (3-0-6)
English for Humanities

4311706 คอมพวิเตอรสำหรบัเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
สารสนเทศ
Computer for Information Technology

2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั จำนวน  ๕7  หนวยกติ

ก. กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษา

2212202 การพฒันาการฟง การด ูและการพดู 3 (2-2-5)
Listening Viewing and Speaking
Skills Development

2212203 การพฒันาการอาน 3 (2-2-5)
Reading Skills Development

2212204 การพฒันาการเขยีน 3 (2-2-5)
Writing Skills Development

2212701 เทคนคิการอานออกเสยีง 3 (3-0-6)
Language and Thought

2213216 การใชภาษาไทยในวงการราชการ 3 (3-0-6)
Usage of Thai Language in Official

2213702 ภาษากบัความคดิ 3 (3-0-6)
Language and Thought

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาภาษาไทย

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai
๒.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย)

ชือ่ยอ : ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Arts (Thai)

ชือ่ยอ : B.A. (Thai)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม

นอยกวา  134  หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร ๙
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร ๗
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร ๖
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร ๑๐

2. หมวดวชิาเฉพาะ 96
2.1 กลมุวชิาแกน ๑2
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั ๕7
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก 21
2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณภาคสนาม ๖

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 134

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา เอกเดี่ยว
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ข. กลมุเนือ้หาวชิาหลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร

2213219***ลกัษณะภาษาไทย 3 (3-0-6)
ThaiAspect

2212604***ภาษาศาสตรเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Linguistics

2213102 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 3 (3-0-6)
Foreign Loanwords in Thai

ค. กลมุเนือ้หาวชิาวรรณคดี

2212401 วรรณคดศีกึษา 3 (3-0-6)
Thai Literary Studies

2213403 วรรณคดเีอกของไทย 3 (3-0-6)
Masterpieces of Thai Literature

2213420 วรรณกรรมรวมสมยั 3 (3-0-6)
Contemporary Literature

2213421 วรรณกรรมรายประเภท 3 (3-0-6)
Various Genres of Literature

ง. กลมุเนือ้หาวชิาภาษาและวรรณกรรมทีส่มัพนัธ
กบัสงัคมและวฒันธรรม

2212404 คตชินวทิยา 3 (2-2-5)
Folklore

2213422 วรรณกรรมกบัสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6)
Literature,Society and Culture

2213603 ภาษากบัสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6)
Language,Society and Culture

จ. กลุมเนื้อหาวิชาประยุกต

2214501 ผลงานการคนควาทางภาษา 3 (3-0-6)
และวรรณคดี
Study of Research Work in Thai
Language  and Thai Literature

2214901 สมัมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 3 (2-2-5)
Seminar in Thai Language and Thai
Literature

2214902 การวจิยัทางภาษาไทย 3 (2-2-5)
Research Work in Thai

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก  ใหเลอืกเรยีน
รายวชิาตอไปนีไ้มนอยกวา  ๒1 หนวยกติ

โดยกำหนดใหเลอืกรายวชิากลมุ ก. (กลมุเนือ้หาวชิา
การใชภาษา) จำนวน 12 หนวยกติเปนหลกั และเลอืกกลมุ
เนื้อหาวิชาตามกลุมที่นักศึกษาสนใจ จำนวน 9 หนวยกิต
ภายใตเงือ่นไขดงันี้

2.3.1 กลมุเนือ้หาวชิากลมุ ข. (กลมุเนือ้หาวชิา
หลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร) และกลมุ ง. (กลมุเนือ้หาวชิา
ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม)
จำนวน 9 หนวยกติ  หรอื

2.3.2 กลมุเนือ้หาวชิากลมุ ค. (กลมุเนือ้หาวชิา
วรรณคด)ี และกลมุ ง. (กลมุเนือ้หาวชิาภาษาและวรรณกรรม
ทีส่มัพนัธกบัสงัคมและวฒันธรรม) จำนวน 9 หนวยกติ

ก. กลมุเนือ้หาวชิาการใชภาษา (เลอืก 12 หนวยกติ)

2212101 การใชภาษาไทยในวงการสือ่มวลชน 3 (3-0-6)
Usage of Thai Language in Mass Media

2212201 วาทวทิยา 3 (2-2-5)
Speech

2212205 เทคนคิผปูระกาศ 3 (2-2-5)
Announcer Techniques

2212702 เทคโนโลยสีารสนเทศกบั 3 (2-2-5)
งานเอกสารภาษาไทย
Information Technology for Thai Documents

2213103***ภาษาไทยสำหรบัชาวตางประเทศ 3 (3-0-6)
Thaifor Foreigners

2213207 การเขยีนและการพดูเชงิวชิาการ 3 (2-2-5)
Academic Writing and Speaking

2213210 การใชภาษาไทยในวงการธรุกจิ 3 (3-0-6)
Usage of Thai Language in Business

2214201 การอานตคีวาม 3 (2-2-5)
Reading Interpretation

2214202 การเขยีนเชงิสรางสรรค 3 (2-2-5)
Creative Writing

2214206 การเขยีนบทละคร 3 (3-0-6)
Playwriting

2214702 บรรณาธกิารกจิ 3 (2-2-5)
Editorial Work

2214707 การจดัทำหนงัสอืสำหรบัเดก็ 3 (2-2-5)
Production for Children's Literature

2213217 พิธีกรมืออาชีพ 3 (2-2-5)
Professional Master of Ceremony

2213218 ภาษาเพือ่การจดังาน 3 (3-0-6)
Language for Event Management

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)



คูมือนักศึกษา -197- คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

2212703***ภาษาไทยเพือ่การสอบบรรจเุขารบั 3 (3-0-6)
ราชการและการทำงาน

2213704***ทกัษะภาษาไทยเพือ่พฒันาอาชพี 3 (3-0-6)

ข. กลมุเนือ้หาวชิาหลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร

2211103 หลกัการอานการเขยีนคำไทย 3 (3-0-6)
Reading and Writing Systems in

2212106***พฒันาการภาษาไทย 3 (3-0-6)
Development of Thai Language

2213602 ภาษาไทยถิน่ 3 (3-0-6)
Thai Dialects

2213605 ความหมายในภาษาไทย 3 (3-0-6)
Meaning in Thai Language

2213606 การเลนกบัภาษาในสงัคมไทย 3 (3-0-6)
Speech Play in Thai

2213607 เสยีงและระบบเสยีงในภาษาไทย 3 (3-0-6)
Sound and Sound System in Thai

ค. กลมุเนือ้หาวชิาวรรณคดี

2212105 ลกัษณะคำประพนัธไทย 3 (3-0-6)
Characteristics of Thai Poetry

2213401 วรรณศลิปในการประพนัธ 3 (2-2-5)
Art of Literature

2213402 คตีวรรณกรรม 3 (3-0-6)
Thai Songs

2213409 วรรณคดกีารละคร 3 (3-0-6)
Thai Dramatic

2213412 วรรณกรรมเดก็ 3 (3-0-6)
Children's Literature

2213423 วรรณคดเีปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6)
Comparative Literature

2213424 วรรณกรรมทีไ่ดรบัรางวลั 3 (3-0-6)
Award-winning Books

ง. กลมุเนือ้หาวชิาภาษาและวรรณกรรมทีส่มัพนัธกบั
สงัคมและวฒันธรรม

2213608 ภาษาและการรบัวฒันธรรม 3 (3-0-6)
Language and Acculturation

2213609 ภาษาอาเซยีน 3 (3-0-6)
ASEAN Languages

2214401 การวจิารณ 3 (3-0-6)
Criticism

2214703 การแปรรปูวรรณกรรม 3 (3-0-6)
Literature Transmutation

2213425 วรรณกรรมการเมอืง 3 (3-0-6)
Political Literature

2213426 วรรณกรรมเพือ่การทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
Literature for Tourism

2213427 วรรณกรรมกบัเพศวถิี 3 (3-0-6)
Literature and Sexuality

2213428 วรรณกรรมอาเซยีน 3 (3-0-6)
ASEAN Literature

2213429 วรรณกรรมเพลงพืน้บาน 3 (3-0-6)
Folklore Literature

2213500***พฒันาการหนงัสอืเรยีนภาษาไทย 3 (3-0-6)

จ. วชิาประสบการณภาคสนาม จำนวน  6  หนวยกติ

แบบปกติ

2214801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
Preparation  for  Professional  Training
Experience

2214802 ฝกประสบการณวชิาชพี  หรอื 5 (300)
Training  Experience

แบบสหกิจศึกษา

2214804 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Cooperative education

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวนไมนอยกวา  ๖ หนวยกติ
ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูร

ระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคเปดสอน
โดยไมซ้ำกบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
การศกึษาของหลกัสตูรนี้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาประวตัศิาสตร

ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Arts Program in
History

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ประวัติศาสตร)
ชือ่ยอ : ศศ.บ. (ประวตัศิาสตร)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Arts
(History)

ชือ่ยอ : B.A. (History)
3.  หลกัสตูร

3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม
นอยกวา  134  หนวยกติ

3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10 10

2. หมวดวชิาเฉพาะ 96 96
2.1 กลมุวชิาแกน 24 24
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดาน บงัคบั 33 33
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดาน เลอืก 33 33
2.4 กลมุวชิาประสบการณภาคสนาม 6 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 6
รวมทัง้หมด 134 134

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  ทัง้วชิาเอกเดีย่ว และ วชิาเอก-โท

ไมนอยกวา  96 หนวยกติ

2.1 กลมุวชิาแกน  จำนวน   24  หนวยกติ   มรีายวชิา
ดงัตอไปนี้

2212204 การพฒันาการเขยีน 3 (2-2-5)
Writing Skills Development

2213207***การเขยีนและการพดูเชงิวชิาการ 3 (2-2-5)
Academic Writing and Speaking

2312107 ภาษาองักฤษเพือ่การเรยีนรู 3 (3-0-6)
English for Learning

2313701 ภาษาองักฤษสำหรบัมนษุยศาสตร 3 (3-0-6)
English for Humanities

2314620 ภาษาองักฤษสำหรบัการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
เชงิประวตัศิาสตรและวฒันธรรม
English for Historical and Cultural Tourism

2471201 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
World Civilization

2472201 เหตกุารณโลกปจจบุนั 3 (3-0-6)
Contemporary World Affairs

4313726 คอมพวิเตอรเพือ่งานประวตัศิาสตร 3 (2-2-5)
Computer for History

2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั  ทัง้วชิาเอกเดีย่ว และ
วชิาเอก-โท  ไมนอยกวา 33  หนวยกติ จากรายวชิาดงัตอไปนี้

2471103 ประวตัศิาสตรไทยสมยักอนรฐัชาติ 3 (3-0-6)
Thai History before the Nation State

2472101 ประวตัศิาสตรไทยสมยัรฐัชาติ 3 (3-0-6)
ถงึปจจบุนั
Thai History form the Nation State
to the Present

2472110 ประวตัศิาสตรทองถิน่ 3 (3-0-6)
Local History

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา เอกเดี่ยว เอก-โท

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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2472302 ประวตัศิาสตรเอเชยีตะวนัออก 3 (3-0-6)
History of East Asia

2472303 ประวตัศิาสตรเอเชยีใต 3 (3-0-6)
History of South Asia

2473301 ประวตัศิาสตรเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 3 (3-0-6)
History of Southeast Asia

2472403 ประวตัศิาสตรยโุรปตัง้แต 3 (3-0-6)
ครสิตศตวรรษที ่19 ถงึปจจบุนั
European History from the 19th

Century to Present
2474501 สหรฐัอเมรกิากบัการเมอืงโลก 3 (3-0-6)

The United States and World Politics
2472702 ปรชัญาประวตัศิาสตรและระเบยีบ 3 (3-0-6)

วธิกีารทางประวตัศิาสตร
Philosophy of History and Historical
Methods

2473701 ประวตัศิาสตรนพินธ 3 (3-0-6)
Historiography

2474902 สมัมนาประวตัศิาสตร 3 (3-0-6)
Seminar in History

2.3  กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก เอกเดีย่ว และ
เอก-โท ไมนอยกวา 33 หนวยกติ

โดยใหเลอืกรายวชิาทีไ่มซ้ำกบัทีเ่รยีนมาแลว  ทัง้นี้
กลมุวชิาเลอืกแบงเปน 7 กลมุรายวชิา  ดงันี้

1.  กลมุประวตัศิาสตรไทยและประวตัศิาสตรทองถิน่
2.  กลมุประวตัศิาสตรโลก
3.  กลมุประวตัศิาสตรเอเชยีและออสเตรเลยี
4.  กลมุประวตัศิาสตรยโุรป
5.  กลมุประวตัศิาสตรอเมรกิาเหนอืและอเมรกิาใต
6.  กลมุวธิกีารทางประวตัศิาสตรและโบราณคดี
7.  กลมุโครงการพเิศษ ปญหาพเิศษ วทิยานพินธ
โครงการศกึษาเอกเทศ การสมัมนา และการวจิยั

สำหรบั วชิาเอกเดีย่ว  เลอืกเรยีนไมนอยกวา
33 หนวยกติ  โดยใหเลอืกรายวชิา ดงันี้

1. เลอืกรายวชิาจากกลมุวชิาดงัตอไปนี ้ ไมนอย
กวา  12 หนวยกติ

- กลมุประวตัศิาสตรไทยและประวตัศิาสตรทองถิน่
- กลมุวธิกีารทางประวตัศิาสตรและโบราณคดี

2.  เลอืกรายวชิาจากกลมุวชิาดงัตอไปนี้
ไมนอยกวา 21 หนวยกติ

- กลมุประวตัศิาสตรโลก

- กลมุประวตัศิาสตรเอเชยีและออสเตรเลยี
- กลมุประวตัศิาสตรยโุรป
- กลมุประวตัศิาสตรอเมรกิาเหนอืและอเมรกิาใต
- กลมุโครงการพเิศษ ปญหาพเิศษ วทิยานพินธ
โครงการศกึษาเอกเทศ การสมัมนาและการวจิยั

สำหรบั วชิาเอก-โท เลอืกเรยีนไมนอยกวา 33 หนวยกติ
โดยเลอืกรายวชิา ดงันี้

1. เลอืกรายวชิาจากกลมุวชิาดงัตอไปนี ้ ไมนอยกวา
12 หนวยกติ

- กลมุประวตัศิาสตรไทยและประวตัศิาสตรทองถิน่
- กลมุวธิกีารทางประวตัศิาสตรและโบราณคดี

2. เลอืกรายวชิาจากกลมุวชิาดงัตอไปนี ้ ไมนอยกวา
3 หนวยกติ

- กลมุประวตัศิาสตรโลก
- กลมุประวตัศิาสตรเอเชยีและออสเตรเลยี
- กลมุประวตัศิาสตรยโุรป
- กลมุประวตัศิาสตรอเมรกิาเหนอืและอเมรกิาใต
- กลมุโครงการพเิศษ ปญหาพเิศษ วทิยานพินธ
โครงการศกึษาเอกเทศ การสมัมนาและการวจิยั

3. บงัคบัวชิาโทภาษาองักฤษ  18 หนวยกติ

  • กลุมประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรทองถิ่น

2471101 อารยธรรมไทย 3 (3-0-6)
Thai Civilization

2471102 ประวตัศิาสตรไทย 3 (3-0-6)
Thai History

2472102 ประวตัศิาสตรสโุขทยั 3 (3-0-6)
History of Sukhothai

2472103 ประวตัศิาสตรอยธุยา 3 (3-0-6)
History of Ayutthaya

2472104 ประวตัศิาสตรการเมอืง 3 (3-0-6)
การปกครองไทย
History of Thai Politics and Government

2472105 ประวตัศิาสตรเศรษฐกจิไทย 3 (3-0-6)
Economic History of Thailand

2472106 ประวตัศิาสตรสงัคมไทย 3 (3-0-6)
Social History of Thailand

2472107 ประวตัศิาสตรภมูปิญญาไทย 3 (3-0-6)
Thai Intellectual History

2472108 ประวตัศิาสตรศลิปะไทย 3 (3-0-6)
History of Thai Art

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2472109 ประวตัศิาสตรความสมัพนัธ 3 (3-0-6)
ของไทยกบัตางประเทศ
History of Thai Foreign Affairs

2472111 ประวตัศิาสตรนครสวรรค 3 (3-0-6)
History of Nakhon Sawan

2472112 ทองถิน่ศกึษา 3 (3-0-6)
Local Studies

2473101 ประวตัศิาสตรกบัการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
History and Tourism

2474101 ประวตัศิาสตรพทุธศาสนาใน 3 (3-0-6)
ประเทศไทย
History of Buddhism in Thailand

2474102 วรรณกรรมกบัประวตัศิาสตร 3 (3-0-6)
Literature and History

  • กลุมประวัติศาสตรโลก

2473201 ประวตัศิาสตรในภาพยนตร 3 (3-0-6)
History in Film

2473202 ประวตัศิาสตรอาหารและเครือ่งดืม่ 3 (3-0-6)
History of Food and Drink

2473203 ประวตัศิาสตรเครือ่งแตงกาย 3 (3-0-6)
History of Cloths

2473204 บทบาทสตรใีนประวตัศิาสตร 3 (3-0-6)
Women's Role in History

2474201 จดุเปลีย่นในประวตัศิาสตรโลก 3 (3-0-6)
Turning Points in World History

  • กลุมประวัติศาสตรเอเชียและออสเตรเลีย

2472301 โลกเอเชยี 3 (3-0-6)
The Asian World

2473302 ประวตัศิาสตรความสมัพนัธ 3 (3-0-6)
ระหวางประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต
History of International Relations in
Southeast Asia

2473303 ลทัธชิาตนิยิมในเอเชยี 3 (3-0-6)
ตะวนัออกเฉยีงใต
Nationalism in Southeast Asia

2473304 ประวตัศิาสตรพมา 3 (3-0-6)
History of Myanmar

2473305 ประวตัศิาสตรลาว 3 (3-0-6)
History of Laos

2473306 ประวตัศิาสตรตะวนัออกกลาง 3 (3-0-6)
History of Middle East

• กลุมประวัติศาสตรยุโรป

2472401 ประวตัศิาสตรยโุรปสมยักลาง 3 (3-0-6)
European History in the Middle Ages

2472402 ประวตัศิาสตรยโุรปครสิต 3 (3-0-6)
ศตวรรษที ่16-18
European History from the
16th to 18th Centuries

• กลุมประวัติศาสตรอเมริกาเหนือและอเมริกาใต

2473501 ประวตัศิาสตรสหรฐัอเมรกิา 3 (3-0-6)
History of the United States of America

• กลุมวิธีการทางประวัติศาสตรและโบราณคดี

2472701 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัโบราณ 3 (3-0-6)
วตัถสุถาน แหลงประวตัศิาสตร
และวฒันธรรมในประเทศไทย
Introduction to Ancient Sites and
Sources of History and Culture in
Thailand

2474701 การอานในประวตัศิาสตร 3 (3-0-6)
Reading in history

• กลมุโครงการพเิศษ  ปญหาพเิศษ  วทิยานพินธ
โครงการศกึษาเอกเทศ  การสมัมนา และการวจิยั

2474901 การศกึษาเอกเทศ 3 (3-0-6)
Independent Study

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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2.4 กลมุวชิาโทภาษาองักฤษ จำนวน 18 หนวยกติ

2311101 ไวยากรณภาษาองักฤษระดบัตน 3 (3-0-6)
Basic English Grammar

2311103 การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 1 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 1

2311105 การอานภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐาน 3 (2-2-5)
Basic English Reading

2311401 การสือ่สารขามวฒันธรรม 3 (3-0-6)
Cross-Cultural Communication

2312103 การเขยีนอนเุฉทภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
English Paragraph Writing

2312201 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัการแปล 3 (2-2-5)
Introduction to Translation

2.5 วชิาประสบการณภาคสนาม จำนวน  6 หนวยกติ

• ฝกประสบการณวิชาชีพ

2474801 การเตรยีมฝกประสบการณดาน 1 (0-2-1)
ประวตัศิาสตร
Preparation for Field Experience in
History

2474802 การฝกประสบการณดานประวตัศิาสตร 5 (300)
Field Experience in History

• กลุมสหกิจศึกษา

2474804 สหกจิศกึษา                              6
Co-operative Education  (ไมนอยกวา

16 สปัดาห)

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกติ
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับ

ปรญิญาตรทีีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ทีก่ำหนดใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกติ รวมในเกณฑการสำเรจ็
หลกัสตูรสาขาวชิานัน้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธรุกจิ

(หลักสูตรนานาชาติ)หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การ
สือ่สารทางธรุกจิ  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ)
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ชือ่ยอ : ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ)
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Arts
(English for Business
Communication)
(International Program)

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

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมนอยกวา

141  หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2. หมวดวชิาเฉพาะ 103
2.1 กลมุวชิาแกน 27
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั 30
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก 19
2.4 กลมุวชิาโท 21
2.5 กลมุวชิาฝกประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวม 141

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา  103  หนวยกติ

2.1 กลมุวชิาแกน จำนวน  27  หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

2301101 ภาษาศาสตรเบือ้งตน  3 (3-0-6)
Introduction to Linguistics

2311101 ไวยากรณภาษาองักฤษระดบัตน 3 (3-0-6)
Basic English Grammar

2311103 การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 1 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 1

2311105 การอานภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐาน 3 (2-2-5)
Basic English Reading

2312101 การเขยีนอนเุฉทภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
English Paragraph Writing

2312603 การอานเชงิธรุกจิ  3 (2-2-5)
Business Reading
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2312604 ภาษาองักฤษธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business English

3201101 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบั 3 (3-0-6)
การประกอบธรุกจิ
Introduction to Business Operation

4311705 การใชคอมพวิเตอรเพือ่ฝกทกัษะ 3 (2-2-5)
ทางภาษา
Using Computer for Language Skill Practice

        2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั   30  หนวยกติ

2302101 สทัศาสตรและสทัวทิยาภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
English Phonetics and Phonology
* ตองเรยีน 2301101 มากอน *

2303101 วากยสมัพนัธภาษาองักฤษ 3 (3-0-6)
English Syntax
* ตองเรยีน 2301101 มากอน *

2311102 ไวยากรณภาษาองักฤษระดบักลาง 3 (3-0-6)
Intermediate English Grammar
* ตองเรยีน 2301101 มากอน *

2311104 การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 2 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 2
* ตองเรยีน 2311103 มากอน *

2311401 การสือ่สารขามวฒันธรรม 3 (3-0-6)
Cross - Cultural Communication

2312102 ไวยากรณภาษาองักฤษระดบัสงู 3 (3-0-6)
Advanced English Grammar
* ตองเรยีน 2311102 มากอน *

2312201 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัการแปล 3 (2-2-5)
Introduction to Translation

2313607 การเขยีนเชงิธรุกจิ 1 3 (2-2-5)
Business Writing 1

2313610 ทกัษะการนำเสนองานทางธรุกจิ 3 (2-2-5)
เปนภาษาองักฤษ
Business English Presentation Skills

3563202 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Economics

2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก ใหเรยีน  19  หนวยกติ
จากรายวชิาดงัตอไปนี้

2312605 ภาษาองักฤษธรุกจิสำหรบัการโรงแรม 2 (1-2-3)
Business English for Hotel

2313108 ภาษาองักฤษธรุกจิแบบเขม 2 (1-2-3)
Intensive English for Business

2313109 การฟงและการพดูภาษาองักฤษธรุกจิ 2 (1-2-3)
Business English Listening and Speaking
* ตองเรยีน 2311104 มากอน *

2313608 การเขยีนเชงิธรุกจิ 2 3 (2-2-5)
Business Writing 2
* ตองเรยีน 2313607 มากอน *

2313609 ภาษาองักฤษธรุกจิสำหรบั  2 (1-2-3)
การบรกิารดานอาหาร
Business English for Catering

2313611 ภาษาองักฤษธรุกจิสำหรบัการบนิ 2 (1-2-3)
Business English for Aviation

2313612 ภาษาองักฤษธรุกจิสำหรบั 2 (1-2-3)
การทองเทีย่ว
Business English for Tourism

2313613 ภาษาองักฤษสำหรบัสือ่มวลชนและ 2 (1-2-3)
การประชาสมัพนัธ
English for Mass Media and Public
Relations

2313614 ภาษาองักฤษสำหรบัการตลาด 2 (1-2-3)
English for Marketing

2314203 การแปลเอกสารทางธรุกจิ 3 (2-2-5)
Translation in Business Documents
* ตองเรยีน 2312201 มากอน *

2314402 สนุทรยีภาพในวฒันธรรมและ 2 (1-2-3)
ประเพณไีทย
Appreciation of Thai Culture and Traditions

2314604 ภาษาองักฤษสำหรบัการสมคัรงาน 2 (1-2-3)
English for Job Applications

2314605 ภาษาองักฤษสำหรบัการเจรจา 2 (1-2-3)
ตอรองทางธรุกจิ
English for Business Negotiation

2313104***การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 3 3 (2-2-5)

2313105***การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)

2.4 กลมุวชิาโท จำนวนไมนอยกวา 21 หนวยกติ
จากรายวชิาดงัตอไปนี้

2272101 ภาษาจนีระดบัตน 1 3 (2-2-5)
Basic Chinese 1

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 2.5 กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกติ

2313801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
ภาษาองักฤษธรุกจิ
Preparation for Professional Experience
in Business English

2314803 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
ภาษาองักฤษธรุกจิ
Professional Experience in Business
English

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ีจำนวนไมนอยกวา 6 หนวยกติ

ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาตร ีทีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค  โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับรวมหนวยกิตในเกณฑการสำเร็จ
หลกัสตูรของสาขาวชิานัน้

หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน (ไมนบัหนวยกติในหลกัสตูร)
จำนวน 4 หนวยกติ จากรายวชิาดงัตอไปนี้

2311107 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3)
English Language Skills Development 1

2311108 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 2 2 (1-2-3)
English Language Skills Development 2
* ตองเรยีน 2311106 มากอน *

2272102 ภาษาจนีระดบัตน 2 3 (2-2-5)
Basic Chinese 2
* ตองเรยีน 2272101 มากอน *

2274102***ภาษาจนีบรูณาการ 3 (2-2-5)

2274502***ศลิปะการเรยีนอกัษรจนี 2 (2-0-4)

2274503***การวาดภาพของจนี 2 (2-0-4)

2273101 การฟงและการพดูภาษาจนี 1 3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1

2273102 การฟงและการพดูภาษาจนี 2 3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2
* ตองเรยีน 2273101 มากอน *

2273103 ทกัษะการอานภาษาจนี 2 (1-2-3)
Chinese Reading Skills

2273104 ทกัษะการเขยีนภาษาจนี 2 (1-2-3)
Chinese Writing Skills

2273106 สทัศาสตรภาษาจนี 3 (2-2-5)
Chinese Phonetics

2273112 ไวยากรณภาษาจนีเบือ้งตน 2 (1-2-3)
Chinese Grammar

2273401 วฒันธรรมจนี 3 (2-2-5)
Chinese Culture

2274212 การฟงและการพดูภาษาจนี 3 3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 3
* ตองเรยีน 2273102 มากอน *

2274602 ภาษาจนีธรุกจิ 3 (2-2-5)
Business Chinese

2274711 ภาษาจนีเพือ่การโรงแรมและ 2 (1-2-3)
การทองเทีย่ว
Chinese for Hotel and Tourism

2274712 ภาษาจนีเพือ่งานเลขานกุาร 2 (1-2-3)
Chinese for Secretarial Work

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิา  ภมูสิารสนเทศเพือ่การพฒันา

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in
Geographical Informatics for
Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ภมูสิารสนเทศเพือ่
การพฒันา)

ชือ่ยอ : ศศ.บ. (ภมูสิารสนเทศ
เพือ่การพฒันา)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor  of Arts in
Geographical
Informatics for
Development

ชือ่ยอ : B.A. (Geographical
Informatics for
Development)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม

นอยกวา  134  หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา เอกเดี่ยว

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป จำนวน 32 หนวยกติ

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา  96 หนวยกติ
2.1 กลมุวชิาแกน  จำนวน   30  หนวยกติ   มรีายวชิา

ดงัตอไปนี้

2441401 แผนทีแ่ละการแปลความหมาย 3 (2-2-5)
จากแผนที่
Map and Map Interpretation

2443402 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร 3 (2-2-5)
Geographic Information System

2121401 วาดเสนพืน้ฐาน 3 (2-2-5)
Introduction to Drawing

4303101 หลกัสถติิ 3 (3-0-6)
Principles of Statistical

2442403 การทำแผนทีด่วยระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
ภมูศิาสตร
Geographic Information Software Mapping

2312708 ภาษาองักฤษสำหรบันกัภมูสิารสนเทศ 3 (3-0-6)
English for Geoinformatic

2313702 ภาษาองักฤษสำหรบัสงัคมศาสตร 3 (3-0-6)
English for Social Science

2442101 ภมูศิาสตรกายภาพ 3 (2-2-5)
Physical Geography

2441403 การแปลความหมายจากรปูถายทาง 3 (2-2-5)
อากาศ และภาพถายดาวเทยีม
Aerial Photo and Remote Sensing
Interpretation

2441101 นเิวศวทิยามนษุย 3 (2-2-5)
Human Ecology

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2. หมวดวชิาเฉพาะ 96
2.1 กลมุวชิาแกน 30
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดาน 39
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก 21
2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 134
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2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั   39  หนวยกติ

2442401 การทำแผนที่ 3 (2-2-5)
Cartography

2441701 ภมูศิาสตรเมอืงและชนบท 3 (2-2-5)
Urban and Rural Geography

2442201 ภมูศิาสตรประเทศไทย 3 (2-2-5)
Geography of Thailand

2443201 ภมูศิาสตรการทองเทีย่วไทย 3 (2-2-5)
Geography of Thai Tourism

2443403 วธิเีชงิปรมิาณทางภมูศิาสตร 3 (3-0-6)
Quantitative Method in Geography

2443701 ภมูศิาสตรพืน้ทีช่มุน้ำ 3 (2-2-5)
Wetland Geography

2443702 การประเมนิผลกระทบ 3 (2-2-5)
Impact Assessment

2443703 แนวความคดิทางภมูศิาสตร 3 (3-0-6)
Geographic Thought

2444401 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเพือ่ 3 (2-2-5)
การวางแผนและจดัการ
Geographic Database for Planning
and Management System

2444701 ภมูศิาสตรประชากร 3 (3-0-6)
Population Geography

2442702 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 3 (2-2-5)
และสิง่แวดลอม
Natural Resources and Environmental
Management

2442301 ภมูศิาสตรทองถิน่ 3 (2-2-5)
Local Geography

2443704 ภมูศิาสตรการตลาดและการ 3(3-0-6)
อตุสาหกรรม
Geography of Marketing and Manufacturing

2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก  ไมนอยกวา
21  หนวยกติ

2441102 ธรณวีทิยา 3 (2-2-5)
Geology

2441103 อทุกวทิยา 3 (2-2-5)
Hydrology

2441104 อากาศวทิยา 3 (2-2-5)
Climatology

2443101 อตุนุยิมวทิยา 3 (2-2-5)
Meteorology

2442302 ภมูศิาสตรภมูภิาคโลก 3 (3-0-6)
Regional Geography of The World

2443303 สิง่แวดลอมและประชากร 3 (3-0-6)
Environmental and Population

2442703 ภมูศิาสตรการเกษตร 3 (3-0-6)
Agricultural Geography

2443705 ภมูศิาสตรวฒันธรรม 3 (3-0-6)
Cultural Geography

2444702 ชวีภมูศิาสตร 3 (2-2-5)
Biogeography

2444703 ภมูศิาสตรการตัง้ถิน่ฐาน 3 (2-2-5)
Settlement Geography

2444704 ภมูศิาสตรเศรษฐกจิ 3 (3-0-6)
Economic Geography

2442704 ผงัเมอืง 3 (2-2-5)
Urban Planning

2444901 การวจิยัทางภมูศิาสตร 3 (2-2-5)
Research in Geography

2444902 การสมัมนาทางภมูศิาสตร 2 (1-2-3)
Seminar in Geography

2.4 กลมุวชิาประสบการณภาคสนาม 6 หนวยกติ
ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนไดเพยีง 1 แบบ ดงันี้

• แบบปกติ

2443801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (90)
Preparation for Field Experience

2444802 ฝกประสบการณวชิาชพี 5 (450)
Field Experience

• แบบสหกิจศึกษา

2444804 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Co-operative Education  หนวยกติ

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   จำนวน  6  หนวยกติ
ใหเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรมหาวทิยาลยั

ราชภฎัโดยไมซ้ำกบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลวและตองไมเปน
รายวิชาที่กำหนดใหเรียน  โดยไมนับรวมหนวยกิตในเกณฑ
การสำเรจ็หลกัสตูรของโปรแกรมวชิา

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาชมุชน

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาการพฒันาชมุชน

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in
Community Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศิลปศาสตรบัณฑิต

(การพฒันาชมุชน)
ชือ่ยอ : ศศ.บ. (การพฒันาชมุชน)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Arts
(Community
Development)

ชือ่ยอ : B.A. (Community
Development)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา  128   หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2. หมวดวชิาเฉพาะ 90
2.1 กลมุวชิาแกน 36
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดาน 33
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก 15
2.4 กลมุวชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 128

ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32  หนวยกติ
ข. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  90  หนวยกติ

2.1 กลมุวชิาแกน  จำนวน   36  หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

2312701 ภาษาองักฤษเพือ่การเรยีนรู 3 (3-0-6)
English for Learning

2313702 ภาษาองักฤษสำหรบัสงัคมศาสตร 3 (3-0-6)
English for Social Science

2411101 หลกัมานษุยวทิยา 3 (3-0-6)
Principles of Anthropology

2421101 ทฤษฎแีละยทุธศาสตรการพฒันา 3 (3-0-6)
Principles of Anthropology

2422103 การวเิคราะหขอมลูในงานวจิยั 3 (3-0-6)
ทางสงัคมศาสตร
Data analysis in social science research

2422702 คอมพวิเตอรเพือ่งานพฒันา 3 (3-0-6)
Computer for Development Work

2431101 หลกัสงัคมวทิยา 3 (3-0-6)
Principles of Sociology

2423104 ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร 3 (3-0-6)
เบือ้งตน
Introduction to Social Science Research
Methodology

2423105 ทนุทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6)
Social and Cultural Capital

2423209 การจดัการตนเองของชมุชนและสงัคม 3 (3-0-6)
Social and Community Self Governance

2423703 จรยิศาสตรเพือ่การพฒันา 3 (3-0-6)
Ethics for  Development

2433302 การพฒันาแบบยัง่ยนื 3 (3-0-6)
Sustainable Development

2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั จำนวน 33 หนวยกติ

2421102 แนวคดิดานการพฒันาชมุชน 3 (3-0-6)
Concept of Community Development

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา เอกเดี่ยว
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2421201 เทคนคิและวธิกีารพฒันาชมุชน 3 (3-0-6)
Technique and Method for Community
Development

2421202 การพฒันาตนในงานพฒันาชมุชน 3 (3-0-6)
2422203 ชมุชนศกึษา 3 (2-2-5)

Community Study
2422205 การวเิคราะหปญหาชมุชนและแนว 3 (2-2-5)

ทางการพฒันา
Analysis and Solution for Community
Development

2422704 ภมูปิญญาทองถิน่กบัการพฒันา 3 (3-0-6)
Local Wisdom and Development

2423204 การพฒันาองคกรชมุชน 3 (3-0-6)
CommunityOrganization Development

2423208 การวางแผนและโครงการเพือ่ 3 (2-2-5)
การพฒันาชมุชน
Planning and Project for Community
Development

2423901 การวจิยัชมุชน 3 (2-2-5)
Community Research

2424211 การพฒันาเครอืขายชมุชน 3 (3-0-6)
Community DevelopmentNetwork

2424902 การสมัมนาปญหาในงานพฒันาชมุชน 3 (2-2-5)
Seminar on Problems in Community
Development

2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก  ใหเลอืกเรยีน
อยางนอย  15  หนวยกติ  จากรายวชิาในกลมุใดกไ็ด

2422206 ภาวะผนูำเพือ่งานพฒันาชมุชน 3 (3-0-6)
Leadership in Community Development

2422207 เทคนคิการใหการศกึษาชมุชน 3 (3-0-6)
Educational Transferring Techniques

2422401 สวสัดกิารสงัคม 3 (3-0-6)
Social Welfare

2422701 วฒันธรรมเพือ่การพฒันาชมุชน 3 (3-0-6)
CulturalforCommunityDevelopment

2423210 เศรษฐกจิชมุชนพึง่ตนเอง 3 (3-0-6)
Economic self-reliance

2423402 สวสัดกิารชมุชนพึง่ตนเอง 3 (3-0-6)
Community Welfare for Self - Reliance

2423403 การบรหิารงานสวสัดกิารชมุชน 3 (3-0-6)
Community Welfare Administration

2423404 การสงัคมสงเคราะหชมุชน 3 (3-0-6)
Community Social Work

2423705 แผนแมบทชมุชนกบัการพฒันา 3 (3-0-6)
Community Strategic Planning for
Development

2424106 พลวตัของชมุชนในกระแสโลกาภวิตัน 3 (3-0-6)
CommunityDynamics in Globalization
Social Context

2424107 การบรหิารความขดัแยง 3 (3-0-6)
Conflict  Administration

2424108 เศรษฐศาสตรการเมอืงกบัการพฒันา 3 (3-0-6)
Economics Politic Science and Development

2424109 พหลุกัษณทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6)
Social and Cultural Pluralism

2424212 การจดัการความร ูการวางเปาหมาย 3 (3-0-6)
และแผนชวีติ
Knowledge Management , setting Life
Purpose and plan

2424213 การมสีวนรวมของประชาชน 3 (3-0-6)
ในการพฒันาชมุชน
Popular Participation in Community
Development

2424214 การพฒันาความสามารถ 3 (3-0-6)
ของบคุคลและกลมุ
The Development of Group and
Individual Competence

2424215 การบรหิารงานพฒันาชมุชน 3 (3-0-6)
Community Development Administration

2424706 การปกครองทองถิน่กบั 3 (3-0-6)
การพฒันาชมุชน
Local Government and Community
Development

2424707 สทิธมินษุยชนกบัการพฒันาชมุชน 3 (3-0-6)
Human Rights and Community
Development

2424708 ปญหาสงัคมกบัการพฒันาชมุชน 3 (3-0-6)
Social Problems in Community Development

2424709 การจดัการทรพัยากรชมุชน 3 (3-0-6)
Community Resources Management

2424710 กลมุชาตพินัธกุบัการพฒันา 3 (3-0-6)
Ethnic Group and Development

2431102 สงัคมวทิยาเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction  to  Sociology

2431201 ครอบครวัและชมุชนไทย 3 (3-0-6)
Thai Family and Community

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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2432203 พฒันาการของสงัคมสมยัใหม 3 (3-0-6)
Development of Modern Society

2432204 สงัคมและวฒันธรรมไทย 3 (3-0-6)
Thai Society and Culture

2432301 การพฒันาชมุชน 3 (3-0-6)
Community Development

2433103 การเปลีย่นแปลงทางสงัคม 3 (3-0-6)
และวฒันธรรม
Social and Cultural Change

2433104 ปญหาสงัคม 3 (3-0-6)
Social Problems

2433202 ความสมัพนัธระหวางเศรษฐกจิ 3 (3-0-6)
สงัคม และการเมอืง
Economic , Social and Politic Relations

2433205 ประชากรศกึษา 3 (3-0-6)
Population Education

2434206 ภมูปิญญาไทย 3 (3-0-6)
Thai Wisdom

2434303 การอนรุกัษและการพฒันา 3 (2-2-5)
สิง่แวดลอมในชมุชน
Environment  Conservation  in
Community  Development

2.4 วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนรายวชิาประสบการณภาคสนาม โดย

เลอืกเรยีนแบบใดแบบหนึง่จากแบบปกต ิหรอืแบบสหกจิศกึษา

วิชาประสบการณภาคสนามแบบสหกิจศึกษา
จำนวน   6  หนวยกติ

2424801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (1-0-2)
Preparation for Professional Experience
in Community Development

2424802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
Professional Experience in Community
Development

วิชาประสบการณภาคสนามแบบสหกิจ
จำนวน 6  หนวยกติ

2424803 การเตรยีมฝกสหกจิศกึษา 0 (30)
Preparation Cooperative Education

2424804 สหกจิศกึษา                              6
Cooperative Education (16 สปัดาห)

ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน 6 หนวยกติ

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับ
ปรญิญาตรทีีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลกัสตูรสาขาวชิานัน้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ



คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร -210- คูมือนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in
English

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ภาษาองักฤษ)
ชือ่ยอ : ศศ.บ.

(ภาษาองักฤษ)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Arts

(English)
ชือ่ยอ : B.A. (English)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม

นอยกวา  140  หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6

    1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10
2. หมวดวชิาเฉพาะ 102

2.1 กลมุวชิาแกน 39
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดาน 36
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก 21
2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 140

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน 102 หนวยกติ  แบงเปน

4  กลมุ ดงัตอไปนี้
2.1  วชิาแกน  จำนวน  39  หนวยกติ  มรีายวชิา

ดงัตอไปนี้

2272101 ภาษาจนีระดบัตน 1 3 (2-2-5)
Basic Chinese 1

2272102 ภาษาจนีระดบัตน 2 3 (2-2-5)
Basic Chinese 2

2301101 ภาษาศาสตรเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Linguistics

2302101 สทัศาสตรและสทัวทิยาภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
English Phonetics and Phonology

2311101 ไวยากรณภาษาองักฤษระดบัตน 3 (3-0-6)
Basic English Grammar

2311102 ไวยากรณภาษาองักฤษระดบักลาง 3 (3-0-6)
Intermediate English Grammar

2311103 การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 1 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 1

2311104 การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 2 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 2

2311105 การอานภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐาน 3 (2-2-5)
Basic English Reading

2311401 การสือ่สารขามวฒันธรรม 3 (3-0-6)
Cross-Cultural Communication

2312101 การเขยีนอนเุฉทภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
English Paragraph Writing

2312301 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัวรรณคดี 3 (3-0-6)
Introduction to Literature

4311705 การใชคอมพวิเตอรเพือ่ฝกทกัษะ 3 (2-2-5)
ทางภาษา
Using Computer for Language Skill Practice

2.2   วชิาเฉพาะดานบงัคบั  จำนวน  36  หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

2303101 วากยสมัพนัธภาษาองักฤษ 3 (3-0-6)
English Syntax

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา เอกเดี่ยว
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2311106 การพฒันาทกัษะการอานภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
English Reading Skill Development

2312102 ไวยากรณภาษาองักฤษระดบัสงู 3 (3-0-6)
Advanced English Grammar

2312201 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัการแปล 3 (2-2-5)
Introduction to Translation

2312601 ภาษาองักฤษสำหรบัการทองเทีย่ว 1 3 (3-0-6)
English for Tourism 1

2312602 ภาษาองักฤษสำหรบัการโรงแรม 1 3 (3-0-6)
English for Hotel 1

2313101 การอานภาษาองักฤษเชงิวเิคราะห 3 (2-2-5)
และวจิารณ
English Analytical and Critical Reading

2313102 การเขยีนเรยีงความภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
English Essay Writing

2313103 การเขยีนรายงานการวจิยั 3 (2-2-5)
Research Report Writing

2313104 การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 3 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 3

2313201 การแปลภาษาองักฤษเปนภาษาไทย 3 (2-2-5)
English to Thai Translation

2313601 ภาษาองักฤษสำหรบัการสือ่สาร 3 (3-0-6)
ทางธรุกจิ 1
English for Business Communication 1

2.3  วชิาเฉพาะดานเลอืก จำนวนไมนอยกวา 21
หนวยกติ   มกีลมุวชิาเฉพาะเลอืกจำนวน 5 กลมุวชิา นกัศกึษา
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาองักฤษ สามารถ
เลอืกเรยีนได เพยีง 1 กลมุวชิา จากทัง้หมด 5 กลมุวชิา  ทำการ
ศกึษาทัง้หมด 21 หนวยกติ ซึง่ในระหวางการศกึษา ถานกัศกึษา
มีความประสงคตองการเปลี่ยนกลุมวิชาที่เรียน  นักศึกษา
มสีทิธิใ์นการขอเปลีย่นกลมุวชิาได 1 ครัง้  โดยทีส่ามารถนำ
หนวยกติวชิาเฉพาะเลอืกทีเ่รยีนไปแลวนัน้  ทำการโอนเปน
หนวยกติวชิาเลอืกเสรไีด  แตนกัศกึษาจะตองทำการศกึษาใน
กลมุวชิาใหม ทัง้หมด 21 หนวยกติอกีครัง้

2.3.1   กลมุวชิาภาษาศาสตร

2303102 การวเิคราะหบทสนทนา 3 (2-2-5)
Conversation Analysis

2303103 การวเิคราะหอรรถลกัษณะของภาษา 3 (2-2-5)
Genre Analysis

2303104 อรรถศาสตร 3 (2-2-5)
Semantics

2303105 วจันปฏบิตัศิาสตร 3 (2-2-5)
Pragmatics

2303106 ภาษาศาสตรประยกุต 3 (2-2-5)
Applied Linguistics

2304101 การวเิคราะหเปรยีบตาง 3 (2-2-5)
Contrastive Analysis

2304102 ภาษาศาสตรสงัคม 3 (2-2-5)
Sociolinguistics

2304103 การเปลีย่นแปลงและการแปรในภาษา 3 (2-2-5)
Language Change and Variation

2.3.2   กลมุวชิาทกัษะภาษาองักฤษ

2313105 การฟงและการพดูภาษาองักฤษ 4 3 (2-2-5)
English Listening and Speaking 4

2313106 การอานบทความและสารคดี 3 (2-2-5)
Non-Fiction Readings

2313107 การเขยีนภาษาองักฤษเชงิรเิริม่สรางสรรค 3 (2-2-5)
English Creative Writing

2313202 การแปลภาษาไทยเปนภาษาองักฤษ 3 (2-2-5)
Thai to English Translation

2314101 การนำเสนอและการพดูในทีช่มุชน 3 (2-2-5)
Oral Presentation and Public Speaking

2314201 การศกึษาเปรยีบเทยีบภาษาและ 3 (2-2-5)
วฒันธรรมเพือ่การแปล
Contrastive Studies of Language and
Culture in Translation

2314202 การแปลขัน้สงู 3 (2-2-5)
Advanced Translation

2314401 วฒันธรรมอาเซยีนศกึษา 3 (3-0-6)
ASEAN Cultural Studies

2.3.3  กลมุวชิาวรรณคดี

2313301 วรรณกรรมรอยแกว 3 (3-0-6)
Introduction to Prose

2313302 วรรณกรรมรอยกรอง 3 (3-0-6)
Introduction to Poetry

2313303 การละครเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Drama

2313304 วรรณกรรมสาํหรบัเดก็ 3 (3-0-6)
Children's Literature

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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2313305 หลกัวรรณคดวีจิารณ 3 (3-0-6)
Principles of Literary Criticism

2314301 พืน้ฐานวรรณคดตีะวนัตก 3 (3-0-6)
Background to Western Literature

2314302 วรรณกรรมโลก 3 (3-0-6)
Global Literature

2314303 วรรณกรรมเอกของโลก 3 (3-0-6)
World Masterpieces

2.3.4   กลมุวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ

2313602 ภาษาองักฤษสำหรบัการสือ่สาร 3 (3-0-6)
ทางธรุกจิ 2
English for Business Communication 2

2313603 ภาษาองักฤษสำหรบัการโรงแรม 2 3 (3-0-6)
English for Hotel 2

2313604 ภาษาองักฤษสำหรบัการทองเทีย่ว 2 3 (3-0-6)
English for Tourism 2

2313605 ภาษาองักฤษในสือ่มวลชน 3 (3-0-6)
English for Mass Media

2313606 ภาษาองักฤษสำหรบังานเลขานกุาร 3 (3-0-6)
และสาํนกังาน1
English for Secretary and Office
Management 1

2314601 ภาษาองักฤษสำหรบังานเลขานกุาร 3 (3-0-6)
และสำนกังาน 2
English for Secretary and Office
Management 2

2314602 ภาษาองักฤษสำหรบัการตลาดและ 3 (3-0-6)
การธนาคาร
English for Marketing and Banking

2314603 ภาษาองักฤษสำหรบัอตุสาหกรรมบรกิาร 3 (3-0-6)
English for Service Industries

2.3.5   กลมุวชิาภาษาที ่3 (ภาษาจนี)

2273101 การฟงและการพดูภาษาจนี 1 3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1

2273102 การฟงและการพดูภาษาจนี 2 3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2

2273105 หลกัภาษาจนี 3 (2-2-5)
Chinese Grammar

2273401 วฒันธรรมจนี 3 (2-2-5)
Chinese Culture

2273601 ภาษาจนีเพือ่การทองเทีย่ว 3 (2-2-5)
Chinese for Tourism

2274101 การสนทนาภาษาจนี 3 (2-2-5)
Chinese Conversation

2274601 ภาษาจนีเพือ่การโรงแรม 3 (2-2-5)
Chinese for Hotel

2274602 ภาษาจนีธรุกจิ 3 (2-2-5)
Business Chinese

2.4   วชิาประสบการณภาคสนาม  จำนวน 6 หนวยกติ

2314801 การเตรยีมฝกประสบการณ 1 (0-2-1)
วชิาชพีภาษาองักฤษ
Preparation for English Language
Professional Experience

2314802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
ภาษาองักฤษ
Training for English Language
Professional Experience

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวนไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ ในระดบัปรญิญาตรี

ทีเ่ปดสอนในหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค โดยไมซ้ำ
กบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลว แตตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนด
ใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูร
ของสาขานัน้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  99  หนวยกติ  แบงเปน

4 กลมุ ดงัตอไปนี้

2.1 วชิาแกน  จำนวน  48  หนวยกติ  มรีายวชิา
ดงัตอไปนี้

2451101 ความรเูบือ้งตนทางรฐัศาสตร 3 (3-0-6)
Introduction to Political Science

2451102 การเมอืงการปกครองไทย 3 (3-0-6)
Thai Politics and Government

2451103 ทฤษฎกีารเมอืง  1 3 (3-0-6)
Political Theories  1

2451501 รฐัธรรมนญูศกึษา 3 (3-0-6)
Constitutional Study

2461102 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบักฎหมาย 3 (3-0-6)
Principles of Jurisprudence

4311702 คอมพวิเตอรเพือ่อาชพี 3 (2-2-5)
Computer for Career

2452101 ทฤษฎกีารเมอืง  2 3 (3-0-6)
Political Theories  2

2452501 ขอบงัคบัทางการปกครองสำหรบั 3 (3-0-6)
นกัรฐัศาสตร
Administrative regulations for political
scientists

2452502 ระเบยีบปฏบิตัริาชการไทย 3 (3-0-6)
Secretarial practices for Thai civil servants

2312701 ภาษาองักฤษเพือ่การเรยีนรู 3 (3-0-6)
English for Learning

2453101 ภมูริฐัศาสตรและบรบิททางการบรหิาร 3 (3-0-6)
Geo-Politics and context management

2453104 จรยิธรรมสำหรบันกัรฐัศาสตร 3 (3-0-6)
Ethics for political scientists

2453602 สถติใินการวจิยัทางสงัคมศาสตร 3 (3-0-6)
Statistics  in  Social  Science Research

2312710***ภาษาองักฤษสำหรบันกัรฐัศาสตร 3 (3-0-6)
English for political scientists

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ
ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Political Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : รฐัศาสตรบณัฑติ

ชือ่ยอ : ร.บ.
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of  Political

Science
ชือ่ยอ : B.Pol.Sc.

3. วิชาเอก
แบงเปน  3  แขนงวชิา คอื
1) การเมอืงการปกครอง
2) การปกครองทองถิน่
3) รฐัประศาสนศาสตร

4. จำนวนหนวยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร
ไมนอยกวา  137  หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา ปกติ สหกจิ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32 32
1. กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9 9
2. กลมุวชิามนษุยศาสตร 7 7
3. กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6 6
4. กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10 10

2. หมวดวชิาเฉพาะ 99 99
2.1 กลมุวชิาแกน 48 48
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั 30 30
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก 15 15
2.4 วชิาประสบการณวชิาชพี 6 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 6
รวมทัง้หมด 137 137

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2454706 สมัมนาในทางรฐัศาสตร 3 (3-0-6)
Seminar in Political Science

2454903 วธิวีทิยาการวจิยัทางรฐัศาสตร 3 (3-0-6)
Research Methodology in Political
Science

2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั จำนวนไมนอยกวา
30 หนวยกติ มรีายวชิาดงัตอไปนี้

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

2452102 ปรชัญาทางการเมอืง 3 (3-0-6)
Political Philosophy

2452103 รฐัธรรมนญูและสถาบนัทางการเมอืง 3 (3-0-6)
Constitutionand Political Institutions

2452104 พรรคการเมอืงและกลมุผลประโยชน 3 (3-0-6)
Political Parties and Interest Groups

2453102 การเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6)
Comparative Politics and Government

2453105 การวเิคราะหระบบการเมอืง 3 (3-0-6)
Political system Analysis

2453107 ภาวะผนูำทางการเมอืง 3 (3-0-6)
Political Leadership

2453113 ขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมอืง 3 (3-0-6)
Political Movement Process

2453114 การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและ 3 (3-0-6)
การเมอืง
Economic Social and Political Development

2453115 นเิวศวทิยาการเมอืง 3 (3-0-6)
Political Ecology

2454103 รฐัศาสตรแนววพิากษ 3 (3-0-6)
Critical Political Science

แขนงวชิาการปกครองทองถิน่

2452401 แนวคดิและทฤษฎกีารปกครองทองถิน่ 3 (3-0-6)
Concepts and Theories of Local Government

2452402 การปกครองทองถิน่ไทย 3 (3-0-6)
Thai Local Government

2452403 การจดัการการคลงัทองถิน่ 3 (3-0-6)
Local Fiscal Management

2453401 การมสีวนรวมของพลเมอืงใน 3 (3-0-6)
การปกครองทองถิน่
Citizens Participation in Local Government

2453402 การกำหนดยทุธศาสตรทองถิน่ 3 (3-0-6)
แบบมสีวนรวม
Participatory Local Strategy Formulation

2453403 การวดัและการจดัการผล 3 (3-0-6)
การดำเนนิงาน
Performance Measurement and
Management

2453410 การจดัการความหลากหลาย 3 (3-0-6)
ของทองถิน่
Local Diversity Management

2454401 การพฒันาทองถิน่ตามปรชัญา 3 (3-0-6)
เศรษฐกจิพอเพยีง
Local Development based on
Philosophy of Sufficiency Economy

2454402 การจดัทำแผนพฒันาทองถิน่และ 3 (3-0-6)
การเขยีนโครงการ
Local Development Planning and
Project Writing

2454403 การบรหิารสำนกังานสำหรบัองคกร 3 (3-0-6)
ปกครองสวนทองถิน่
Office Management for Local
Administration Organization

แขนงวชิารฐัประศาสนศาสตร

2452301 ความรเูบือ้งตนทาง 3 (3-0-6)
รฐัประศาสนศาสตร
Introduction to Public Administration

2452302 การจดัการภาครฐั 3 (3-0-6)
Public Management

2452303 องคการและการจดัการภาครฐั 3 (3-0-6)
Organization and Pubic Management

2453301 การจดัการทรพัยากรมนษุยภาครฐั 3 (3-0-6)
Human Resource Management in
the Public sector

2453302 การบรหิารการเงนิการคลงั 3 (3-0-6)
Financial and Fiscal Administration

2453303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6)
Public Policy and Planning

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ



คูมือนักศึกษา -215- คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2453304 การบรหิารการพฒันา 3 (3-0-6)
Development Administration

2453305 การวเิคราะหโครงการและ 3 (3-0-6)
การบรหิารโครงการ
Project Analysis and Management

2454301 การจดัการเชงิกลยทุธภาครฐั 3 (3-0-6)
Strategic Management in Public Sector

2454304 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 (3-0-6)
Management Information System

2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก    ใหเลอืกเรยีน
ไมนอยกวา 15 หนวยกติ จากรายวชิาดงัตอไปนี้

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

2453108 แนวคดิ ทฤษฎคีวามเปนพลเมอืง 3 (3-0-6)
Concepts and Theories of Citizenship

2453109 การเมอืงการปกครองเอเชยี 3 (3-0-6)
Politics and Government in Asia

2453110 การเมอืงการปกครองยโุรป 3 (3-0-6)
Politics and Government inEurope

2453112 การจดัการความขดัแยงทางการเมอืง 3 (3-0-6)
PoliticalConflicts Management

2453117 การเมอืงการปกครองของประเทศมหาอำนาจ
Politics and Governmentof Great Power

2454102 โลกาภวิตันทางการเมอืง 3 (3-0-6)
Globalization and Politics

2454104 การเมอืงวาดวยความเสมอภาค 3 (3-0-6)
Equity Politics

2462503 กฎหมายอาญา  1  :  ภาคทัว่ไป 3 (3-0-6)
Criminal Law I  :  General Principles

2462504 กฎหมายอาญา  2  :  ภาคความผดิ 3 (3-0-6)
Criminal Law II  :  Offences

2463508 กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน 3 (3-0-6)
Law of Evidence

2463510 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  1 3 (3-0-6)
Criminal Procedure I

2463511 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  2 3 (3-0-6)
Criminal Procedure II

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

         แขนงวชิาการปกครองทองถิน่

2453405 การเมอืงทองถิน่ไทย 3 (3-0-6)
Thai Local Politics

2453406 การเมอืงทองถิน่เปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6)
Comparative Local Politics

2453407 การปกครองทองถิน่เปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6)
Comparative Local Governments

2453408 กฎหมายเกีย่วกบัการปกครองทองถิน่ 3 (3-0-6)
Local Governments Laws

2453409 สงัคมวทิยาทองถิน่ 3 (3-0-6)
Local Sociology

2454404 การบรหิารทรพัยากรมนษุยใน 3 (3-0-6)
องคกรปกครองสวนทองถิน่
Human Resource Management in Local
Administration Organization

2462503 กฎหมายอาญา  1  :  ภาคทัว่ไป 3 (3-0-6)
Criminal Law I  :  General Principles

2462504 กฎหมายอาญา  2  :  ภาคความผดิ 3 (3-0-6)
Criminal Law II  :  Offences

2463508 กฎหมายลกัษณะพยาน 3 (3-0-6)
Law of Evidence

2463510 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  1 3 (3-0-6)
Criminal Procedure I

2463511 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  2 3 (3-0-6)
Criminal Procedure II

          แขนงวชิารฐัประศาสนศาสตร

2453306 กระบวนการกำหนดนโยบาย 3 (3-0-6)
สาธารณะแบบมสีวนรวม
Participatory Public Policy Formulation
Process

2453307 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏบิตัิ 3 (3-0-6)
Public Policy Implementation

2453308 การประเมนิผลนโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6)
Public Policy Evaluation

2453309 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 3 (3-0-6)
Performance Evaluation

2453310 การพฒันาทรพัยากรมนษุย 3 (3-0-6)
Human Resource Development

2454302 การคดิเชงิสรางสรรค 3 (3-0-6)
Creative Thinking
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2454303 การจดัการนวตักรรมและ 3 (3-0-6)
การเปลีย่นแปลง
Innovation and Change Management

2454305 ผนูำการเปลีย่นแปลง 3 (3-0-6)
Change Agent

2454306 การเมอืงในองคการ 3 (3-0-6)
Organizational Politics

2462503 กฎหมายอาญา  1  :  ภาคทัว่ไป 3 (3-0-6)
Criminal Law I  :  General Principles

2462504 กฎหมายอาญา  2  :  ภาคความผดิ 3 (3-0-6)
Criminal Law II  :  Offences

2463508 กฎหมายลกัษณะพยาน 3 (3-0-6)
Law of Evidence

2463510 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  1 3 (3-0-6)
Criminal Procedure I

2463511 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  2 3 (3-0-6)
Criminal Procedure II

3501101 เศรษฐศาสตรทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Economic

2.4 กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม

กลมุวชิาประสบการณวชิาชพี  จำนวน  6  หนวยกติ

2454801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (60)
ทางรฐัศาสตร
Preparation for Professional Experience

2454802 ฝกประสบการณวชิาชพีทางรฐัศาสตร 5 (300)
Field Experience

กลมุวชิาสหกจิศกึษา  จำนวน  6  หนวยกติ

2454804 สหกจิศกึษา 6 (270)
Cooperative Education

หมายเหตุ  :  ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนกลุมวิชา
ฝกประสบการณวชิาชพี  หรอื  กลมุวชิาสหกจิศกึษา กลมุวชิาใด
กลมุวชิาหนึง่เพยีงกลมุเดยีว

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี  จำนวน 6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำ
กบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
ของหลกัสตูรสาขาวชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หรอื
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะนติศิาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : นติศิาสตรบณัฑติ

ชือ่ยอ : น.บ.
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Laws

ชือ่ยอ : LL.B.

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา  143  หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 105
2.1 กลมุวชิาแกน 18
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั 78
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก     9
2.4 กลมุวชิาประสบการณภาคสนาม    ไมนบัหนวยกติ

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้สิน้ 143

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32 หนวยกติ

2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  105  หนวยกติ
2.1 วชิาแกน จำนวน  18  หนวยกติ มรีายวชิา

ดงัตอไปนี้

2312702 ภาษาองักฤษสำหรบันกักฎหมาย 3 (3-0-6)
English for Lawyer

2313702 ภาษาองักฤษสำหรบัสงัคมศาสตร 3 (3-0-6)
English for Social Science

2461301 หลกักฎหมายเอกชน 2 (2-0-4)
Principles of Private Law

2461401 คอมพวิเตอรสำหรบันกักฎหมาย 3 (3-0-6)
Computer for Lawyer

2461501  กฎหมายรฐัธรรมนญู 3 (3-0-6)
Constitutional  Law

2461502  กฎหมายมหาชนเบือ้งตน 2 (2-0-4)
Introduction to Public Law

2463704 หลกัวชิาชพีนกักฎหมาย 2 (2-0-4)
Principles of Legal Profession

2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั    จำนวน  78 หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

2461104 ประวตัศิาสตรกฎหมายไทย      2 (2-0-4)
Thai Legal History

2461108 นติปิรชัญา 2 (2-0-4)
Philosophy of Law

2461303 กฎหมายลกัษณะนติกิรรมและสญัญา 3 (3-0-6)
Juristic Act and Contract

2462304 กฎหมายลกัษณะหนี ้: หลกัทัว่ไป 3 (3-0-6)
Obligation  :  General  Principles

2462305 กฎหมายลกัษณะทรพัยสนิและทีด่นิ 3 (3-0-6)
Property and Land  Law

2462306 กฎหมายลกัษณะละเมดิ 3 (3-0-6)
จดัการงานนอกสัง่ ลาภมคิวรได
Law of Torts Management of Affair
Without Mandate and Undue Enrichment

2462307 เอกเทศสญัญา 1 3 (3-0-6)
Specific Contracts I
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2462308 เอกเทศสญัญา 2 3 (3-0-6)
Specific Contracts II

2462309 เอกเทศสญัญา 3 3 (3-0-6)
Specific Contracts III

2462310 กฎหมายลกัษณะประกนัภยั 2 (2-0-4)
Insurance Law

2462502 กฎหมายปกครองและวธิปีฏบิตัิ 3 (3-0-6)
ราชการทางปกครอง
Administrative Law and Administrative
Procedure

2462503 กฎหมายอาญา 1:ภาคทัว่ไป 3 (3-0-6)
Criminal Law I : General Principles

2462504 กฎหมายอาญา 2  : ภาคความผดิ 3 (3-0-6)
Criminal Law II : Offences

2463311 กฎหมายลกัษณะตัว๋เงนิและ 3 (3-0-6)
บญัชเีดนิสะพดั
Bills and Notes

2463312 กฎหมายลกัษณะหนุสวนและบรษิทั 3 (3-0-6)
Partnership and Company

2463313 กฎหมายลกัษณะครอบครวั 3 (3-0-6)
Family Law

2463314 กฎหมายลกัษณะมรดก 3 (3-0-6)
Succession Law

2463506 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง 1 3 (3-0-6)
Law of Civil Procedure I

2463507 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง  2 3 (3-0-6)
Law of Civil Procedure : II

2463508 กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน 3 (3-0-6)
Law of Evidence

2463509 พระธรรมนญูศาลยตุธิรรม 2 (2-0-4)
Court Organization

2463510 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 1 3 (3-0-6)
Criminal  Procedure I

2463511 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 2 3 (3-0-6)
Criminal  Procedure II

2463513 กฎหมายแรงงานและวธิพีจิารณา 3 (3-0-6)
คดใีนศาลแรงงาน
Labour  Law and Procedure

2464401 การวาความและศาลจำลอง 3 (3-0-6)
Advocacy and Moot Court

2464514 กฎหมายภาษอีากร 3 (3-0-6)
Taxation Law

2463601 กฎหมายระหวางประเทศ 2 (2-0-4)
แผนกคดบีคุคล
Private International  Law

2463602 กฎหมายระหวางประเทศ 2 (2-0-4)
แผนกคดเีมอืง
Public International Law

2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก    จำนวนไมนอยกวา
9  หนวยกติ แบงเปน 4 กลมุ ใหเลอืกกลมุใดกลมุหนึง่ หรอื
แตละกลมุ ตอไปนี้

2.3.1 กลมุกฎหมายแพงและพาณชิย

2461102 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบักฎหมาย 3 (3-0-6)
Principles of Jurisprudence

2461105 การใชและการตคีวามกฎหมาย 3 (3-0-6)
Application and Interpretation of Law

2461106 ภาษากฎหมายไทย 3 (3-0-6)
Thai Law Language

2461107 กฎหมายเกีย่วกบัชวีติประจำวนั 3 (3-0-6)
Law for Daily Life

2461201 กฎหมายกบัชวีติ 3 (3-0-6)
Law and Life

2461316 กฎหมายธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Law

2461317 กฎหมายธรุกจิและพาณชิย 3 (3-0-6)
Business and Commercial Law

2463512 กฎหมายลมละลายและการฟนฟกูจิการ  2 (2-0-4)
Bankruptcy Law and Rehabilitation

2463705 กฎหมายเกีย่วกบัสหกรณ 3 (3-0-6)
Cooperative Law

2463706 กฎหมายและจรยิธรรมสือ่สารมวลชน 3 (3-0-6)
Law and Ethics of Mass Communication

2463707 กฎหมายเกีย่วกบัการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
Tourism Law

2463708 กฎหมายธรุกจิเกษตร 3 (3-0-6)
Business Agriculture Law

2464511 กฎหมายเกีย่วกบัการเงนิ 3 (3-0-6)
การคลงัของรฐั
Public Financial Law

2464518 สมัมนากฎหมายแพง 3 (3-0-6)
Seminar in Civil Law

2464521 กฎหมายธรุกรรมการพาณชิย 2 (2-0-4)
อเิลก็ทรอนกิส
Law of Electronic Commerce Transactions

2464522 กฎหมายเกีย่วกบัคอมพวิเตอรและ 2 (2-0-4)
กฎหมายแผนภมูวิงจรรวม
Computer Law and Semiconductor
Chip Law

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2464523 กฎหมายไซเบอร 2 (2-0-4)
Cyber Law

2464524 กฎหมายเกีย่วกบัโทรคมนาคม 2 (2-0-4)
Telecommunications Law

2464525 อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร 2 (2-0-4)
Computer Crime

2.3.2 กลมุกฎหมายมหาชน

2462505 ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี 2 (2-0-4)
ปกครอง
Administrative Court and Administrative
Procedure

2462516 กฎหมายเกีย่วกบัการบรหิาร 3 (3-0-6)
ราชการไทย
Law of Administration of State affairs

2462701 กฎหมายปกครองสวนทองถิน่ 2 (2-0-4)
Law on Local Administration

2463517 กฎหมายรฐัธรรมนญูเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6)
Comparative Constitution Law

2464526 กฎหมายเกีย่วกบัการปองกนั 2 (2-0-4)
และปรามปราบการทจุรติ
National Anti-Corruption Laws

2464527 กฎหมายสิง่แวดลอม 2 (2-0-4)
Environmental Law

2464528 กฎหมายคมุครองผบูรโิภค 2 (2-0-4)
Consumer Protection Law

2464529 กฎหมายสทิธมินษุยชน 2 (2-0-4)
Human Light Law

2464530 กฎหมายผงัเมอืง ควบคมุ 2 (2-0-4)
อาคารและการใชทีด่นิ
Law Relating to Town Planning, Building
and Land Use Control

2.3.3 กลมุกฎหมายระหวางประเทศ

2463603 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
International Trade Law

2463604 กฎหมายอาเซยีน 2 (2-0-4)
ASEAN Law

2463605 กฎหมายเศรษฐกจิระหวางประเทศ 2 (2-0-4)
International Economic Law

2463606 กฎหมายองคการระหวางประเทศ 2 (2-0-4)
International Organization Law

2463607 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล 2 (2-0-4)
International Law of the Sea

2463608 กฎหมายโลจสิตกิส 2 (2-0-4)
Logistic Law

2463609 กฎหมายแมน้ำระหวางประเทศ 2 (2-0-4)
Law on International River

2463610 กฎหมายเกีย่วกบัการเดนิอากาศ 2 (2-0-4)
และอวกาศ
Aviation and Aerospace Law

2.3.4 กลมุกฎหมายงานยตุธิรรม

2461103 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 3 (3-0-6)
Criminology and Penology

2462515 กฎหมายเกีย่วกบัการกระทำ 2 (2-0-4)
ความผดิของเดก็และเยาวชน
Law of Juvenile Delinquency

2463402 กฎหมายเกีย่วกบัทรพัยสนิทางปญญา 2 (2-0-4)
และวธิพีจิารณาคดใีนศาลทรพัยสนิทางปญญา
Intellectual Estate and Procedure
Intellectual Property

2463403 นติเิวชศาสตร 3 (3-0-6)
Forensic Medicine

2463521 การสบืสวนและการสอบสวน 3 (3-0-6)
Criminal Investigation

2464519 สมัมนากฎหมายอาญา 3 (3-0-6)
Seminar in Criminal Law

2464520 กฎหมายอนญุาโตตลุาการ 3 (3-0-6)
Arbitration Act

2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม ใหนกัศกึษา
ลงทะเบยีนเรยีน จำนวน 5 หนวยกติ โดยไมนบัหนวยกติ และ
ใหมผีลการเรยีน เปนระดบั F P และ PD รายวชิาดงัตอไปนี้

2464801 การฝกประสบการณวชิาชพีกฎหมาย ไมนบั
Field  Experience in Law หนวยกติ

5 (300)
3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ีจำนวน  6  หนวยกติ

ใหเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรมหาวทิยาลยั
ราชภัฎ โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตอง
ไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับรวมหนวยกิต
เกณฑการสำเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิานี้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปบณัฑติ สาขาวชิาดนตรี
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Fine Arts Program

in Music
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศลิปบณัฑติ (ดนตร)ี
ชือ่ยอ : ศล.บ. (ดนตร)ี

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Fine Arts
(Music)

ชือ่ยอ : B.F.A. (Music)
3.  หลกัสตูร

3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร
ไมนอยกวา  137  หนวยกติ

3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2. หมวดวชิาเฉพาะ 99
2.1 วชิาแกน 35
2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบัเลอืก 46
2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก 12
2.4 วชิาประสบการณวชิาชพี 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 137

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน 99 หนวยกติ

แบงเปน  4 กลมุดงัตอไปนี้
1.  วชิาแกน  จำนวน  35  หนวยกติ

2161101 พืน้ฐานดนตรไีทย 3 (3-0-6)
Fundamental of Thai Music

2161301 ทฤษฎดีนตรสีากลขัน้พืน้ฐาน 3 (3-0-6)
Music Fundamentals

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2161701 คอมพวิเตอรดนตรขีัน้พืน้ฐาน 3 (2-2-5)
Introduction to Music Computer

2162702 คอมพวิเตอรชวยงานดนตรี 3 (2-2-5)
Computer Aided Music

2164705 การบรหิารจดัการวงดนตรี 3 (3-0-6)
Music Ensemble Management

2163501 สวนศาสตรดนตรี 3 (3-0-6)
Music Acoustics

2163502 การจดัเกบ็ระบบขอมลูดนตรี 3 (3-0-6)
Systemization of Musical Datas

2163503 การวจิยัทางดนตรี 3 (2-2-5)
Music Research

2164504 การเสนอผลงานทางดนตรี 3 (2-2-5)
Music Presentation

2163801 ภาษาองักฤษสำหรบัการดนตรี 3 (3-0-6)
English for Musical Career

2312701 ภาษาองักฤษเพือ่การเรยีนรู 3 (3-0-6)
English for Learning

2163703 ปฏบิตักิารบนัทกึเสยีงดนตร ี1 2 (0-4-2)
Studio Recording 1

2.  วิชาเฉพาะดานบังคับเลือก  ใหเรียนไมนอยกวา
46 หนวยกติ  จากรายวชิาตอไปนี้

2161103 การบนัทกึโนตเพลงไทย 3 (3-0-6)
Thai  Music  Notations

2162101 ทฤษฎดีนตรไีทย 3 (3-0-6)
Theory of Thai Music

2161111 ประวตักิารดนตรไีทย 3 (3-0-6)
History  of  Thai  Music

2163103 รปูแบบและการวเิคราะหดนตรไีทย 3 (3-0-6)
Form and Analysis of Thai Music

2162107 หนาทบัดนตรไีทย 3 (2-2-5)
Rhythmic Pattern in Thai Music

2162108 ดนตรไีทยในพธิกีรรม 3 (2-2-5)
Thai Ritual Music

2162111 ขนบประเพณดีนตรไีทย 2 (2-0-4)
The  Tradition  of  Thai  Music
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2163105 การประพนัธเพลงไทย 2 (2-0-4)
Thai Music Composition

2163214 ปฏบิตัเิพลงระบำ รำ ฟอน 2 (0-4-2)
Thai Dance Music

2164215 ปฏบิตัเิพลงเดีย่ว 2 (0-4-2)
Solo Performance

2163112 การซอมบำรงุเครือ่งดนตรไีทย 3 (2-2-5)
Maintenance and Repair of Thai Music
Instruments

2162212 ปฏบิตัริวมวงดนตรไีทย 1 2 (0-4-2)
Thai  Ensemble 1

2162213 ปฏบิตัริวมวงดนตรไีทย 2 2 (0-4-2)
Thai  Ensemble 2

2163110 ดนตรพีืน้บานไทย 3 (2-2-5)
Thai Folk Music

2164105 ลกัษณะและประเภทเพลงไทย 3 (3-0-6)
Classification of Thai Music

2162211 ปฏบิตัขิบัรองเพลงไทยพืน้ฐาน 2 (0-4-2)
Basic Thai Singing

2163114 เพลงมโหรขีัน้สงู 3 (2-2-5)
Advanced Mahori Songs

2163116 ปพาทยดกึดำบรรพ 3 (2-2-5)
PipatDukdumbun

2161302 ทฤษฎดีนตรสีากล 1 3 (3-0-6)
Music Theory 1

2162301 ทฤษฎดีนตรสีากล 2 3 (3-0-6)
Music Theory 2

2162302 ทฤษฎดีนตรสีากล 3 3 (3-0-6)
Music Theory 3

2163301 ทฤษฎดีนตรแีจส 3 (3-0-6)
Jazz Music Theory

2162311 ประวตัดินตรตีะวนัตก 3 (3-0-6)
History of Western Music

2163711 รปูแบบและการวเิคราะหดนตรี 3 (3-0-6)
Form and Analysis

2164322 การเรยีนเรยีงเสยีงประสานสำหรบั 3 (3-0-6)
ดนตรแีจส
Arranging for Jazz Music

2163321 การเรยีบเรยีงสำหรบัดนตรสีมยันยิม 3 (3-0-6)
Arranging for Popular Music

2163312 การประพนัธดนตรี 2 (2-0-4)
Music Composition

2163314 การอำนวยเพลงเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Conducting

2162721 เทคโนโลยทีางดนตรอีเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic Music Technology

2163720 พืน้ฐานเครือ่งสงัเคราะหเสยีง 3 (2-2-5)
Introduction to the Sound Synthesizer

2164704 ปฏบิตักิารบนัทกึเสยีงดนตร ี2 2 (0-4-2)
Studio Recording 2

2163305 การแตงเพลงเพือ่การพาณชิย 3 (2-2-5)
Song Writing

2162414 ปฏบิตัริวมวงดนตรสีากล 1 2 (0-4-2)
Ensemble 1

2162415 ปฏบิตัริวมวงดนตรสีากล 2 2 (0-4-2)
Ensemble 2

2162413 ปฏบิตัขิบัรองประสานเสยีง 2 (0-4-2)
Chorus

2161411 การฝกโสตประสาท 1 2 (0-4-2)
Ear Training 1

2161412 การฝกโสตประสาท 2 2 (0-4-2)
Ear Training 2

2162310 หลกัการวงโยธวาทติ 3 (3-0-6)
Principles of military Band

2163412 ปฏบิตัขิบัรองสากล 2 (0-4-2)
Voice Performance

2163504 ดนตรยีอดนยิมในสงัคมไทย 3 (3-0-6)
Popular Music in Thai Society

2163722 ดนตรปีระกอบสือ่   3 (2-2-5)
Music for Visual Media

3.  วชิาเฉพาะดานเลอืก  เลอืก ใหเลอืกเรยีนไมนอยกวา
12 หนวยกติ จำแนกตามหมวดวชิาดงัตอไปนี ้และใหเลอืก
เพยีงหมวดเดยีวดงัรายวชิาตอไปนี้

วชิาปฏบิตัเิครือ่งดดีไทย

2161201 ปฏบิตัเิครือ่งดดีไทย1 2 (0-4-2)
Thai Plucked 1

2161202 ปฏบิตัเิครือ่งดดีไทย 2 2 (0-4-2)
Thai Plucked 2

2162201 ปฏบิตัเิครือ่งดดีไทย 3 2 (0-4-2)
Thai Plucked 3

2162202 ปฏบิตัเิครือ่งดดีไทย 4 2 (0-4-2)
Thai Plucked 4

2163201 ปฏบิตัเิครือ่งดดีไทย 5 2 (0-4-2)
Thai Plucked 5

2163202 ปฏบิตัเิครือ่งดดีไทย 6 2 (0-4-2)
Thai Plucked 6

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติรหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

วชิาปฏบิตัเิครือ่งสไีทย

2161203 ปฏบิตัเิครือ่งสไีทย 1 2 (0-4-2)
Thai Bowed 1

2161204 ปฏบิตัเิครือ่งสไีทย  2 2 (0-4-2)
Thai  Bowed 2

2162203 ปฏบิตัเิครือ่งสไีทย 3 2 (0-4-2)
Thai Bowed 3

2162204 ปฏบิตัเิครือ่งสไีทย 4 2 (0-4-2)
Thai Bowed 4

2163203 ปฏบิตัเิครือ่งสไีทย 5 2 (0-4-2)
Thai Bowed 5

2163204 ปฏบิตัเิครือ่งสไีทย 6 2 (0-4-2)
Thai Bowed 6

วชิาปฏบิตัเิครือ่งตไีทย

2161205 ปฏบิตัเิครือ่งตไีทย 1 2  (0-4-2)
Thai Melodic Percussion 1

2161206 ปฏบิตัเิครือ่งตไีทย 2 2  (0-4-2)
Thai Melodic Percussion 2

2162205 ปฏบิตัเิครือ่งตไีทย 3 2  (0-4-2)
Thai Melodic Percussion 3

2162206 ปฏบิตัเิครือ่งตไีทย 4 2  (0-4-2)
Thai Melodic Percussion 4

2163205 ปฏบิตัเิครือ่งตไีทย 5 2  (0-4-2)
Thai Melodic Percussion 5

2163206 ปฏบิตัเิครือ่งตไีทย 6 2  (0-4-2)
Thai Melodic Percussion 6

วิชาปฏิบัติเครื่องเปาไทย

2161207 ปฏบิตัเิครือ่งเปาไทย 1 2 (0-4-2)
Thai Wind 1

2161208 ปฏบิตัเิครือ่งเปาไทย 2 2 (0-4-2)
Thai Wind 2

2162207 ปฏบิตัเิครือ่งเปาไทย 3 2 (0-4-2)
Thai Wind 3

2162208 ปฏบิตัเิครือ่งเปาไทย 4 2 (0-4-2)
Thai Wind 4

2163207 ปฏบิตัเิครือ่งเปาไทย 5 2 (0-4-2)
Thai Wind 5

2163208 ปฏบิตัเิครือ่งเปาไทย 6 2 (0-4-2)
Thai Wind 6

วชิาปฏบิตัขิบัรองเพลงไทย

2161209 ปฏบิตัขิบัรองเพลงไทย 1 2 (0-4-2)
Thai Singing 1

2161210 ปฏบิตัขิบัรองเพลงไทย 2 2 (0-4-2)
Thai Singing 2

2162209 ปฏบิตัขิบัรองเพลงไทย 3 2 (0-4-2)
Thai Singing 3

2162210 ปฏบิตัขิบัรองเพลงไทย 4 2 (0-4-2)
Thai Singing 4

2163209 ปฏบิตัขิบัรองเพลงไทย 5 2 (0-4-2)
Thai Singing 5

2163210 ปฏบิตัขิบัรองเพลงไทย 6 2 (0-4-2)
Thai Singing 6

วชิาปฏบิตัเิครือ่งลมไม

2161401 ปฏบัิตเิครือ่งลมไม 1 2 (0-4-2)
Woodwind 1

2161402 ปฏบิตัเิครือ่งลมไม 2 2 (0-4-2)
Woodwind 2

2162401 ปฏบิตัเิครือ่งลมไม 3 2 (0-4-2)
Woodwind 3

2162402 ปฏบิตัเิครือ่งลมไม 4 2 (0-4-2)
Woodwind 4

2163401 ปฏบิตัเิครือ่งลมไม 5 2 (0-4-2)
Woodwind 5

2163402 ปฏบิตัเิครือ่งลมไม 6 2 (0-4-2)
Woodwind 6

วชิาปฏบิตัเิครือ่งทองเหลอืง

2161403 ปฏบิตัเิครือ่งทองเหลอืง 1 2 (0-4-2)
Brass 1

2161404 ปฏบิตัเิครือ่งทองเหลอืง 2 2 (0-4-2)
Brass 2

2162403 ปฏบิตัเิครือ่งทองเหลอืง 3 2 (0-4-2)
Brass 3

2162404 ปฏบิตัเิครือ่งทองเหลอืง 4 2 (0-4-2)
Brass 4

2163403 ปฏบิตัเิครือ่งทองเหลอืง 5 2 (0-4-2)
Brass 5

2163404 ปฏบิตัเิครือ่งทองเหลอืง 6 2 (0-4-2)
Brass 6

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

วิชาปฏิบัติเครื่องสายสากล

2161405 ปฏบิตัเิครือ่งสายสากล 1 2 (0-4-2)
String 1

2161406 ปฏบิตัเิครือ่งสายสากล 2 2 (0-4-2)
String 2

2162405 ปฏบิตัเิครือ่งสายสากล 3 2 (0-4-2)
String 3

2162406 ปฏบิตัเิครือ่งสายสากล 4 2 (0-4-2)
String 4

2163405 ปฏบิตัเิครือ่งสายสากล 5 2 (0-4-2)
String 5

2163406 ปฏบิตัเิครือ่งสายสากล 6 2 (0-4-2)
String 6

วิชาปฏิบัติกีตาร

2161407 ปฏบิตักิตีาร 1 2 (0-4-2)
Guitar 1

2161408 ปฏบิตักิตีาร 2 2 (0-4-2)
Guitar 2

2162407 ปฏบิตักิตีาร 3 2 (0-4-2)
Guitar 3

2162408 ปฏบิตักิตีาร 4 2 (0-4-2)
Guitar 4

2163407 ปฏบิตักิตีาร 5 2 (0-4-2)
Guitar 5

2163408 ปฏบิตักิตีาร 6 2 (0-4-2)
Guitar 6

วิชาปฏิบัติเครื่องคียบอรด

2161409 ปฏบิตัคิยีบอรด 1 2 (0-4-2)
Keyboard 1

2161410 ปฏบิตัคิยีบอรด 2 2 (0-4-2)
Keyboard 2

2162409 ปฏบิตัคิยีบอรด 3 2 (0-4-2)
Keyboard 3

2162410 ปฏบิตัคิยีบอรด 4 2 (0-4-2)
Keyboard 4

2163409 ปฏบิตัคิยีบอรด 5 2 (0-4-2)
Keyboard 5

2163410 ปฏบิตัคิยีบอรด 6 2 (0-4-2)
Keyboard 6

4. วชิาประสบการณภาคสนามใหเลอืกเรยีนเพยีง
กลมุเดยีว จำนวน 6 หนวยกติ จากกลมุตอไปนี้

4.1 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี

2164801 การเตรยีมฝกประสบการณ 1 (0-2-1)
วชิาชพีดนตรี
Preparation for Practical Experience
in Music

2164802 การฝกประสบการณวชิาชพีดนตรี 5 (300)
Practical Experience in Music

4.2 กลมุวชิาสหกจิศกึษาดานดนตรี

2164806 สหกจิศกึษาดานดนตรี 6 (16 สปัดาห)
Cooperative Education in Music

หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมนอยกวา  6  หนวยกติ

            ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค โดยไมซ้ำกบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลว และ
ตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิต
ในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิาดนตรี

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปบณัฑติ สาขาวชิาศลิปกรรม
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Fine Arts Program

in Fine and Applied Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศลิปบณัฑติ (ศลิปกรรม)
ชือ่ยอ : ศล.บ. (ศลิปกรรม)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Fine Arts
(Fine and Applied Arts)

ชือ่ยอ : B.F.A (Fine and
Applied Arts)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา  135  หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1. กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
2. กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
3. กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
4. กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 97
1. กลมุวชิาพืน้ฐานวชิาชพี 42
2. กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั 28
3. กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก 21
4. วชิาประสบการณวชิาชพี 6

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 135

ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32  หนวยกติ
ข. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน 97 หนวยกติ

แบงเปน  4 กลมุดงัตอไปนี้
1. วชิาพืน้ฐานวชิาชพี  จำนวน  42  หนวยกติ

2112401 สนุทรยีศาสตร 3  (3-0-6)
Aesthetics

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2111201 ประวตัศิาสตรศลิปะไทย 3  (3-0-6)
History of Thai Art

2111202 ประวตัศิาสตรศลิปะตะวนัตก 3  (3-0-6)
History of Western Art

2111301 องคประกอบศลิปพืน้ฐาน 3  (1-4-4)
Introduction to Composition

2113301 ศลิปวจิารณ 3  (3-0-6)
Art Criticism

2111501 กายวภิาคมนษุย 3  (2-2-5)
Human Anatomy

2121401 วาดเสนพืน้ฐาน 3  (1-4-4)
Introduction to Drawing

2121101 จติรกรรมพืน้ฐาน 3  (1-4-4)
Introduction to Painting

2122102 จติรกรรมไทยพืน้ฐาน 3  (1-4-4)
Introduction to Thai Painting

2121201 ภาพพมิพพืน้ฐาน 3  (1-4-4)
Introduction to Printmaking

2122301 ประตมิากรรมนนูต่ำและนนูสงู 3  (1-4-4)
bas-relief Sculpture and high
relief Sculpture

2133701 คอมพวิเตอรกบัการออกแบบพืน้ฐาน 3  (2-2-5)
Introduction to Computer Graphic Design

2312701 ภาษาองักฤษเพือ่การเรยีนรู 3  (3-0-6)
English  for  Learning

2313703 ภาษาองักฤษสำหรบัศลิปกรรม 3  (3-0-6)
English for Fine and Applied Arts

2. วชิาเฉพาะดานบงัคบั  จำนวนไมนอยกวา
28 หนวยกติ

2112302 องคประกอบศลิปสรางสรรค 3  (2-2-5)
Creative Composition

2121402 วาดเสนภาพคน 3  (2-2-5)
Figure Drawing

2122103 จติรกรรมสนี้ำมนั 3  (2-2-5)
Oil Painting

2123104 จติรกรรมไทยประยกุต 3  (2-2-5)
Thai Painting applied

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ
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2122202 ภาพพมิพสรางสรรค 3  (2-2-5)
Creative Printmaking

2123302 ประตมิากรรมลอยตวั 3  (2-2-5)
Round Relief Sculpture

2133702 คอมพวิเตอรกบัการออกแบบสรางสรรค 3  (2-2-5)
Creative Computer Graphic Design

2113601 การนำเสนอผลงาน 3  (2-2-5)
Art Presentation

2114901 ศลิปะนพินธ 4  (2-4-6)
Art Thesis

3. วชิาเฉพาะดานเลอืก  จำนวนไมนอยกวา
21 หนวยกติ

2111302***ทฤษฎสีี 2  (2-0-4)
Color Theory

2112203 ศลิปะสมยัใหม 2  (2-0-4)
Modern Art

2113701 การออกแบบนทิรรศการ 3  (2-2-5)
Technical Design of Exhibition

2133401 การถายภาพสรางสรรค 3  (2-2-5)
Creative Photography

2123701 วสัดแุละเทคนคิศลิปะ 3  (2-2-5)
Material and Technique Art

2143101 ศลิปะพืน้บาน 3  (2-2-5)
folk arts

2122402 วาดเสนสรางสรรค 3  (2-2-5)
Creative Drawing

2123105 จติรกรรมสรางสรรค 3  (2-2-5)
Creative Painting

2123106 จติรกรรมไทยสรางสรรค 3  (2-2-5)
Creative Thai Painting

2123107 การระบายสนี้ำ 3  (2-2-5)
Water Color Painting

2123303 ประตมิากรรมสรางสรรค 3  (2-2-5)
Creative Sculpture

2123304 การปนและการหลอ 3  (2-2-5)
Molding and Casting

2143102 การออกบแบบลวดลาย 3  (2-2-5)
Motif and Ornament Desing

2143103 การออกแบบสรางสรรคงานกระดาษ 3  (2-2-5)
Creative Paper Design

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

4. วชิาประสบการณภาคสนาม  จำนวน 6 หนวยกติ
ใหนักศึกษาเลือกกลุมรายวิชาฝกประสบการณ

วชิพีหรอืกลมุรายวชิาสหกจิศกึษาอยางใดอยางหนึง่

แบบปกติ

2113801 การเตรยีมฝกประสบการณ 1  (0-2-1)
วชิาชพีศลิปกรรม
Preparation for Prospective
Profession in  Fine and Applied Art

2114802 การฝกประสบการณวชิาชพีศลิปกรรม 5 (300)
Fine and Applied Art Apprenticeship

หมวดวชิาเลอืกเสร ี                จำนวน 6 หนวยกติ

ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ ในระดบัปรญิญาตรี
ที่เปดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลกัสตูรของสาขานัน้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ

ขอมลูทัว่ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ

สาขาวชิาการทองเทีย่วและการโรงแรม
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in

Tourism and Hotel
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศลิปศาสตรบณัฑติ (การ
ทองเทีย่วและการโรงแรม)

ชือ่ยอ : ศศ.บ. (การทองเทีย่ว
และการโรงแรม)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Arts
(Tourism and Hotel)

ชือ่ยอ : B.A. (Tourism and Hotel)
3. วิชาเอก

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม เปนวิชาเอกคู
ซึง่ประกอบไปดวย วชิาเอกการทองเทีย่วและวชิาเอกการโรงแรม
4. หลักสูตร

4.1 หลักสูตร
4.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา  158  หนวยกติ
4.1.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป 32
1.2 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.3 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.4 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.5 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2. หมวดวชิาเฉพาะ 120
2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี 24
2.2 วชิาชพีบงัคบั 60

2.2.1 วชิาชพีบงัคบั (การทองเทีย่ว) 30
2.2.2 วชิาชพีบงัคบั (การโรงแรม) 30

2.3 วชิาชพีเลอืก 30
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมไมนอยกวา 158

รายวชิาตามโครงสรางหลกัสตูร
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  120  หนวยกติ

2.1  วชิาพืน้ฐานวชิาชพี  จำนวน  24  หนวยกติ  มรีาย
วชิาดงัตอไปนี้

3243110 เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรบั 3 (3-0-6)
การทองเทีย่วและการโรงแรม
Information Technology for Tourism
and Hotel

3401101 การพฒันาบคุลกิภาพสำหรบั  3 (3-0-6)
การทองเทีย่วและการโรงแรม
Personality Development for Tourism
and Hotel

3402101 จติวทิยาบรกิาร 3 (3-0-6)
Service Psychology

3402602 การจดัการทรพัยากรมนษุย 3 (3-0-6)
สำหรบัการทองเทีย่วและการโรงแรม
Human Resource Management for
Tourism and Hotel

3403601 จรรยาบรรณวชิาชพีและกฎหมาย 3 (3-0-6)
สำหรบัการทองเทีย่วและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for
Tourism and Hotel

3411101 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
Introduction to Tourism

3413201 พฤตกิรรมของนกัทองเทีย่ว 3 (2-2-5)
และการสือ่สารขามวฒันธรรม
Tourist Behavior and Cross Culture
Communication

3421101 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัการโรงแรม 3 (3-0-6)
Introduction to Hotel

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2. วชิาเฉพาะบงัคบั   จำนวน  60  หนวยกติ
2.1 วชิาชพีบงัคบั (การทองเทีย่ว)

จำนวน  30 หนวยกติ

2.1.1 กลมุวชิาการวางแผน การจดัการ และ
การพฒันาการทองเทีย่ว

3411602 การพฒันาทรพัยากรการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
Tourism Resource Development

3412204 การจดัการอตุสาหกรรมบรกิาร 3 (3-0-6)
Hospitality Industry Management

3413603 การสำรวจและวจิยัสำหรบั 3 (2-2-5)
การทองเทีย่ว
Survey and Research for Tourism

3414101 การวางแผนและพฒันาการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
Tourism Planning and Development

3414203 โลจสิตกิสสำหรบัอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
การทองเทีย่ว
Logistics for Tourism Industry

3414701 สมัมนาการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
Seminar on Tourism

2.1.1 กลุมวิชาการดำเนินงานและการ
จัดการธุรกิจนำเที่ยว

3411501 งานมคัคเุทศก 3 (2-2-5)
Tour Guiding

3412301 การตลาดการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
Tourism Marketing

3413104 การจดัการธรุกจินำเทีย่วและตวัแทน 3 (3-0-6)
การเดนิทางทองเทีย่ว
Tour Business and Travel Agency
Management

3413501 การวางแผนและการจดันำเทีย่ว 3 (2-2-5)
Tour Planning and Organizing

2.2  วชิาชพีบงัคบั (การโรงแรม) จำนวน 30 หนวยกติ

2.2.1  กลมุวชิาการวางแผน การจดัการ
และการพัฒนาการโรงแรม

3422301 การตลาดโรงแรมและการขาย 3 (3-0-6)
Hotel Marketing and Sales

3423601 การจดัการโรงแรม 3 (3-0-6)
Hotel Management

3423603 การสำรวจและวจิยัสำหรบัการโรงแรม 3 (2-2-5)
Survey and Research for Hotel

3424101 การวางแผนและพฒันาธรุกจิโรงแรม 3 (3-0-6)
Hotel Business Planning and
Development

3424701 สมัมนาการโรงแรม 3 (3-0-6)
Seminar on Hotel

2.2.2 กลุมวิชาการดำเนินงานและจัดการ
หองพกั

3421302 การดำเนนิงานและการจดัการ 3 (2-2-2)
งานบรกิารสวนหนา
Front Office Operation and
Management

3421402 การดำเนนิงานและการจดัการ 3 (2-2-2)
งานแมบาน
Housekeeping Operation and
Management

2.2.3 กลุมวิชาการดำเนินงานและจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม

3422502 การดำเนนิงานและการจดัการ 3 (2-2-5)
อาหารและเครือ่งดืม่
Food and Beverage Operation and
Management

3423102 การดำเนนิงานและการจดัการครวั 3 (2-2-5)
และภตัตาคาร
Kitchen and Restaurant Operation and
Management

3423201 การดำเนนิงานและบรกิารจดัเลีย้ง 3 (2-2-5)
Catering Operation and Service

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2.3 วชิาชพีเลอืก  จำนวน  30  หนวยกติ
2.3.1 กลมุวชิาความชำนาญและความสนใจ

เฉพาะ (เลอืกเรยีน  15  หนวยกติ  จากรายวชิาตอไปนี)้

2471101 อารยธรรมไทย 3 (3-0-6)
Thai Civilization

3401202 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3 (3-0-6)
Thai and International Cuisines

3404301 การจดัการธรุกจิการบนิ 3 (3-0-6)
Airline Business Management

3413101 มรดกไทยเพือ่การทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
Thai Heritage for Tourism

3412403 การจดัการการทองเทีย่วเชงินเิวศ 3 (3-0-6)
Eco-Tourism Management

3412503 การจดัการการทองเทีย่วทางน้ำ 3 (3-0-6)
Cruise Tourism Management

3423101 การจดัการสโมสรและบาร 3 (3-0-6)
Club and Bar Management

3423304 การจดัการรสีอรทและสปา 3 (3-0-6)
Resort and Spa Management

2.3.2 กลมุวชิาภาษาตางประเทศเพือ่งานอาชพี
(เลอืกเรยีน  15  หนวยกติ  จากรายวชิาตอไปนี)้

กลมุวชิาภาษาองักฤษ

2312606***ภาษาองักฤษสำหรบัการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
และการโรงแรม 1
English for Tourism and Hotel 1

2312607***ภาษาองักฤษสำหรบัการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
และการโรงแรม 2
English for Tourism and Hotel 2

2313615***ภาษาองักฤษสำหรบัการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
และการโรงแรม 3
English for Tourism and Hotel 3

2313616***ภาษาองักฤษสำหรบัการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
และการโรงแรม 4
English for Tourism and Hotel 4

2314606***ภาษาองักฤษสำหรบัการทองเทีย่ว 3 (3-0-6)
และการโรงแรม 5
English for Tourism and Hotel 5

กลมุวชิาภาษาญีป่นุ

2282101 ภาษาญีป่นุ 1 3 (2-2-5)
Japanese 1

2282102 ภาษาญีป่นุ 2 3 (2-2-5)
Japanese 2

2283101 ภาษาญีป่นุ 3 3 (2-2-5)
Japanese 3

2283102 ภาษาญีป่นุ 4 3 (2-2-5)
Japanese 4

2284101 ภาษาญีป่นุ 5 3 (2-2-5)
Japanese 5

2.4 วิชาฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน  6  หนวยกติ

3404801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิา 1 (1-0-2)
ชพีการทองเทีย่วและการโรงแรม
Preparation for Professional Experience
in Tourism and Hotel
* เฉพาะแผนฝกประสบการณวชิาชพี*

เลอืก 1 รายวชิา
3404802 การฝกประสบการณวชิาชพีการ 5 (400)

ทองเทีย่วและการโรงแรม
Field Experience in Tourism and Hotel

3404812 สหกจิศกึษา 6 (ไมนอยกวา 16 สปัดาห)
Co - operative Education

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
             ใหเลอืกเรยีนในรายวชิาใดๆในหลกัสตูรมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรคโดยไมซ้ำกบัรายวชิาทีเ่รยีนมาแลวและตอง
ไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกติในเกณฑการ
สำเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิานี้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Accountancy

Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ : บญัชบีณัฑติ
ชือ่ยอ : บช.บ.

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of

Accountancy

ชือ่ยอ : B.Acc.
3.  หลกัสตูร

3.1 หลกัสตูร
3.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม

นอยกวา  131  หนวยกติ
3.1.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 93
2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี 42
2.2 วชิาชพีบงัคบั 36
2.3 วชิาชพีเลอืก 9
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 131

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32  หนวยกติ
2.  หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  93 หนวยกติ

2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี  42  หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2.1.1  กลมุวชิาพืน้ฐานวชิาชพีทัว่ไป ประกอบดวย
5 รายวชิา 15 หนวยกติ เรยีนจากรายวชิาตอไปนี้

3214648 การจดัการเชงิกลยทุธ 3 (3-0-6)
Strategic Management

3301101 การบญัชชีัน้ตน 1 3 (2-2-5)
Principles of Accounting 1

3301102 การบญัชชีัน้ตน 2 3 (2-2-5)
Principles of Accounting 2
* ตองสอบผานวชิา 3301101 มากอน *

3332101 การภาษอีากร 1 3 (3-0-6)
Taxation 1

3341101 หลกัเบือ้งตนเกีย่วกบั 3 (2-2-5)
ระบบสารสนเทศ
Principles of Information System

2.1.2  กลมุภาษาองักฤษสำหรบัธรุกจิ 6 หนวยกติ
เรยีนจากรายวชิาตอไปนี้

2312706 ภาษาองักฤษธรุกจิ 1 3 (3-0-6)
Business English 1

2313706 ภาษาองักฤษธรุกจิ 2 3 (3-0-6)
Business English 2

2.1.3  รายวิชาที่เปนความรูดานองคกรและธุรกิจ
21 หนวยกติ เรยีนจากรายวชิาตอไปนี้

3211101 องคการและการจดัการ 3 (3-0-6)
Organization and Management

3213105 จรยิธรรมทางธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Ethics

3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
Principles of Marketing

3301104 กฎหมายธรุกจิ พาณชิย 3 (3-0-6)
และการบญัชี
Commercial Business Law and
Accounting

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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3322101 การจดัการทางการเงนิ 3 (2-2-5)
สำหรบันกับญัชี
Financial Management for Accountant
* ตองสอบผานวชิา 3301102 *

3501104 หลกัเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
Principles of Economics

3563302 การวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3 (3-0-6)
Quantitative Analysis

2.2 วชิาชพี (บงัคบั)  จำนวน    36 หนวยกติ
เรยีนจากรายวชิาตอไปนี้

3302101 การบญัชชีัน้กลาง 1 3 (2-2-5)
Intermediate Accounting 1
* ตองสอบผานวชิา 3301102 *

3302102 การบญัชชีัน้กลาง 2 3 (2-2-5)
Intermediate Accounting 2
* ตองสอบผานวชิา 3301102 *

3303101 การบญัชชีัน้สงู 1 3 (2-2-5)
Advanced Accounting 1
* ตองสอบผานวชิา 3302101, 3302102 *

3303102 การบญัชชีัน้สงู 2 3 (2-2-5)
Advanced Accounting 2
* ตองสอบผานวชิา 3302101, 3302102 *

3312101 การบญัชตีนทนุ 1 3 (2-2-5)
Cost Accounting 1
* ตองสอบผานวชิา 3301102 *

3312102 การบญัชตีนทนุ 2 3 (2-2-5)
Cost Accounting 2
* ตองสอบผานวชิา 3312101 *

3323201 การรายงานทางการเงนิและ 3 (2-2-5)
การวเิคราะห
Financial Report And Analysis
* ตองสอบผานวชิา 3302101, 3302102 *

3324901 สมัมนาการบญัชกีารเงนิ 3 (2-2-5)
Seminar in Financial Accounting
* ตองสอบผานวชิา 3302101, 3302102 *

3333101 การภาษอีากร 2 3 (2-2-5)
Taxation 2
* ตองสอบผานวชิา 3332101, 3302101,
3302102 *

3343101 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (2-2-5)
Accounting Information System
* ตองสอบผานวชิา 3341101, 3301102 *

3354101 การสอบบญัชี 3 (2-2-5)
Auditing
* ตองสอบผานวชิา 3302101, 3302102 *

3354102 การตรวจสอบภายในและ 3 (2-2-5)
การควบคมุภายใน Internal
Audit and Internal Control
* ตองสอบผานวชิา 3302101, 3302102 *

2.3 วชิาชพี (เลอืก) เลอืกเรยีนไมนอยกวา
9 หนวยกติ รายวชิาดงัตอไปนี้

3303201 การบญัชหีนวยงานภาครฐั 3 (2-2-5)
Public Sector Accounting
* ตองสอบผานวชิา 3301102 *

3303202 การบญัชเีฉพาะกจิการ 3 (2-2-5)
Accounting for Specific Enterprises
* ตองสอบผานวชิา 3301102 *

3303203 การบญัชเีพือ่การจดัการสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Management Accounting
* ตองสอบผานวชิา 3302101, 3302102 *

3303204 การบญัชสีวนบคุคล 3 (2-2-5)
Personal Accounting

3304201 ปญหาพเิศษทางการบญัชี 3 (2-2-5)
Special Problem in Accounting
* ตองสอบผานวชิา 3302101, 3302102 *

3323202 การวางแผนกำไรและการควบคมุ 3 (2-2-5)
Profit Planning and Control
* ตองสอบผานวชิา 3302101, 3302102 *

3333202 การวางแผนภาษี 3 (2-2-5)
Tax Planning
* ตองสอบผานวชิา 3302101, 3302102 *

3334901 สมัมนาการภาษอีากร 3 (2-2-5)
Seminar in Taxation
* ตองสอบผานวชิา 3332101, 3333101 *

3343201 การทำบญัชดีวยคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
Computerized Accounting
* ตองสอบผานวชิา 3301102, 3341101 *

3343202 โปรแกรม Microsoft Excel 3 (2-2-5)
สำหรบังานบญัชี
Program  Microsoft Excel for Accounting
* ตองสอบผานวชิา 3301102, 3341101 *

3344201 การตรวจสอบและควบคมุระบบ 3 (2-2-5)
สารสนเทศทางการบญัชี
Accounting Information System
Audit and Control
* ตองสอบผานวชิา 3343101, 3354102 *

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ



คณะวทิยาการจดัการ -232- คูมือนักศึกษา

3344202 นติบิญัชศีาสตร 3 (2-2-5)
Forensic Accounting
* ตองสอบผานวชิา  3302101, 3302102 *

3344901 สมัมนาเทคโนโลยแีละ 3 (2-2-5)
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี
Seminar in Accounting Information
Systems and Technology
* ตองสอบผานวชิา 3343101*

3354901 สมัมนาการสอบบญัชี 3 (2-2-5)
Seminar in Auditing
* ตองสอบผานวชิา 3354101 *

3354902 สมัมนาการตรวจสอบภายใน 3 (2-2-5)
Seminar in Internal Auditing
* ตองสอบผานวชิา 3354102 *

3364901 สมัมนาการบญัชบีรหิาร 3 (2-2-5)
Seminar in Managerial Accounting
* ตองสอบผานวชิา 3312102 *

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน  6  หนวยกติ  (เลอืกเรยีนจาก 1 รายวชิา)

3304801 การฝกประสบการณวชิาชพีการบญัชี 6 (360)
Field Experience in Accounting

หรอื
3304802 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)

CooperativeEducation

3.   หมวดวชิาเลอืกเสร ี  6  หนวยกติ

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับ
ปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลกัสตูรสาขาวชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนษุย

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ
สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนษุย

ภาษาองักฤษ : Bachelor  of  Business

Administration Program in

Human  Resource  Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ : บรหิารธรุกจิบณัฑติ

(การจดัการทรพัยากรมนษุย)

ชือ่ยอ : บธ.บ. (การจดัการ

ทรพัยากรมนษุย)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor  of  Business

Administration

(Human  Resource

Management)

ชือ่ยอ : B.B.A. (Human

Resource Management)
3.  หลกัสตูร

3.1 หลกัสตูร
3.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา  140  หนวยกติ
3.1.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 102
2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี 42
2.2 วชิาชพีบงัคบั 39
2.3 วชิาชพีเลอืก 15
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 140

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  102  หนวยกติ

2.2 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จำนวน  42 หนวยกติ

2312706 ภาษาองักฤษธรุกจิ 1 3 (3-0-6)
Business English 1

2313706 ภาษาองักฤษธรุกจิ 2 3 (3-0-6)
Business English 2

2461317***กฎหมายธรุกจิและพาณชิย 3 (3-0-6)
Business and Commercial Law

3001101 สถติแิละการวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3 (3-0-6)
Business Statitics and Quantitative Analysis

3211101 องคการและการจดัการ 3 (3-0-6)
Organization and Management

3213105 จรยิธรรมทางธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Ethics

3213626 การจดัการดำเนนิงาน 3 (3-0-6)
Operations Management

3214648 การจดัการเชงิกลยทุธ 3 (3-0-6)
Strategic Management

3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
Principles ofMarketing

3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 (2-2-5)
ในงานธรุกจิ
Management Information System for Business

3251101 การเงนิธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Finance
* ตองเรยีน  3301103  มากอน *

3252106***การภาษอีากรธรุกจิ 3 (3-0-6)
Taxation

3301103 หลกัการบญัชี 3 (2-2-5)
Principles ofAccounting

3563202 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Economics

2.2 วชิาชพี (บงัคบั)  จำนวน  39 หนวยกติ

3211125 พฤตกิรรมองคการ 3 (3-0-6)
Organization Behavior

3211627 การจดัการทรพัยากรมนษุย 3 (3-0-6)
Human Resource Management

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)



คณะวทิยาการจดัการ -234- คูมือนักศึกษา

3211646 การจดัหาทรพัยากรมนษุย 3 (3-0-6)
Human Resource Recruitment

3212140 การจดัการผลการปฏบิตังิาน 3 (3-0-6)
Performance Management
* ตองเรยีน 3211627 มากอน *

3212143 การจดัการแรงงานในประชาคม 3 (3-0-6)
เศรษฐกจิอาเซยีน
Management of Labor in the ASEAN
Economies

3213212 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 (3-0-6)
ทรพัยากรมนษุย
Human Resources Management
Information Systems

3213213 ภาวะผนูำและการทำงานเปนทมี 3 (3-0-6)
Leaderships and Teamwork

3213645 การจดัการคาตอบแทน
Compensation Management
* ตองเรยีน 3211627 มากอน *

3213907 ระเบยีบวธิวีจิยัการจดัการ 3 (3-0-6)
ทรพัยากรมนษุย
Human  Resource Management
Research Methodology

3214133 แรงงานสมัพนัธและการเจรจาตอรอง 3 (3-0-6)
Labor  Relations and negotiation

3214137 การพฒันาทรพัยากรมนษุย 3 (3-0-6)
และการฝกอบรม
Human Resources Development  and
Training
* ตองเรยีน 3211627 มากอน *

3214901 สมัมนาการจดัการทรพัยากรมนษุย 3 (2-2-5)
Seminar in Human Resource Management
* ตองเรยีน 3211627 มากอน *

3214908 โครงงานพเิศษทางการจดัการ 3 (0-3-6)
ทรพัยากรมนษุย
Special Project in Human Resource
Management
* ตองเรยีน 3213907 มากอน *

2.3 วชิาชพี (เลอืก)   จำนวน  15  หนวยกติ

3201101 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัการ 3 (3-0-6)
ประกอบธรุกจิ
Introduction to Business Operation

3212126 การพฒันาประสทิธภิาพในการทำงาน 3 (3-0-6)
Efficiency Development

3212128 การจดัการประชมุสมัมนาและ 3(3-0-6)
การจดันทิรรศการ
Conference and Convention Management

3213415 การจดัการความปลอดภยัและ 3 (3-0-6)
อาชวีอนามยั
Safety and Health Management

3213401 การจดัการทรพัยากรมนษุย 3 (3-0-6)
ระหวางประเทศ
International Human Resource
Management

3214407 จติวทิยาการใหคำปรกึษา 3 (3-0-6)
และการสอนงาน
Counseling Psychology and Coaching

3214649 การจดัการทนุมนษุยเชงิกลยทุธ 3 (3-0-6)
Strategic Human Capital Management

2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
ใหเลอืกเรยีน ไมนอยกวา  6 หนวยกติ

2.4.1 วชิาฝกประสบการณวชิาชพี  6 หนวยกติ

3214811 การเตรยีมฝกประสบการณ 1 (1-2-0)
วชิาชพีการจดัการทรพัยากรมนษุย
Preparation for Professional Experience
in Human Resource Management

3214827 การฝกประสบการณวชิาชพีการจดัการ 5 (300)
ทรพัยากรมนษุย
Field  Experience in Human Resource
Management
* ตองเรยีน 3214811 มากอน *

2.4.2 วชิาสหกจิศกึษา  จำนวน  6 หนวยกติ

3214828 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห
(การจดัการทรพัยากรมนษุย)
Cooperative Education(Human
Resource Management)

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6  หนวยกติ
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ  ในระดับ

ปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โดยไมซ้ำกบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิา
ทีก่ำหนดใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกติรวม ในเกณฑการสำเรจ็
หลกัสตูรสาขาวชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ



คูมือนักศึกษา -235- คณะวทิยาการจดัการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ
สาขาวชิาการตลาด

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Business
Administration Program in
Marketing

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : บรหิารธรุกจิบณัฑติ

(การตลาด)
ชือ่ยอ : บธ.บ. (การตลาด)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Business
Administration
(Marketing)

ชือ่ยอ : B.B.A. (Marketing)
3.  หลกัสตูร

3.1 จำนวนหนวยกติ ไมนอยกวา 131 หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูรรวมตลอดหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 93
2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี 42
2.2 วชิาชพีบงัคบั 30
2.3 วชิาชพีเลอืก 15
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 131

2461317 กฎหมายธรุกจิและพาณชิย 3 (3-0-6)
Business  and Commercial Law

3001101 สถติแิละการวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3 (3-0-6)
Business Statitics and Quantitative
Analysis

3211101 องคการและการจดัการ 3 (3-0-6)
Organization and Management

3213105 จรยิธรรมทางธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Ethics

3213626 การจดัการดำเนนิงาน 3 (3-0-6)
Operations Management

3214648 การจดัการเชงิกลยทุธ 3 (3-0-6)
Strategic Management

3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
Principles ofMrketing

3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่การ 3 (2-2-5)
จดัการในงานธรุกจิ
Management Information System for Business

3251101 การเงนิธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Finance
* ตองเรยีน 3301103 มากอน *

3252106***การภาษอีากรธรุกจิ 3 (3-0-6)
Taxation

3301103 หลกัการบญัชี 3 (2-2-5)
Principles ofAccounting

3563202 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Economics

2.2 วชิาชพี (บงัคบั) จำนวน  30  หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

3221102 พฤตกิรรมผบูรโิภค 3 (3-0-6)
Consumer Behavior

3222109 นโยบายผลติภณัฑและราคา 3 (3-0-6)
Product and Pricing Policies

3222602 การบรหิารชองทางการจดัจำหนาย 3 (3-0-6)
Marketing Channel and Distribution
Management

3222603 การสงเสรมิการตลาด 3 (3-0-6)
Marketing Promotion

3223606 การบรหิารการตลาด 3 (3-0-6)
Marketing  Management
* ตองเรยีน 3221101 มากอน *

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  93  หนวยกติ

2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จำนวน  42 หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

2312706 ภาษาองักฤษธรุกจิ 1 3 (3-0-6)
Business English

2313706 ภาษาองักฤษธรุกจิ 2 3 (3-0-6)
Business English 2

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)



คณะวทิยาการจดัการ -236- คูมือนักศึกษา

3223301 การตลาดบรกิาร 3 (3-0-6)
Service Marketing

3223122 การตลาดระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
International  Marketing
* ตองเรยีน 3221101 มากอน *

3224201 การตลาดอเลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
e - Marketing

3224901 สมัมนาการตลาด
Seminar in Marketing
* ตองเรยีน 3221101 มากอน *

3224902 การวจิยัตลาด 3 (2-2-5)
Marketing Research
* ตองเรยีน  3001101, 3223606 มากอน *

2.3 วชิาชพี (เลอืก) จำนวน  15  หนวยกติ
มรีายวชิาใหเลอืกดงันี้

3212120 จติวทิยาทางธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Psyhology

3213128 การประกอบการธรุกจิชมุชน 3 (3-0-6)
Community Business Operation

3213639 การจดัการธรุกจิขนาดกลาง 3 (3-0-6)
และขนาดยอม
Small and Medium Management

3221105 การตลาดเกษตรและสหกรณ 3 (3-0-6)
Agricultural Marketing and Cooperative
Marketing

3221601 การจดัการการคาปลกีและคาสง 3 (3-0-6)
Retailing and Wholesaling Management

3222110 ศลิปะการขาย 3 (3-0-6)
Salesmanship

3222115 การสือ่สารทางการตลาด 3 (3-0-6)
Marketing Communication

3222116 การตลาดทางตรง 3 (3-0-6)
Direct Marketing

3222604 การจดัการการจดัสงสนิคา 3 (3-0-6)
Transporation  Management

3222605 การจดัการการขาย 3 (3-0-6)
Sales  Management

3223607 การจดัซือ้ 3 (3-0-6)
Purchasing
* ตองเรยีน 3221101 มากอน *

3223302 การตลาดเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Social Marketing and Environment

3223501 การจดัการโลจสิตกิสและ 3 (2-2-5)
หวงโซอปุทาน
Logistics and Supply Chain Management

3224303 การพยากรณการตลาด 3 (3-0-6)
Marketing  Forecasting

3224903 ประเดน็ปญหาปจจบุนัทางการตลาด 3 (2-2-5)
Current  Issues   in  Marketing
* ตองเรยีน 3223606 มากอน *

3224601 กลยทุธการตลาด 3 (3-0-6)
Marketing  Strategy

3224202 การบรหิารสนิคาในธรุกจิคาปลกี 3 (3-0-6)
Merchandise
* ตองเรยีน 3221101 มากอน *

3224101 การวางแผนการตลาด 3 (3-0-6)
Marketing Plan
* ตองเรยีน 3221101 มากอน *

3224102 การสงเสรมิการตลาดในรปูธรุกจิคาปลกี 3 (3-0-6)
Promotion for Retail Store
* ตองเรยีน 3221101 มากอน *

3224203 การจดัการพืน้ทีค่าปลกี 3 (2-2-5)
Property Acquistion
* ตองเรยีน  3221101 มากอน *

3224204 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการธรุกจิคาปลกี 3 (2-2-5)
Retail Management Information System
* ตองเรยีน  3221101 มากอน *

3223303***การจดัการลกูคาสมัพนัธ 3 (3-0-6)
Customer Relationship Management

3223123 การตลาดในประชาคมอาเซยีน 3 (3-0-6)
ASEAN Marketing
* ตองเรยีน  3221101 มากอน *

2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6 หนวยกติ
มรีายวชิาใหเลอืกเรยีนเพยีงแบบเดยีว ดงันี้

2.4.1 แบบฝกประสบการณวชิาชพี 6 หนวยกติ

3223811 เตรยีมฝกประสบการณ 1 (1-2-0)
วชิาชพีการตลาด
Preparation for Professional Experience
inMarketing

3224827 การฝกประสบการณวชิาชพีการตลาด 5 (300
Field xperience in Marketing

2.4.2 แบบสหกจิศกึษา  จำนวน  6  หนวยกติ

3224828 สหกจิศกึษา
Cooperative Education 6 (16 สปัดาห)

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6  หนวยกติ
          เลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ของมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค โดยไมซ้ำกบัรายวชิาทีเ่คย
เรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีนโดยไมนบั
หนวยกติในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิาตาง ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)



คูมือนักศึกษา -237- คณะวทิยาการจดัการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ
สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Business

Administration in Business

Computer
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ : บรหิารธรุกจิบณัฑติ

(คอมพวิเตอรธรุกจิ)

ชือ่ยอ : บธ.บ. (คอมพวิเตอรธรุกจิ)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Business

Administration

(Business Computer)

ชือ่ยอ : B.B.A. (Business

Computer)
3.  หลกัสตูร

3.1 หลกัสตูร
3.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม

นอยกวา  134  หนวยกติ
3.1.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
2.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
2.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
2.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
2.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2. หมวดวชิาเฉพาะ 96
2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี (วชิาแกน) 42
2.2 วชิาชพีบงัคบั (วชิาเฉพาะดาน) 42

• กลมุประเดน็ดานองคการและ 15
ระบบสารสนเทศ

• กลมุเทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต 12
• กลมุเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแวร 9
• กลมุโครงสรางพืน้ฐานของระบบ 6

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  96  หนวยกติ

2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จำนวน  42 หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

2312706 ภาษาองักฤษธรุกจิ 1 3 (3-0-6)
Business English 1

2313706 ภาษาองักฤษธรุกจิ 2 3 (3-0-6)
Business English 2

2461317 กฎหมายธรุกจิและพาณชิย 3 (3-0-6)
Business Law and Commercial

3001101 สถติแิละการวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3 (3-0-6)
Business Statitics and Quantitative
Analysis

3211101 องคการและการจดัการ 3 (3-0-6)
Organization and Management

3213105 จรยิธรรมทางธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Ethics

3213648 การจดัการเชงิกลยทุธ 3 (3-0-6)
Strategic Management

3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
Principles of Marketing

3241101 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 (2-2-5)
ในงานธรุกจิ
Management Information System
for Business

3251101 การเงนิธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Finance

3252106***การภาษอีากรธรุกจิ 3 (3-0-6)
Taxation

3301103 หลกัการบญัชี 3 (2-2-5)
Principles of Accounting

3213626 การจดัการดำเนนิงาน 3 (3-0-6)
Operations Management

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2.3 วชิาชพีเลอืก (วชิาเลอืก) 6
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวม 134

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
3563202 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (3-0-6)

Business Economics

2.2 วชิาชพีบงัคบั (วชิาเฉพาะดาน)
จำนวน 42 หนวยกติ

ประกอบดวย 4 กลมุวชิา ดงัตอไปนี้

• กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
 จำนวน 15 หนวยกติ

3241102 ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Information System

3243101 การวเิคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
สารสนเทศเพือ่งานธรุกจิ
Analysis and Design Information
System for Business

3243106 ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
ทางธรุกจิ
Business Information System Security

3243107 โครงงานคอมพวิเตอรธรุกจิ 1 3 (2-2-5)
Business Computer Project 1

3244102 โครงงานคอมพวิเตอรธรุกจิ 2 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Business Computer Project 2
* ตองเรยีน  3243107  มากอน *

• กลมุเทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต
 จำนวน 12 หนวยกติ

 3242102 ระบบการจดัการฐานขอมลูเพือ่ 3 (2-2-5)
งานธรุกจิ
Database management system for
Business

3243102 การพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic Commerce

3243104 ธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Elictronic Business

3244101 การวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิ 3 (2-2-5)
Enterprise Resource Planning

• กลมุเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแวร
 จำนวน 9 หนวยกติ

3241103 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
เพือ่งานธรุกจิ
Business Programming

3242101 การออกแบบและพฒันาเวบ็ 3 (2-2-5)
Web Design and Development

3243103 มลัตมิเีดยีสำหรบังานธรุกจิ 3 (2-2-5)
Multimedia  for Business

• กลมุโครงสรางพืน้ฐานของระบบ
 จำนวน 6 หนวยกติ

3241104 โครงสรางขอมลูและขัน้ตอนวธิี 3 (2-2-5)
Data Structures and Algorithms

3243105 การสือ่สารขอมลูและเครอืขาย 3 (2-2-5)
คอมพวิเตอรในงานธรุกจิ
Business Data Communication and
Computer Network

2.3 วชิาชพีเลอืก (วชิาเลอืก) จำนวน  6 หนวยกติ

3242201 ระบบสารสนเทศสำนกังาน 3 (2-2-5)
อตัโนมตัเิพือ่งานธรุกจิ
Office Automation Information System
for Business

3243201 การออกแบบและพฒันาระบบ 3 (2-2-5)
ฐานขอมลูทางธรุกจิ
Business Databass Design and
Development

3243202 การพฒันาซอฟตแวรดวยโปรแกรม 3 (2-2-5)
แบบวชิวล
Software Development By Visual
Programming

3243203 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 (2-2-5)
หวงโซอปุทาน
Supply Chain Information System

3244201 การพฒันาโปรแกรมประยกุต 3 (2-2-5)
สำหรบัอปุกรณเคลือ่นที่
Application Development for Mobile
Devices

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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3244203 คลงัขอมลู 3 (2-2-5)
Data Warehouse

3244204 เหมอืงขอมลู 3 (2-2-5)
Data Mining

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน  6 หนวยกติ  มรีายวชิาใหเลอืกดงันี้

2.4.1 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
จำนวน 6 หนวยกติ

3244826 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (1- 2-0)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Preparation for Professional Experience
in Business Computer

3244827 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Field Experience in Business Computer

2.4.2 วชิาสหกจิศกึษา จำนวน  6 หนวยกติ

3244828 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Cooperative Education

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6  หนวยกติ

เลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรมหาวทิยาลยั
ราชภัฎนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกติ
รวมในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิานี้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ
ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Communication

Arts  Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ : นเิทศศาสตรบณัฑติ

ชือ่ยอ : นศ.บ.

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of

Communication  Arts

ชือ่ยอ : B.Com.Arts
3. วิชาเอก

3.1 การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ
(Advertising and Public Relations)

3.2 การสือ่สารมวลชน (Mass Communication)

4.  หลกัสตูร
4.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา  137  หนวยกติ
4.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  99  หนวยกติ

2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จำนวน  36  หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

3101101 การสือ่สารของมนษุย 3 (3-0-6)
Human Communication

3101102 การพฒันาบคุลกิภาพเพือ่ 3 (2-2-5)
งานนเิทศศาสตร
Development of Personality for
Communication Arts

3101103 การสือ่สารระหวางวฒันธรรมอาเซยีน 3 (3-0-6)
Intercultural Communication in ASEAN

3101201 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ 3 (2-2-5)
งานนเิทศศาสตร
Information  Technology  for
Communication Arts

3101401 ภาษาองักฤษเพือ่วชิาชพีนเิทศศาสตร 3 (3-0-6)
English for Communication Arts

3102501 ศลิปะการใชภาษา 3 (2-2-5)
เพือ่งานนเิทศศาสตร
Language for Communication Arts

3103101 การวจิยันเิทศศาสตร 3 (3-0-6)
Communication Arts Research

3103102 กฎหมายและจรยิธรรม 3 (3-0-6)
ทางนเิทศศาสตร
Communication Arts Laws and Ethics

3104101 การสือ่สารเพือ่พฒันาทองถิน่ 3 (2-2-5)
Communication for Rural Development

3211101 องคการและการจดัการ 3 (3-0-6)
Organization and Management

3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
Principle of Marketing

3563202 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Economics

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2. หมวดวชิาเฉพาะ 99
2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี 36
2.2 วชิาชพีบงัคบั 36
2.3 วชิาชพีเลอืก 21
2.4 วชิาฝกประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 137

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

       2.2   วชิาชพี แบงเปนวชิาชพี (บงัคบั) และ
วชิาชพี (เลอืก) เลอืกเรยีนรายวชิาในแตละวชิาเอก ดงันี้

2.2.1 วิชาเอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ
บงัคบั  36  หนวยกติ

3102101 การสือ่สารเพือ่การโนมนาวใจ 3 (3-0-6)
Persuasion Communication

3102102 พฤตกิรรมผบูรโิภค 3 (3-0-6)
Consumer Behaviors

3102502 หลกัการถายภาพ 3 (2-2-5)
Principles of Photography

3103201 คอมพวิเตอรสำหรบังานนเิทศศาสตร 3 (2-2-5)
Computer for Communication Arts

3103501 การพดูเพือ่การสือ่สาร 3 (2-2-5)
Speech for Communication
* ตองเรยีน 3102501 มากอน *

3103502 การเขยีนเพือ่การสือ่สาร 3 (2-2-5)
Writing for Communication
* ตองเรยีน 3102501 มากอน *

3104301 การวเิคราะหสถานการณปจจบุนั 3 (2-2-5)
เพือ่การสือ่สาร
Interpretation of Current Affairs for
Communication

3113101 หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ 3 (3-0-6)
Principles of Advertising and Public
Relations

3113102 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3 (3-0-6)
Integrated Marketing Communication

3113901 โครงงานพเิศษดานการโฆษณา 3 (2-2-5)
และประชาสมัพนัธ
Special Project in Advertising and Public
Relations
* ตองเรยีน 3113101 มากอน *

3114501 การวางแผนรณรงคเพือ่การโฆษณา 3 (2-2-5)
และประชาสมัพนัธ
Advertising and Public Relations
Campaign Planning
* ตองเรยีน 3113101 มากอน *

3123102 การสือ่ขาวเบือ้งตน 3 (2-2-5)
Basic News Reporting

เลอืก จากรายวชิาตอไปนี ้21 หนวยกติ

3102103 การสือ่สารในองคการ 3 (3-0-6)
Organization Communication

3102503 การถายภาพเพือ่การสือ่สาร 3 (2-2-5)
ในยคุดจิทิลั
Photography for Communication in
Digital Ages
* ตองเรยีน 3102502 มากอน *

3103503 นเิทศศลิปในการสือ่สาร 3 (2-2-5)
Visual Communication

3103701 การแสดงและการกำกบัการแสดง 3 (2-2-5)
Acting and Directing

3104102 สถติเิพือ่งานวจิยัทางนเิทศศาสตร 3 (3-0-6)
Statistics for Communication Arts
Research

3104601 การจดัการการสือ่สาร 3 (3-0-6)
Communication Management

3104901 สมัมนานเิทศศาสตร 3 (2-2-5)
Communication Arts Seminar

3113501 การจดักจิกรรมทางการตลาด 3 (2-2-5)
Event Marketing

3113502 การออกแบบและพฒันาสือ่ 3 (2-2-5)
เพือ่งานโฆษณาและประชาสมัพนัธ
Media Design for Advertising and
Public Relations
* ตองเรยีน 3113101 มากอน *

3113601 องคกรสมัพนัธ 3 (3-0-6)
Corporate Social Responsibilities

3114601 ธรุกจิงานโฆษณาและประชาสมัพนัธ 3 (3-0-6)
Advertising and Public Relations Business
* ตองเรยีน 3113101 มากอน *

3122701 การใชหองปฏบิตักิารวทิยุ 3 (2-2-5)
กระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน
Radio and Television Studios

3123103 การสือ่ขาวชัน้สงู 3 (2-2-5)
Advanced News Reporting
* ตองเรยีน 3123102 มากอน *

3123401 การแปลขาวและเขยีน 3 (2-2-5)
ขาวภาษาองักฤษ
News Translation and English News
Writing

3123501 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 3 (2-2-5)
Radio Production

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

3123502 การผลติรายการวทิยโุทรทศันเบือ้งตน 3 (2-2-5)
Basic Television Production

3123601 สือ่มวลชนทองถิน่ 3 (3-0-6)
Local Mass Media

3124301 การคดิเชงิวพิากษ 3 (3-0-6)
Critical Thinking

2.2.2 วิชาเอกการสื่อสารมวลชน
บงัคบั  36  หนวยกติ

3102101 การสือ่สารเพือ่การโนมนาวใจ 3 (3-0-6)
Persuasion Communication

3102502 หลกัการถายภาพ 3 (2-2-5)
Principles of Photography

3103201 คอมพวิเตอรสำหรบังานนเิทศศาสตร 3 (2-2-5)
Computer for Communication Arts

3103501 การพดูเพือ่การสือ่สาร 3 (2-2-5)
Speech for Communication
* ตองเรยีน 3102501 มากอน *

3103502 การเขยีนเพือ่การสือ่สาร 3 (2-2-5)
Writing for Communication
* ตองเรยีน 3102501 มากอน *

3104301 การวเิคราะหสถานการณปจจบุนั 3 (2-2-5)
เพือ่การสือ่สาร
Interpretation of Current Affairs
for Communication

3113102 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3 (3-0-6)
Integrated Marketing Communication

3123101 หลกัการสือ่สารมวลชน 3 (3-0-6)
Principles of Mass Communication

3123102 การสือ่ขาวเบือ้งตน 3 (2-2-5)
Basic News Reporting

3123501 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 3 (2-2-5)
Radio Production

3123502 การผลติรายการวทิยโุทรทศันเบือ้งตน3 (2-2-5)
Basic Television Production

3123901 โครงงานพเิศษดานสือ่สารมวลชน 3 (2-2-5)
Special Project in Mass Communication
* ตองเรยีน 3123101 มากอน *

เลอืก จากรายวชิาตอไปนี ้21 หนวยกติ

3102102 พฤตกิรรมผบูรโิภค 3 (3-0-6)
Consumer Behaviors

3103701 การแสดงและการกำกบัการแสดง 3 (2-2-5)
Acting and Directing

3104102 สถติเิพือ่งานวจิยัทางนเิทศศาสตร 3 (3-0-6)
Statistics for Communication Arts
Research

3104601 การจดัการการสือ่สาร 3 (3-0-6)
Communication Management

3104901 สมัมนานเิทศศาสตร 3 (2-2-5)
Communication Arts Seminar

3113501 การจดักจิกรรมทางการตลาด 3 (2-2-5)
Event Marketing

3113601 องคกรสมัพนัธ 3 (3-0-6)
Corporate Social Responsibilities

3122701 การใชหองปฏบิตักิารวทิยกุระจาย 3 (2-2-5)
เสยีงและวทิยโุทรทศัน
Radio and Television Studios

3123103 การสือ่ขาวชัน้สงู 3 (2-2-5)
Advanced News Reporting
* ตองเรยีน 3123103 มากอน *

3123401 การแปลขาวและเขยีนขาว 3 (2-2-5)
ภาษาองักฤษ
News Translation and English News
Writing

3123503 การผลติรายการวทิยโุทรทศันขัน้สงู 3 (2-2-5)
Advanced Television Production
* ตองเรยีน 3123502 มากอน *

3123504 การสือ่ขาววทิยกุระจายเสยีง 3 (2-2-5)
และวทิยโุทรทศัน
News Reporting for Broadcasting

3123601 สือ่มวลชนทองถิน่ 3 (3-0-6)
Local Mass Media

3123602 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ 3 (2-2-5)
โทรทศันชมุชน
Community Radio and Television

3124301 การคดิเชงิวพิากษ 3 (3-0-6)
Critical Thinking

3124601 ธรุกจิงานวทิยกุระจายเสยีง 3 (3-0-6)
และวทิยโุทรทศัน
Broadcasting Business

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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3124602 การบรหิารงานสิง่พมิพ 3 (3-0-6)
Printing management

3124701 การบรรณาธกิรหนงัสอืพมิพ 3 (2-2-5)
และนติยสาร
Newspaper and Magazine Editing

2.3 วชิาฝกประสบการณภาคสนาม     เลอืกจาก
รายวชิาดงัตอไปนี้

2.3.1 วชิาฝกประสบการณวชิาชพี จำนวน
6 หนวยกติ  มรีายวชิาดงันี้

3104801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (1-2-0)
นเิทศศาสตร
Preparation for Professional Experience
in Communication

3104802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
นเิทศศาสตร
Field Experience in Communication
* ตองเรยีน 3104801 มากอน *

2.3.2 วชิาสหกจิศกึษา  จำนวน  6 หนวยกติ
เรยีนรายวชิาดงันี้

3104803 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Cooperative Education

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6  หนวยกติ

ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค  โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูร
สาขาวชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาการจดัการ

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Economics Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : เศรษฐศาสตรบณัฑติ

ชือ่ยอ : ศ.บ.

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Economics

ชือ่ยอ : B.Econ.
3..  หลกัสตูร

3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร
ไมนอยกวา  131  หนวยกติ

3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน 32 หนวยกติ
บงัคบัเรยีน 11 รายวชิา  และใหเลอืกเรยีน 1 รายวชิา ดงันี้

2. หมวดวชิาเฉพาะ  93  หนวยกติ  แบงเปน 4 กลมุ
ดงันี้
2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี  จำนวน  30  หนวยกติ

มรีายวชิาดงัตอไปนี้

2312703 ภาษาองักฤษสำหรบัเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
English for Economics

2313702 ภาษาองักฤษสำหรบัสงัคมศาสตร 3 (3-0-6)
English for Social Science

2461317***กฏหมายธรุกจิและพาณชิย 3 (3-0-6)
Business Law and Commercial

3221101 หลกัการตลาด 3 (3-0-6)
Principles of Marketing

3251101 การเงนิธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business Finance
* ตองเรยีน  3301103  มากอน *

3301103 หลกัการบญัชี 3 (2-2-5)
Principles of Accounting

3501107 เศรษฐคณติศาสตร 1 3 (3-0-6)
Mathematics for Economics 1

3502107 เศรษฐคณติศาสตร 2 3 (3-0-6)
Mathematics for Economics  2
* ตองเรยีน  3501107  มากอน *

3502305 จรยิธรรมสำหรบันกัเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
Ethics  for Economists

4311703 คอมพวิเตอรสำหรบันกัเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
Computer for Economists

2.2 วชิาชพี (บงัคบั) จำนวน  42  หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

3501106 ประวตัแินวคดิเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
History of Economic Thought

3501108 สถติเิศรษฐศาสตร 1 3 (3-0-6)
Economic Statistics 1

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 93
2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชพี 30
2.2 วชิาชพี (บงัคบั) 42
2.3 วชิาชพี (เลอืก) 15
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 131

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

3502101 เศรษฐศาสตรจลุภาค 1 3 (3-0-6)
Microeconomics  1

3502102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3 (3-0-6)
Macroeconomics 1

 3502104 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
International Economics

3502108 สถติเิศรษฐศาสตร 2 3 (3-0-6)
Economic Statistics 2
* ตองเรยีน  3501108  มากอน *

3503101 เศรษฐศาสตรจลุภาค 2 3 (3-0-6)
Microeconomics  2
* ตองเรยีน  3502101  มากอน *

3503102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3 (3-0-6)
Macroeconomics  2
* ตองเรยีน  3502102  มากอน *

3503301 เศรษฐศาสตรการวเิคราะหโครงการ 3 (3-0-6)
และแผนงาน
Projects and Programs Analysis

3503305 การวเิคราะหเศรษฐกจิไทย 3 (3-0-6)
Analysis Thai Economics

3504901 วธิวีจิยัทางเศรษฐศาสตร 3 (2-2-5)
Research Methodology in Economics

3504902 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร 3 (2-2-5)
Seminar in Economics

3563302 การวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3 (3-0-6)
Quantitative Analysis

3583102 เศรษฐศาสตรสหกรณ 3 (3-0-6)
Cooperative Economics

2.3 วชิาชพี (เลอืก) ใหเลอืกเรยีนไมนอยกวา
15 หนวยกติ จากกลมุใดกลมุหนึง่ตอไปนี้

2.3.1 เศรษฐศาสตรธรุกจิ
(Business Economics)

2.3.2 เศรษฐศาสตรการเงนิการธนาคาร
(Economics of Money and Banking)

กลุมเศรษฐศาสตรธุรกิจ

3501102 เศรษฐศาสตรเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Economics

3501104 หลกัเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
Principles of Economics

3502201 เศรษฐกจิประเทศไทย 3 (3-0-6)
Economy of Thailand

3503103 เศรษฐมติ ิ1 3 (3-0-6)
Econometrics  1
* ตองเรยีน 3502108 มากอน *

3503304 เศรษฐศาสตรการเงนิธรุกจิ 3 (3-0-6)
Economics of Business Finance

3503306 การลงทนุและการวเิคราะหหลกัทรพัย 3 (3-0-6)
Portfolio Investment and Analysis

3503307 การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 3 (3-0-6)
Economic and Social Development

3503308 เศรษฐศาสตรการภาษอีากร 3 (3-0-6)
Economics of Taxation

3504102 ประเทศไทยกบัเศรษฐกจิโลก 3 (3-0-6)
Thailand  and  the  world economy

3553301 เศรษฐศาสตรการจดัการ 3 (3-0-6)
Managerial Economics

3563202 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business  Economics

3593204 เศรษฐศาสตรสิง่แวดลอมสำหรบั 3 (3-0-6)
องคกรธรุกจิ
Corporate Environmental Economics

3603103 เศรษฐศาสตรการขนสง 3 (3-0-6)
Economics of Transportation
* ตองเรยีน 3503101 มากอน *

3603104 เศรษฐศาสตรการผลติ 3 (3-0-6)
Production Economics

3603105 เศรษฐศาสตรอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Industrial Economics

3603201 เศรษฐศาสตรการจดัการธรุกจิ 3 (3-0-6)
ระหวางประเทศ
Economics of International
Business Management

3604201 หวัขอเฉพาะดานเศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (2-2-5)
Special Topics in Business Economics

3604501 การอานเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 (2-2-5)
Readings in Business Economics

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

กลุมเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร

3251105 การธนาคารพาณชิย 3 (3-0-6)
Commercial Bank

3501102 เศรษฐศาสตรเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Economics

3501104 หลกัเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
Principles of Economics

3502105 เศรษฐศาสตรการเงนิและการธนาคาร 3 (3-0-6)
Economics of Money and Banking

3502201 เศรษฐกจิประเทศไทย 3 (3-0-6)
Economy of Thailand

3503103 เศรษฐมติ ิ1 3 (3-0-6)
Econometrics  1
* ตองเรยีน 3502108 มากอน *

3503104 เศรษฐศาสตรการเงนิระหวาง 3 (3-0-6)
ประเทศ
International Monetary Economics
* ตองเรยีน 3503102 , 3502104 มากอน *

3503304 เศรษฐศาสตรการเงนิธรุกจิ 3 (3-0-6)
Economics of Business Finance

3503306 การลงทนุและการวเิคราะห 3 (3-0-6)
หลกัทรพัย
Portfolio Investment and Analysis

3503307 การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 3 (3-0-6)
Economic and Social Development

3504101 ตลาดการเงนิระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
International Financial Markets

3504102 ประเทศไทยกบัเศรษฐกจิโลก 3 (3-0-6)
Thailand  and  the  world economy

3553101 ทฤษฎแีละนโยบายการเงนิ 3 (3-0-6)
Monetary Theory and Policy

3553103 ความรทูัว่ไปดานการประกนัภยั 3 (3-0-6)
General Principle of Insurance

3553104 การดำเนนิธรุกจิการประกนัภยัและ 3 (3-0-6)
กฎหมายทีเ่กีย่วของ
Insurance Business and Related Laws

3553301 เศรษฐศาสตรการจดัการ 3 (3-0-6)
Managerial Economics

3553302 เศรษฐศาสตรการผนัแปรทางการเงนิ 3 (3-0-6)
Economics of Monetary Fluctuation

3554201 หวัขอเฉพาะดานเศรษฐศาสตร 3 (2-2-5)
การเงนิ
Special Topics in Monetary Economics

3554501 การอานเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร 3 (2-2-5)
การเงนิ
Readings in Monetary Economics

2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม ใหเลอืกเรยีน
ไมนอยกวา 6 หนวยกติ  แยกเปน 2 กรณ ี คอื

กรณทีี ่1 เรยีนวชิาการเตรยีมฝกประสบการณ
วชิาชพีจำนวน 1 หนวยกติ  และเรยีนวชิาการฝกประสบการณ
วชิาชพีเศรษฐศาสตร  จำนวน 5 หนวยกติ

3504801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (1-2-0)
Preparation for Professional Experience

3504802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
เศรษฐศาสตร
Field Experience in Economics

กรณทีี ่2 สหกจิศกึษา จำนวน  6 หนวยกติ

3504803 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Cooperative Education

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน 6 หนวยกติ

            ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรี
ทีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคโดยไมซ้ำกบัรายวชิา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียน
โดยไมนับหนวยกิตในเกณณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขา
วชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาฟสกิส

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program
in Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ

(ฟสกิส)
ชือ่ยอ : วท.บ. (ฟสกิส)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science
(Physics)

ชือ่ยอ : B.Sc. (Physics)
3.  หลกัสตูร

3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร
ไมนอยกวา  136  หนวยกติ

3.2 โครงสรางหลกัสตูร

กลมุวชิาคณติศาสตร     9 หนวยกติ

4291401 แคลคลูสั 1 3 (3-0-6)
Calculus 1

4292401 แคลคลูสั 2 3 (3-0-6)
Calculus 2
* ตองเรยีน 4291401 มากอน *

4212304 สมการเชงิอนพุนัธสามญั 3 (3-0-6)
Ordinary  Differential  Equations
* ตองเรยีน 4292401 กอน *

กลมุวชิาเคมรีวมปฏบิตักิาร     4 หนวยกติ

4221101 เคมทีัว่ไป 3 (3-0-6)
General Chemistry

4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 (0-2-1)
General ChemistryLaboratory

กลมุวชิาชวีวทิยารวมปฏบิตักิาร    8 หนวยกติ

4231101 ชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Biology

4231102 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป 1 (0-2-1)
General BiologyLaboratory

กลมุวชิาฟสกิสรวมปฏบิตักิาร    8 หนวยกติ

4211305 ฟสกิส 1 3 (3-0-6)
Physics 1

4211306 ปฏบิตักิารฟสกิส 1 1 (0-2-1)
Physics Laboratory 1
* ตองเรยีนควบกนั 4211305 *

4212301 ฟสกิส 2 3 (3-0-6)
Physics 2
* ตองเรยีน 4211305 มากอน *

4212302 ปฏบิตักิารฟสกิส 2 1 (0-2-1)
Physics Laboratory 2
* ตองเรยีน ควบกนั 4212301 *

กลมุวชิาสำคญัทางวทิยาศาสตร
(มหาวทิยาลยักำหนด)      8  หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 98
2.1 วชิาแกน 33
2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั 43
2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก 16
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 136

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติรหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน   32   หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ   98   หนวยกติ  แบงเปน 4  กลมุ

ดงันี้
2.1 วชิาแกน  จำนวน  33 หนวยกติ  (บงัคบั)

ตามรายวชิาดงัตอไปนี้
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

4311707 โปรแกรมสำเรจ็รปูและการ 2 (1-2-3)
ประยกุตใชงาน
Apply an Application Software

2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั  เรยีนไมนอยกวา
43  หนวยกติ ตามรายวชิาดงัตอไปนี้

4212303 กลศาสตรคลาสสกิ 3 (3-0-6)
Classical Mechanics
* ตองเรยีน 4211305 มากอน *

4213311 ทฤษฎแีมเหลก็ไฟฟา 3 (3-0-6)
ElectromagnetismTheory
* ตองเรยีน 4212301 มากอน *

4212310 คณติศาสตรสำหรบัฟสกิส 1 3 (3-0-6)
Maihematics for Physics 1
 * ตองเรยีน4292401  มากอน *

4212313 คณติศาสตรสำหรบัฟสกิส 2 3 (3-0-6)
Maihematics for Physics 2
* ตองเรยีน 4292401 มากอน *

4243101 ดาราศาสตรและอวกาศ 3 (2-2-5)
Astronomy and Space

4212307 ฟสกิสของคลืน่ 3 (3-0-6)
Physics  of  Wave
* ตองเรยีน 4212301 มากอน *

4213501 อณุหพลศาสตร 3 (3-0-6)
Thermodynamics

4214403 ฟสกิสเชงิสถติิ 3 (3-0-6)
Statistical Physics

4214402 ฟสกิสยคุใหม 3 (3-0-6)
Modern  Physics
* ตองเรยีน 4212301 มากอน *

4213312 การสัน่และคลืน่ 3 (3-0-6)
Vibration and Wave

4213401 กลศาสตรควอนตมั 1 3 (3-0-6)
Quantum  Mechanics  1
* ตองเรยีน 4214402 มากอน *

4212308 ฟสกิสนวิเคลยีร 3 (3-0-6)
Nuclear  Physics

4213601 ปฏบิตักิารฟสกิสขัน้กลาง 2 (0-2-1)
Intermediate Physics Laboratory
* ตองเรยีน 4212301 , 4212302 มากอน *

4214903 โครงงาน 2 (0-4-2)
Project

4213602 ปฏบิตักิารฟสกิสขัน้สงู 2 (0-2-1)
Advance Physics Laboratory
* ตองเรยีน  4213601 มากอน *

4213901 สมัมนาฟสกิส 1 (0-2-1)
Seminar in Physics

2.3  วชิาเฉพาะดานเลอืก  เลอืกเรยีนวชิาตอไปนี้
ไมนอยกวา 16 หนวยกติ

กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก

4211301 ฟสกิสทัว่ไป 3 (3-0-6)
General  Physics

4211601 ปฏบิตักิารฟสกิสทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Physics Laboratory

4211307 ฟสกิสสำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Physics for Agro-Industry

4211308 ฟสกิสสำหรบัสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
Physics for Public health

4211521 ฟสกิสวศิวกรรม 1 3 (3-0-6)
Engineering  Physics 1

4211522 ฟสกิสวศิวกรรม 2 3 (3-0-6)
Engineering  Physics 2

4211531 ปฏบิตักิารฟสกิสสำหรบัวศิวกรรม 1 1 (0-3-0)
Engineering Physics Laboratory 1

4211532 ปฏบิตักิารฟสกิสสำหรบัวศิวกรรม 2 1 (0-3-0)
Engineering Physics Laboratory 2

กลมุวชิาโลกและอวกาศ

4003901 วธิวีจิยัทางวทิยาศาสตร 3 (2-2-5)
Research Method for Science

4254401 ธรณวีทิยา 3 (2-2-5)
Geology

4254402 ธรณฟีสกิสขัน้พืน้ฐาน 3 (3-0-6)
Introduction Geophysics

4254403 วทิยาศาสตรการเปลีย่นแปลงของ 3 (3-0-6)
ภมูอิากาศ
Climate Change Science

4254404 ดาราศาสตรฟสกิส 3 (3-0-6)
Astrophysics

4243102 ดาราศาสตรเบือ้งตน 1 3 (3-0-6)
Introduction to Astronomy 1

4243103 ดาราศาสตรเบือ้งตน 2 3 (3-0-6)
Introduction to Astronomy 2

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

4311701 คอมพวิเตอรสำหรบัฟสกิส 3 (2-2-5)
Computer for Physics

4213309 อเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction  Electronics
* ตองเรยีน 4212301มากอน *

4213609 ปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตน 1 (0-2-1)
Introduction  Electronics Laboratory
 * ตองเรยีน 4213309มากอน *

4214702 เครือ่งมอืวดัทางอเิลก็ทรอนกิส 3 (3-0-6)
Electronic Instrumentation

4212311 วเิคราะหวงจรไฟฟา 3 (2-2-5)
Electric Circuit Analysis
* ตองเรยีน 4212301 มากอน *

4213307 ดจิติอลอเิลก็ทรอนกิสและ 3 (2-2-5)
การประสาน
Digital  Electronics  and  Interfacing
 * ตองเรยีน 4212301มากอน *

4214503 เครือ่งวดัไฟฟา 3 (2-2-5)
Electrical  Measurement

กลมุวชิาคลืน่และพลงังาน

4214706 การจดัการและการอนรุกัษพลงังาน 3 (3-0-6)
Energy Management and Conservation

4214517 การวเิคราะหพลงังานไฟฟาและ 3 (3-0-6)
ความรอน
Thermal  and  Electrical  Energy Analysis

4213511 พลงังานแสงอาทติย 3 (3-0-6)
Solar  Energy

4213513 ระบบพลงังานแสงอาทติย 3 (3-0-6)
โฟโตโวลตาอิก
Photovoltaic Solar Energy Systems
 * ตองเรยีน 4213511มากอน *

4214705 การถายโอนความรอน 3 (3-0-6)
Heat Transfer

4213515 อณุหพลศาสตรประยกุต 3 (3-0-6)
Applied  Thermodynamics

4214531 เทคโนโลยกีาซธรรมชาตแิละ 3 (3-0-6)
ปโตรเลยีม
Natural  Gas  Petroleum  Technology

4213512 พลงังานลม 3 (3-0-6)
Wind  Energy

4214707 เทคโนโลยนีวิเคลยีร 3 (3-0-6)
Nuclear Technology

4213520 แหลงพลงังานทดแทน 3 (3-0-6)
Renewable  Energy  Resources

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 4213605 ปฏบิตักิารฟสกิสพลงังาน 1 (0-2-1)
Physics  Energy  Laboratory

กลมุวชิาฟสกิสวสัดุ

4213319 วสัดศุาสตรเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Material Science

4213320 ผลกึศาสตรรงัสเีอกซ 3 (3-0-6)
X-ray Crystallography

4214703 วสัดศุาสตร 3 (3-0-6)
Materials Science

4213315 ความแขง็แรงของวสัดุ 3 (2-2-5)
Strength  of  Materials

4213316 ฟสกิสของพอลเิมอร 3 (3-0-6)
Polymer  Physics

4214509 สมบตัวิสัดุ 3 (3-0-6)
Materials  Properties

4213321 ทศันศาสตร 3 (3-0-6)
Optic

4214302 กลศาสตรควอนตมั 2 3 (3-0-6)
Quantum  Mechanics 2

4213318 รงัสวีทิยา 3 (3-0-6)
Radiology

4213322 สวนศาสตร 3 (3-0-6)
Acoustics

2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม ใหเรยีน
6 หนวยกติ สำหรบัแผนการเรยีนปกต ิเลอืกเรยีนวชิาการ
เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 หนวยกติ และ
การฝกประสบการณวชิาชพี 5 หนวยกติ

วชิาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกติ

4004801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
Preparation for Professional Experience

4004802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
Training for Professional Experience

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  จำนวน 6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคเปดสอน โดยไมซ้ำ
กบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
ของหลกัสตูรนี้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเคมี

ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Science Program
in Chemistry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ

(เคม)ี
ชือ่ยอ : วท.บ. (เคม)ี

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science
(Chemistry)

ชือ่ยอ : B.Sc. (Chemistry)
3.  หลกัสตูร

3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร
ไมนอยกวา  135  หนวยกติ

3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน 32  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ   97  หนวยกติ  แบงเปน 4 กลมุ

ดงันี้
2.1 วชิาแกน  จำนวน   32 หนวยกติ

มรีายวชิาดงัตอไปนี้

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

4211301***ฟสกิสทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Physics

4211601***ปฏบิตักิารฟสกิสทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Physics Laboratory

4221101 เคมทีัว่ไป 3 (3-0-6)
General Chemistry

4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 (0-2-1)
General Chemistry Laboratory

4231101 ชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Biology

4231102 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Biology Laboratory

4291401 แคลคลูสั 1 3 (3-0-6)
Calculus 1

4292401 แคลคลูสั 2 3 (3-0-6)
Calculus 2
 * ตองเรยีน 4291401 มากอน *

4302701 สถติเิพือ่การวจิยั 3 (3-0-6)
Statistics for Research

4311707 โปรแกรมสำเรจ็รปูและการ 2 (1-2-3)
ประยกุตใชงาน
Apply an application software

4224708 คณุภาพและความปลอดภยัในโรงงาน3 (3-0-6)
อตุสาหกรรม
Quality and Safety in Industrial Factory

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 97
2.1 วชิาแกน 32
2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั 41
2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก 18
2.4 วชิาประสบการณวชิาชพี 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 135

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา ปกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั จำนวน  41 หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

4222201 เคมอีนนิทรยี1 3 (3-0-6)
Inorganic Chemistry 1
* ตองเรยีน 4221101 , 4221102 มากอน *

4222202 ปฏบิตักิารเคมอีนนิทรยี 1 1 (0-2-1)
Inorganic Chemistry Laboratory 1

4223203 เคมอีนนิทรยี2 3 (2-2-5)
Inorganic Chemistry 2
* ตองเรยีน 4222201 , 4222202 มากอน *

4222301 เคมอีนิทรยี 1 3 (3-0-6)
Organic Chemistry 1
* ตองเรยีน 4221101 , 4221102 มากอน *

4222302 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี 1 1 (0-2-1)
Organic Chemistry Laboratory 1

4222303 เคมอีนิทรยี 2 3 (2-2-5)
Organic Chemistry 2
* ตองเรยีน 4222301,  4222302 มากอน *

4223303 สเปกโทรสโกปสำหรบัเคมอีนิทรยี 3 (3-0-6)
Spectroscopy for Organic Chemistry
 * ตองเรยีน 4222301 มากอน *

4223401 เคมเีชงิฟสกิส 1 3 (3-0-6)
Physical Chemistry 1
* ตองเรยีน 4292401 , 4211305 มากอน *

4223402 ปฏบิตักิารเคมเีชงิฟสกิส 1 1 (0-2-1)
Physical Chemistry Laboratory 1

4224403 เคมเีชงิฟสกิส 2 3 (2-2-5)
Physical Chemistry 2
* ตองเรยีน 4223401 , 4223402 มากอน *

4223501 ชวีเคมี 3 (3-0-6)
Biochemistry
* ตองเรยีน 4222301 , 4222302 มากอน *

4223502 ปฏบิตักิารชวีเคมี 1 (0-2-1)
Biochemistry Laboratory

4223601 เคมวีเิคราะห 1 3 (3-0-6)
Analytical Chemistry 1
* ตองเรยีน 4221101 , 4221102 มากอน *

4223602 ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห 1 1 (0-2-1)
Analytical Chemistry Laboratory 1

4223603 เคมวีเิคราะห 2 3 (2-2-5)
Analytical Chemistry 2
* ตองเรยีน 4223601 , 4223602 มากอน *

4224604 การวเิคราะหทางเคมดีวยเครือ่งมอื 3 (2-2-5)
Instrument  for Chemical Analysis
* ตองเรยีน 4223603 มากอน *

4224901 สมัมนาทางเคมี 1 (0-2-1)
Seminar in Chemistry

4224902 โครงงานวจิยัทางเคมี 2 (0-4-2)
Research Project in Chemistry

    2.3  วชิาเฉพาะดานเลอืก  ใหเลอืกจำนวน
18 หนวยกติ โดยใหเลอืกเรยีนจากรายวชิาตอไปนี้

4223105 เคมสีภาวะแวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Chemistry

4224605 เทคนคิการเกบ็และการเตรยีมตวัอยาง 3 (2-2-5)
Sample Collection and Preparation
Techniques

4223305 วทิยาศาสตรพอลเิมอร 3 (3-0-6)
Polymer Science

4223752 เคมผีลติภณัฑธรรมชาติ 3 (3-0-6)
Chemistry of Natural Products

4223704 กระบวนการทางเคมอีตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Process in Industrial Chemistry

4224713 อตุสาหกรรมปโตรเคมี 3 (3-0-6)
Petrochemical Industry

4224719 พลงังานทดแทน 3 (3-0-6)
Alternative Energy

4224720 เคมนีวิเคลยีร 3 (3-0-6)
Nuclear Chemistry

4224721 นาโนเคมี 3 (3-0-6)
Nano - Chemistry

4224722 วสัดศุาสตร 3 (3-0-6)
Materials Science

4224723 วสัดพุอลเิมอร 3 (3-0-6)
Polymeric Materials

4224724 เทคโนโลยเีชือ้เพลงิ 3 (3-0-6)
Fuel Technology

4224725 เทคโนโลยกีารชบุเคลอืบผวิโลหะ 3 (2-2-5)
Plating Technology

4224726 เคมสีำหรบันติวิทิยาศาสตร 3 (2-2-5)
Chemistry for Forensic Science

4221103 เคมมีลูฐานสำหรบัสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
Fundamental Chemistry of Public
Health

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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4221104 เคมสีำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Chemistry for Agro-Industry

4221112 เคมอีนิทรยีสำหรบัอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
เกษตร
Organic Chemistry for Agro-Industry
* ตองเรยีน 4221104 มากอน *

4222414 เคมเีชงิฟสกิสสำหรบัอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
เกษตร
Physical Chemistry for Agro-Industry

4222516 ชวีเคมสีำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biochemistry for Agro-Industry
* ตองเรยีน 4221104 มากอน *

4221713 เคมวีศิวกรรม 3 (3-0-6)
Engineering Chemistry

4221714 ปฏบิตักิารเคมวีศิวกรรม 1 (0-2-0)
Engineering Chemistry Laboratory

2.4  วชิาประสบการณวชิาชพี จำนวน 6 หนวยกติ

4004801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
Preparation for Professional Experience
* ตองเรยีน 4004802 มากอน *

4004802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
Training for Professional Experience
* ฝกงานในโรงงานหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วของ
ทางเคม*ี

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับ
ปรญิญาตร ีทีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏั นครสวรรค โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลกัสตูรสาขาวชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาชวีวทิยา

ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Science Program
in Biology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ

(ชวีวทิยา)
ชือ่ยอ : วท.บ. (ชวีวทิยา)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science
(Biology)

ชือ่ยอ : B.Sc. (Biology)
3.  หลกัสตูร

3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร
ไมนอยกวา  137  หนวยกติ

3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ   105   หนวยกติ  แบงเปน 4 กลมุ

ดงันี้
2.1 วชิาแกน  จำนวน  41 หนวยกติ

มรีายวชิาดงัตอไปนี้

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

4311707 โปรแกรมสำเรจ็รปูและการประยกุต 2 (1-2-3)
ใชงาน
Apply an application software

4211301 ฟสกิสทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Physics

4211601 ปฏบิตักิารฟสกิสทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Physics Laboratory

4221101 เคมทีัว่ไป 3 (3-0-6)
General Chemistry

4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 (0-2-1)
General ChemistryLaboratory

4222301 เคมอีนิทรยี 1 3 (3-0-6)
Organic Chemistry 1
* ตองเรยีน 4221101 , 4221102 มากอน *

4222302 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี 1 1 (0-2-1)
Organic Chemistry Laboratory 1
* ตองเรยีน 4221101 , 4221102 มากอน *

4223501 ชวีเคมี 3 (3-0-6)
Biochemistry
* ตองเรยีน 4222301 , 4222302 มากอน *

4223502 ปฏบิตักิารชวีเคมี 1 (0-2-1)
Biochemistry  Laboratory

4231101 ชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Biology

4231102 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป 1 (0-2-1)
General BiologyLaboratory

4234901 ชวีสถติิ 3 (3-0-6)
Biostatistics

4233601 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Microbiology

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 105
2.1 วชิาแกน 41
2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั 37
2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก 15
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 137

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ
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4233602 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Microbiology Laboratory

4291401 แคลคลูสั 1 3 (3-0-6)
Calculus 1

 4292401 แคลคลูสั 2 3 (3-0-6)
Calculus 2
* ตองเรยีน 4291401 มากอน *

2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั เรยีนไมนอยกวา
37  หนวยกติ  แบงออกเปน

4223601 เคมวีเิคราะห 1 3 (3-0-6)
Analytical Chemistry 1
* ตองเรยีน 4221101 , 4221102 มากอน *

4223602 ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห 1 1 (0-2-1)
Analytical Chemistry Laboratory 1

4231301 สตัววทิยา 3 (2-2-5)
Zoology

4232101 สรรีวทิยาทัว่ไป 3 (2-2-5)
General Physiology

4232102 นเิวศวทิยา 3 (3-0-6)
Ecology

4232103 ปฏบิตักิารนเิวศวทิยา 1 (0-2-1)
Ecology Laboratory

4232104 ชวีวทิยาของเซลล 3 (3-0-6)
Cell Biology

4232105 ปฏบิตักิารชวีวทิยาของเซลล 1 (0-2-1)
Cell Biology Laboratory

4232201 พฤกษศาสตร 3 (2-2-5)
Botany

4232401 พนัธศุาสตร 3 (3-0-6)
Genetics

4232402 ปฏบิตักิารพนัธศุาสตร 1 (0-2-1)
Genetics Laboratory

4233101 อนกุรมวธิานและซสิเทม็แมตกิส 3 (3-0-6)
Taxonomy and Systematics

4233102 ปฏบิตักิารอนกุรมวธิานและ 1 (0-2-1)
ซสิเทม็แมตกิส
Taxonomy and Systematics Laboratory

4233401 ววิฒันาการ 3 (3-0-6)
Evolution

4233901 ระเบยีบวธิวีจิยัทางชวีวทิยา 2 (2-0-4)
Research Methodology in Biology

4234902 สมัมนาทางชวีวทิยา 1 (0-2-1)
Seminar in Biology

4234903 โครงงานวจิยัทางชวีวทิยา 2 (0-4-2)
Research Project in Biology

2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก เลอืกเรยีนไมนอยกวา
15  หนวยกติ  จากรายวชิาดงัตอไปนี้

4231103 ชวีวทิยาสำหรบัสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
Biology for Public Health

4231104 ชวีวทิยาสำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biology for Agro-Industry

4231302 กฏีวทิยา 3 (2-2-5)
Entomology

4232106 ชวีวทิยาเพือ่การพฒันาทองถิน่ 3 (2-2-5)
Biology for Local Development

4232301 ปรสติวทิยา 3 (2-2-5)
Parasitology

4232302 วทิยาสตัวไมมกีระดกูสนัหลงั 3 (2-2-5)
Invertebrate Zoology

4232601 จลุชวีวทิยาและปรสติวทิยา 3 (2-2-5)
Microbiology and Parasitology

4233103 นเิวศวทิยาลมุน้ำเจาพระยา 3 (2-2-5)
Ecology of Basin Chao Phaya

4233201 สรรีวทิยาพชื 3 (2-2-5)
Plant Physiology

4233202 สณัฐานวทิยาของพชื 3 (2-2-5)
Plant Morphology

4233203 พชืสมนุไพร 3 (2-2-5)
Medicinal Plants

4233204 พรรณไมน้ำ 3 (2-2-5)
Aquatic Plants

4233205 ความหลากหลายทางชวีภาพและ 3 (2-2-5)
ภมูปิญญาทองถิน่เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื
Biodiversity and Local Wisdom for
Sustainable Development

4233206 พฤกษศาสตรพืน้บาน 3 (2-2-5)
Ethnobotany

4233207 พฤกษศาสตรส่ิงแวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Botany

4233208 อนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเนือ่ง 3 (2-2-5)
มาจากพระราชดำรฯิ
Plant Genetic Conversation Under the
Royal Initiative

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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4233301 วทิยาสตัวมกีระดกูสนัหลงั 3 (2-2-5)
Vertebrate Zoology

4233302 วทิยาสตัวเลีย้งลกูดวยนม 3 (2-2-5)
Mammalogy

4233303 มนีวทิยา 3 (2-2-5)
Ichthyology

4233304 พฤตกิรรมสตัว 3 (2-2-5)
Ethology

4233402 พนัธศุาสตรของเซลล 3 (2-2-5)
Cytogenetics

4233403 ชวีวทิยาโมเลกลุ 3 (2-2-5)
Molecular Biology

4233603 วทิยาเชือ้รา 3 (2-2-5)
Mycology

4233604 จลุชวีวทิยาพชื 3 (2-2-5)
Plant Microbiology

4233605 จลุชวีวทิยาอาหาร 3 (2-2-5)
Food Microbiology

4233606 จลุชวีวทิยาสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Microbiology

4233607 จลุนิทรยีในชวีติประจำวนั 3 (2-2-5)
Microorganism in Daily Life

4233608 จลุชวีวทิยาสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
Sanitary Microbiology

4233609 จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial  Microbiology

4233701 ชวีวทิยาสำหรบันติวิทิยาศาสตร 3 (2-2-5)
Biology for Forensic Sciences

4234101 อนกุรมวธิานพชื 3 (2-2-5)
Plant Taxonomy

4234102 อนกุรมวธิานสตัว 3 (2-2-5)
Animal Taxonomy

4234103 ชวีวทิยาของภมูคิมุกนั 3 (2-2-5)
Immune Biology

4234104 พษิวทิยา 3 (2-2-5)
Toxicology

4234105 มญิชวทิยา 3 (2-2-5)
Histology

4234106 วทิยาเอม็บรโิอ 3 (2-2-5)
Embryology

4234201 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื 3 (2-2-5)
Plant Tissue Culture

4234202 วทิยาสาหราย 3 (2-2-5)
Phycology

4234203 ชวีวทิยากลวยไม 3 (2-2-5)
Orchid Biology

4234204 พฤกษศาสตรเศรษฐกจิ 3 (2-2-5)
Economic Botany

4234205 สรรีวทิยาการเจรญิพนัธขุองพชื 3 (2-2-5)
Plant Reproductive Physiology

4234301 สรรีวทิยาของสตัว 3 (2-2-5)
Animal Physiology

4234302 ปกษวีทิยา 3 (2-2-5)
Ornithology

4234303 วทิยาโพรโทซวั 3 (2-2-5)
Protozoology

4234501 ไมโครเทคนคิ 3 (2-2-5)
Microtechnique

4234502 เครือ่งมอืทางชวีวทิยา 3 (2-2-5)
Biological Instrumentation

4234701 สารควบคมุการเจรญิเตบิโตของพชื 3 (2-2-5)
Plant Growth Regulators

4234702 การเพาะเลีย้งเซลลสตัว 3 (2-2-5)
Animal Cell Culture

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
วชิาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกติ

เรยีนวชิาการเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 หนวยกติ และ
การฝกประสบการณวชิาชพี 5 หนวยกติ

4004801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
Preparation for Professional Experience

4004802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
Training for Professional Experience

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับ
ปรญิญาตรทีีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค  โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่
กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลกัสตูรสาขาวชิาตาง ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาคณติศาสตร

ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Science Program
in Mathematics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ

(คณติศาสตร)
ชือ่ยอ : วท.บ.

(คณิตศาสตร)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science

(Mathematics)
ชือ่ยอ : B.Sc.

(Mathematics)
3.  หลกัสตูร

3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร
ไมนอยกวา  136  หนวยกติ

3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 98
2.1 วชิาแกน 32
2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั 30
2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก 30
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 136

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  98 หนวยกติ  แบงเปน 4 กลมุ

ดงันี้
2.1 วชิาแกน  จำนวน  32 หนวยกติ

มรีายวชิาดงัตอไปนี้

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

4211301***ฟสกิสทัว่ไป 3 (3-0-6)
General  Physics

4211601***ปฏบิตักิารฟสกิสทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Physics Laboratory

4224719 พลงังานทดแทน 3 (3-0-6)
Alternative Energy

4221101 เคมทีัว่ไป 3 (3-0-6)
General Chemistry

4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 (0-2-1)
General Chemistry Laboratory

4231101 ชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Biology

4231102 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Biology Laboratory

4291401 แคลคลูสั 1 3 (3-0-6)
Calculus 1

4292401 แคลคลูสั 2 3 (3-0-6)
Calculus 2
* ตองเรยีน 4291401 มากอน *

4293201 ระบบจำนวน 3 (3-0-6)
Number System

4311707 โปรแกรมสำเรจ็รปูและ 2 (1-2-3)
การประยกุตใชงาน
Apply an application software

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั จำนวน  30 หนวยกติ

4291201 หลกัการคณติศาสตร 3 (3-0-6)
Principle of Mathematics

4291301 พชีคณติเชงิเสน 3 (3-0-6)
Linear Algebra

4292301 พชีคณตินามธรรม 3 (3-0-6)
Abstract Algebra

4292402 แคลคลูสั 3 3 (3-0-6)
Calculus 3
* ตองเรยีน 4292401 มากอน *

4292403 สมการเชงิอนพุนัธสามญั 3 (3-0-6)
Ordinary Differential Equations
* ตองเรยีน 4292401 มากอน *

4293403 วเิคราะหเชงิคณติศาสตร 3 (3-0-6)
Mathematical Analysis

4293404 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข 3 (3-0-6)
Numerical  Methods

4294401 การวเิคราะหเชงิซอน 3 (3-0-6)
Complex  Analysis
* ตองเรยีน 4293405 มากอน *

4294901 สมัมนาคณติศาสตร 1 (1-0-2)
Seminar in Mathematics

4294902 โครงงาน 2 (0-4-2)
Project

4301201 ความนาจะเปนและสถติิ 3 (3-0-6)
Probability and Statistics

2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
ใหเลอืกเรยีนจากรายวชิาทีก่ำหนดใหไมนอยกวา

30 หนวยกติ ดงันี้

4292501 เรขาคณติ 3 (3-0-6)
Geometry

4292502 รากฐานเรขาคณติ 3 (3-0-6)
Foundation of Geometry

4293202 คณติตรรกศาสตร 3 (3-0-6)
Mathematical Logic

4293203 ทฤษฎเีซต 3 (3-0-6)
Set Theory

4293204 ทฤษฎจีำนวน 3 (3-0-6)
Number Theory

4293301 ตวัแบบทางคณติศาสตร 3 (3-0-6)
Mathematical Model

4293302 วยิตุคณติ 3 (3-0-6)
Discrete Mathematics

4293401 สมการเชงิอนพุนัธยอย 3 (3-0-6)
Partial Differential Equations
* ตองเรยีน 4292403 มากอน *

4293402 แคลคลูสัขัน้สงู 3 (3-0-6)
Advanced Calculus
* ตองเรยีน 4292402 มากอน *

4293405 การวเิคราะหเชงิจรงิ 3 (3-0-6)
Real Analysis
* ตองเรยีน 4293403 มากอน *

4293501 ทฤษฎกีราฟเบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to GraphTheory

4294301 กำหนดการเชงิเสน 3 (3-0-6)
Linear Programming

4294302 การสรางตวัแบบและการจำลอง 3 (2-2-5)
สถานการณ
Modeling and Simulation

4294402 การวเิคราะหเชงิเวกเตอร 3 (3-0-6)
Vector Analysis
* ตองเรยีน 4292401 มากอน *

4294501 ทอพอโลยเีบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Topology
* ตองเรยีน 4292402 มากอน *

4301301 สถติเิพือ่การตดัสนิใจ 3 (3-0-6)
Statistics for Decision

4302701 สถติเิพือ่การวจิยั 3 (3-0-6)
Statistics for Research

4303201 คณติสถติศิาสตร 3 (3-0-6)
Mathematical Statistics
* ตองเรยีน 4301201 มากอน *

4304301 การวเิคราะหการถดถอย 3 (2-2-5)
Regression Analysis
* ตองเรยีน 4301101 หรอื 4291301
มากอน *

4304703 การวเิคราะหขอมลูและการคำนวณ 3 (2-2-5)
ดวยโปรแกรมสำเรจ็รปูทางสถติิ
Data Analysis and Computing with
Statistical Packages
* ตองเรยีน 4301101 มากอน *

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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4293605 คณติศาสตรประกนัภยั 3 (3-0-6)
Actuarial Mathematics
* ตองเรยีน 4303702 มากอน *

4303702 การเสีย่งและการประกนัภยั 3 (3-0-6)
Risk and Insurance

4304401 ประชากรศาสตร 3 (3-0-6)
Demography

4301701 สถติสิำหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6)
Statistics forInformation  Technology

4291601 คณติศาสตรสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Information Technology

4291701 เทคนคิการเขยีนโปรแกรมทาง 3 (2-2-5)
คณติศาสตร
Programming Technique in Mathematics

4291702 การประมวลผลขอมลูและแฟมขอมลู 3 (3-0-6)
Data and File Processing

4291708 โปรแกรมสำเรจ็รปูทางคณติศาสตร 3 (2-2-5)
Mathematical  Software  Programs

4293406 วธิกีารหาคาเหมาะทีส่ดุ 3 (3-0-6)
Optimization Methods

4292601 คณติศาสตรสำหรบัคอมพวิเตอร 3 (3-0-6)
Mathematics for Computer

4293709 คอมพวิเตอรชวยสอนคณติศาสตร 3 (2-2-5)
Computer Assisted Instruction in
Mathematics

4313201 ระบบฐานขอมลู 3 (2-2-5)
Database  System

4312401***หลกัการเขยีนโปรแกรม 3 (2-2-5)
Principle of Programming

4293407 คณติศาสตรนนัทนาการ 3 (2-2-5)
Mathematics  for Recreation

4293606 คณติศาสตรประกนัชวีติ 3 (3-0-6)
Life Insurance Mathematics

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
แบบปกติ จำนวน  6 หนวยกติ

4004801 การเตรยีมฝกประสบการณ 1 (0-2-1)***
วชิาชพี
Preparation for Professional Experience

4004802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)***
Training  for  Professional  Experience

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  เรยีนอยางนอย 6 หนวยกติ

ใหเลอืกเรยีนวชิาใดๆ ในหลกัสตูรมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค โดยไมซ้ำกบัรายวชิา   ทีเ่คยเรยีนมาแลว
และตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกติ
รวมในเกณฑ     การสำเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิาคณติศาสตร

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะครศุาสตร

 ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาสถติปิระยกุต

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program
in Applied Statistics

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ (สถติปิระยกุต)

ชือ่ยอ : วท.บ. (สถติปิระยกุต)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science

(Applied Statistics)
ชือ่ยอ : B.Sc. (Applied Statistics)

3.  หลกัสตูร
3.1 หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
3.1.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา 134 หนวยกติ
3.1.2 โครงสรางหลกัสตูร มดีงันี้

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

4211305 ฟสกิส 1 3 (3-0-6)
Physics 1

4212306 ปฏบิตักิารฟสกิส 1 1 (0-2-1)
Physics Laboratory 1

4221101 เคม ี1 3 (3-0-6)
Chemistry 1

4221102 ปฏบิตักิารเคม ี1 1 (0-2-1)
Chemistry Laboratory 1

4231101 ชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Biology

4231102 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Biology Laboratory

4291401 แคลคลูสั 1 3 (3-0-6)
Calculus 1

4292401 แคลคลูสั 2 3 (3-0-6)
Calculus 2

4291301 พชีคณติเชงิเสน 3 (3-0-6)
Linear Algebra

4301101 สถติวิเิคราะห 3 (3-0-6)
Statistical Analysis

4311701 คอมพวิเตอรสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (2-2-5)
Computer for Science

2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั จำนวน  42 หนวยกติ

4301102 สถติไิมองิพารามเิตอร 3 (3-0-6)
Nonparametric Statistics

4302202 ทฤษฎคีวามนาจะเปน 1 3 (3-0-6)
Theory of  Probability  1

4302203 สถติเิชงิคณติศาสตร  1 3 (3-0-6)
Mathematical Statistics  1

4303301 แผนแบบการทดลอง 1 3 (3-0-6)
Experimental Design 1

4303302 การวเิคราะหการถดถอย 3 (3-0-6)
Regression Analysis

รหสัวชิา ชือ่วชิา

ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน 32 หนวยกติ
ข. หมวดวชิาเฉพาะดาน จำนวนไมนอยกวา 96 หนวยกติ

แบงเปน 4 กลมุ ดงันี้
2.1 วชิาแกน  ทัง้แบบปกตแิละแบบสหกจิศกึษา

จำนวน 33 หนวยกติ

หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2. หมวดวชิาเฉพาะดาน 96
วชิาแกน 33
วชิาเฉพาะดานบงัคบั 42
วชิาเฉพาะดานเลอืก 15
วชิาประสบการณภาคสนาม / วชิาสหกจิศกึษา 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมนอยกวา 134

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ



คูมือนักศึกษา -261- คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติรหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

4303501 การวจิยัดำเนนิงาน 1 3 (3-0-6)
Operations  Research 1

4302101 การควบคมุคณุภาพเชงิสถติิ 3 (3-0-6)
Statistical Quality Control

4303102 อนกุรมเวลาและการพยากรณเชงิสถติิ 3 (3-0-6)
Time Series and Statistical Forecasting

4303401 เทคนคิการเลอืกตวัอยาง 3 (3-0-6)
Sampling  Techniques

4303703 การวเิคราะหขอมลูและการคำนวณ 3 (2-2-5)
ดวยโปรแกรมสำเรจ็รปูทางสถติิ
Data Analysis and Computing
with Statistical Packages

4312401 หลกัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
Principles of  Programming

4302103 สถติเิศรษฐศาสศตร 3 (3-0-6)
Economics  Statistics

4302102 สถติกิารเงนิและการประกนัภยั 3 (3-0-6)
Finance Statistics and  Insurance

4303901 สมัมนาสถติิ 1 (1-2-2)
Seminar in Statistics

4304901 โครงงาน 2 (0-4-2)
Project

2.3 วิชาเฉพาะดานเลือก
ทัง้แบบปกตแิละแบบสหกจิศกึษา ใหเลอืกเรยีน

จากกลมุวชิาดงัตอไปนี ้ไมนอยกวา 15 หนวยกติ

กลมุวชิาสถติิ

4302204 สถติเิชงิคณติศาสตร  2 3 (3-0-6)
Mathematical  Statistics  2

4304201 ทฤษฎคีวามนาจะเปน 2 3 (3-0-6)
Theory  of  Probability  2

4303201 การวเิคราะหตวัแปรเชงิพหุ 3 (3-0-6)
Multivariate Analysis

4303202 การวเิคราะหขอมลูเชงิจำแนก 3 (3-0-6)
Categorical  Data Analysis

4304302 แผนแบบการทดลอง 2 3 (3-0-6)
Experimental Designs 2

4303303 ระเบยีบวธิวีจิยั 3 (3-0-6)
Research Methodology

4303421 วธิกีารทำสำมะโน 3 (3-0-6)
Census Studies

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

4304401 ประชากรศาสตร 3 (3-0-6)
Demography

4304103 การทำเหมอืงขอมลูและการประยกุตใช 3 (3-0-6)
Data Mining And Its Applications

4301201 ความนาจะเปนและสถติเิบือ้งตน 3 (3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics

4301301 สถติเิพือ่การตดัสนิใจ 3 (3-0-6)
Statistics for Decision

4301701 สถติสิำหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6)
Statistics for Information Technology

4302701 สถติเิพือ่การวจิยั 3 (2-2-5)
Statistics for Research Methodology

4291702 การประมวลผลขอมลูและแฟมขอมลู 3 (3-0-6)
Data and File Processing

4293404 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข 3 (3-0-6)
Numerical Method

4313201 ระบบฐานขอมลู 3 (2-2-5)
Database Systems

กลมุการดำเนนิงานและการควบคมุคณุภาพ

4294301 กำหนดการเชงิเสน 3 (3-0-6)
Linear Programming

4301502 การวจิยัดำเนนิงาน 2 3 (3-0-6)
Operations Research 2

4303203 การจำลอง 3 (3-0-6)
Simulation

4303502 ตวัแบบแถวคอยและการประยกุตใช 3 (3-0-6)
Queueing  Model and Its Applications

4303503 โลจสิตกิสและการจดัการโซอปุทาน 3 (3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management

4303504 ทฤษฎเีกม 3 (3-0-6)
Theory  of  Games

4302205 ทฤษฎกีารตดัสนิใจและการประยกุต 3 (3-0-6)
Decision Theory and Applications

4303101 การวางแผนการผลติ 3 (3-0-6)
และควบคมุสนิคาคงคลงั
Production  Planning and  Inventory
Control

4303305 การวางแผนการทดลอง  (3-0-6)
ทางอตุสาหกรรม 3
Design of  Industrial  Experiment

6111510 การจดัการอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Industrial  Management
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

กลุมวิชาการเงินและการประกันภัย

4293605 คณติศาสตรประกนัภยั 3 (3-0-6)
Actuarial  Mathematics

4293606 คณติศาสตรประกนัชวีติ 3 (3-0-6)
Life Insurance Mathematics

4303702 การเสีย่งและการประกนัภยั 3 (3-0-6)
Risk and Insurance

4303703 ทฤษฎกีารเสีย่งภยั 3 (3-0-6)
Risk  Theory

4304101 คณติศาสตรการเงนิ 3 (2-2-5)
Finance  Mathematics

4304102 คณติศาสตรการลงทนุ 3 (3-0-6)
Investment  Mathematics

4302401 ตวัแบบการอยรูอดและการสราง (3-0-6)
ตารางชพี 3
Survival Models and Mortality  Table
Construction

4303304 การวจิยัทางธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business  Research

4304702 สถติธิรุกจิ 3 (2-2-5)
Business  Statistics

3251101 การเงนิธรุกจิ 3 (3-0-6)
Business  Finance

3301103 หลกัการบญัชี 3 (2-2-5)
Principles of  Accounting

2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม เลอืกตามกลมุวชิา
ทีเ่ลอืกเรยีน จำนวน 6 หนวยกติ

แบบปกติ  จำนวน 6 หนวยกติ

4004801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (45)
Preparation for Professional Experience

4004802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (450)
Training for Professional Experience

แบบสหกจิ จำนวน 6 หนวยกติ

4004804 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Cooperative Education

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกติ

ใหเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค โดยไมซ้ำกบัรายวชิา ทีเ่คยเรยีนมาแลว และตอง
ไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑ
การสำเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิาสถติปิระยกุต

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ



คูมือนักศึกษา -263- คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม

ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Science Program
in Environmental

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ

(วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)
ชือ่ยอ : วท.บ.

(วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science

(Environmental
Science)

ชือ่ยอ : B.Sc.
(Environmental
Science)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา  143  หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ 105 หนวยกติ แบงเปน 4 กลมุ ดงันี้

2.1 วชิาแกน  จำนวน  41  หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

กลมุวชิาวทิยาศาสตรพืน้ฐาน จำนวน 29 หนวยกติ

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

4211301 ฟสกิสทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Physics

4211601 ปฏบิตักิารฟสกิสทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Physics Laboratory

4221101 เคมทีัว่ไป 3 (3-0-6)
General Chemistry

4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 (0-2-1)
General Chemistry Laboratory

4231101 ชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Biology

4231102 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Biology Laboratory

4291401 แคลคลูสั1 3 (3-0-6)
Calculus 1

4292401 แคลคลูสั2 3 (3-0-6)
Calculus 2
* รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน 4291401 *

4301112 สถติเิพือ่การวจิยัทางวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
Statistics for Research in Science

4311707 โปรแกรมสำเรจ็รปูและการประยกุต 2 (1-2-3)
ใชงาน
Apply an application software

กลมุวชิาวทิยาศาสตรพืน้ฐานเฉพาะดาน
จำนวน  12 หนวยกติ

4223601 เคมวีเิคราะห 1 3 (3-0-6)
Analytical Chemistry 1

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 105
2.1 วชิาแกน 41
2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั 46
2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก 12
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 143

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ



คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี -264- คูมือนักศึกษา

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

4223602 ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห 1 1 (0-2-1)***
Analytical Chemistry Laboratory 1

4222301 เคมอีนิทรยี 1 3 (3-0-6)***
Organic Chemistry 1

4222302 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี 1 1 (0-2-1)***
Organic Chemistry Laboratory 1

4223501 ชวีเคมี 3 (3-0-6)***
Biochemistry

4223502 ปฏบิตักิารชวีเคมี 1 (0-2-1)***
Biochemistry Laboratory

2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั
ไมนอยกวา  46  หนวยกติ โดยเรยีนจากรายวชิาดงันี้

กลมุวชิาพืน้ฐานทางสิง่แวดลอม จำนวน 8 หนวยกติ

4261101 พืน้ฐานวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Fundamentals of Environmental
Science

4261601 ปฏบิตักิารพืน้ฐานวทิยาศาสตร 1 (0-2-1)
สิง่แวดลอม
Fundamentals of Environmental
Science Laboratory

4261602 ปฏบิตักิารนเิวศวทิยาสิง่แวดลอม 1 (0-2-1)
Environmental Ecology Laboratory

4261702 นเิวศวทิยาสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Ecology

กลมุวชิาเทคโนโลยสีิง่แวดลอม  จำนวน 8 หนวยกติ

4263103 มลพษิสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Pollution

4263711 การตรวจสอบและควบคมุมลพษิ 3 (2-2-5)
Pollution Monitoring and Control

4263107 การวเิคราะหคณุภาพน้ำและน้ำเสยี 2 (2-0-4)
Water and Wastewater Analysis

4263604 ปฏบิตักิารวเิคราะหคณุภาพน้ำ 1 (0-2-1)
และน้ำเสยี
Water and Wastewater Analysis Laboratory

4264408 เทคโนโลยกีารบำบดัน้ำเสยี 3 (3-0-6)
Waste Water Treatment Technology

4263706 จลุชวีวทิยาสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Microbiology

4263603 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาสิง่แวดลอม 1 (0-2-1)
Environmental Microbiology Laboratory

4263707 เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศสำหรบังาน 3 (2-2-5)
ดานสิง่แวดลอม
Geo-Informatics Technology for
Environment

กลมุวชิาอนามยัสิง่แวดลอม  จำนวน 3 หนวยกติ

4264105 อนามยัสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Health

กลมุวชิาการจดัการสิง่แวดลอม  จำนวน 12 หนวยกติ

4262703 กฎหมายและนโยบายสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Law and Policy

4262704 เศรษฐศาสตรสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Economics

4263401 พษิวทิยาและการประเมนิความเสีย่ง 3 (2-2-5)
ดานสิง่แวดลอม
Toxicology and Environmental Risk
Assessment

4263402 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Impact Assessment

กลมุการวจิยัและจรยิธรรม  จำนวน 4 หนวยกติ

4264901 จรยิธรรมทางสิง่แวดลอม 1 (1-0-2)
Environmental Ethics

4263901 สมัมนาวชิาการทางสิง่แวดลอม 1 (0-2-1)
Seminar on Environmental Topics

4264902 โครงงาน 2 (0-4-2)
Project

2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก  จำนวนไมนอยกวา
12  หนวยกติ โดยเลอืกจากรายวชิาดงันี้

4261104 พลงังานกบัสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Energy and Environment

4263404 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 3 (2-2-5)
Occupational Health and Safety

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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4263405 การออกแบบและควบคมุระบบประปา3 (2-2-5)
Water Work Design and Control

4263406 การจดัการมลูฝอย 3 (2-2-5)
Solid Waste Management

4263407 การควบคมุมลพษิทางอากาศ 3 (3-0-6)
Air Pollution Control

4263409 หลกัการปองกนัการเกดิมลพษิ 3 (2-2-5)
Principles of Pollution Prevention

4263502 อนามยัอาหารและความปลอดภยั 3 (2-2-5)
Food Hygiene and Safety

4263503 การจดัการทรพัยากรลมุน้ำ 3 (3-0-6)
Watershed Resource Management

4263504 พืน้ทีช่มุน้ำและการจดัการ 3 (3-0-6)
Wetlands and Management

4263708 อทุกวทิยาสำหรบัสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Hydrology

4263709 ปฐพวีทิยาสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Soil Science

4263710 การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก 3 (3-0-6)
Global Climate Change

4263712 การสรางแบบจำลองและการ 3 (2-2-5)
คาดการณดานสารสนเทศศาสตรสิง่แวดลอม
Modelling and Forecasting for
Environmental Informatics

4264409 การวางแผนและนเิทศงานสิง่แวดลอม3 (2-2-5)
Environmental Planning and
Supervision

4264410 การอนรุกัษทรพัยากรดนิน้ำและปาไม 3 (2-2-5)
Soil water and forest resources
conservation

4264412 การอนรุกัษธรรมชาตแิละมรดก 3 (3-0-6)
ทางวฒันธรรม
Nature and Cultural Heritage
Conservation

4264413 คายและกจิกรรมอนรุกัษสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Conservation camping

4264414 การอนรุกัษและการจดัการทรพัยากร 3 (3-0-6)
นนัทนาการ
Conservation and Management of
Recreation Resources

4264415 การอนรุกัษและการจดัการทรพัยากร 3 (3-0-6)
สตัวปา
Conservation and Management of Wildlife

4264713 เรือ่งคดัเฉพาะทางวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
สิง่แวดลอม
Selected Topics in Environmental
Science

4264714 การพฒันาทีย่ัง่ยนื 3 (3-0-6)
Sustainable Development

4264715 การจดัการสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Management

4264716 เคมมีลพษิสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Pollution Chemistry

4264717 ชลธารวทิยา 3 (2-2-5)
Limnology

4264718 อตุนุยิมวทิยาสำหรบัสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Meteorology

4264719 เทคนคิการวเิคราะหทางสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Analytical Techniques
Bioindicator

2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม ใหเลอืกเรยีนเพยีง
แบบเดยีว ดงันี้

แบบปกติ จำนวน 6 หนวยกติ

4004801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
Preparation for Professional Experience

4004802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
Training for Professional Experience

แบบสหกิจศึกษา  จำนวน 6 หนวยกติ

4004804 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Cooperative Education

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  เรยีนอยางนอย 6 หนวยกติ

           ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  โดยไมซ้ำกับ
รายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดให
เรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวชิาตาง ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program
in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ

(วทิยาการคอมพวิเตอร)
ชือ่ยอ : วท.บ.

(วทิยาการคอมพวิเตอร)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science

(Computer Science)
ชือ่ยอ : B.Sc.

(Computer Science)
3.  หลกัสตูร

3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร
ไมนอยกวา  130  หนวยกติ

3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 92
2.1 วชิาแกน 21
2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั 56

- กลมุประเดน็ดานองคการและ 3
ระบบสารสนเทศ

- กลมุเทคโนโลยเีพือ่การประยกุต 11
- กลมุเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแวร 15
- กลมุโครงสรางพืน้ฐานของระบบ 21
- กลมุฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพวิเตอร 6

2.3 วชิาเลอืก 9
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 130

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ   จำนวน 92  หนวยกติ

2.1 วชิาแกน  จำนวน  21 หนวยกติ

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

4291401 แคลคลูสั 1 3 (3-0-6)
Calculus 1

4292501*** เรขาคณติ 3 (3-0-6)
Introduction to Geometry

4291301 พชีคณติเชงิเสน 3 (3-0-6)
Linear Algebra

4301201***ความนาจะเปนและสถติิ 3 (3-0-6)
Introduction to Probability and
Statistics

4313401 ดสีครตี และโครงสราง 3 (2-2-5)
Discrete Mathematics and Structure

2.2 วชิาเฉพาะดาน   จำนวน  56 หนวยกติ

•  กลมุประเดน็ดานองคการและระบบสารสนเทศ
3 หนวยกติ

4313203 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 (2-2-5)
Management Information Systems

• กลมุเทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต  11 หนวยกติ

4313415 การบรหิารโครงการซอฟตแวร 3 (2-2-5)
Software Project Management

4313704 การปฏสิมัพนัธระหวางมนษุย 3 (2-2-5)
กับคอมพิวเตอร
Human-Computer Interaction

4314901 โครงงานดานวทิยาการ 2 (0-4-2)
คอมพวิเตอร 1
Independent Study in Compute Science 1

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

4314902 โครงงานดานวทิยาการ 3 (0-6-3)
คอมพวิเตอร 2
Independent Study in Computer
Science 2

• กลมุเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแวร
15 หนวยกติ

4312401 หลกัการเขยีนโปรแกรม 3 (2-2-5)
Principles of Programming

4312404 การออกแบบและวเิคราะห 3 (2-2-5)
ขัน้ตอนวธิี
Algorithm Analysis and Design

4313303 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ 3 (2-2-5)
Object Oriented Programming

4313402 การวเิคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
Systems Analysis and Design

4313407 วิศวกรรมซอฟตแวร 3 (2-2-5)
Software Engineering

• กลมุโครงสรางพืน้ฐานของระบบ
21 หนวยกติ

4312402 โครงสรางขอมลูและอลักอรทิมึ 3 (2-2-5)
Data Structures and Algorithms

4313201 ระบบฐานขอมลู 3 (2-2-5)
Database Systems

4313207 ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
และเครอืขายคอมพวิเตอร
Information System and  Computer
Network Security

4313301 การเขยีนโปรแกรมสำหรบัเวบ็ 3 (2-2-5)
Web Programming

4313403 ระบบปฏบิตักิาร 3 (2-2-5)
Operating Systems

4313406 คอมพิวเตอรกราฟก 3 (2-2-5)
Computer Graphics

4315502 ปญญาประดษิฐ 3 (2-2-5)
Artificial Intelligence

• กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
6 หนวยกติ

4313404 สถาปตยกรรมคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
Computer Architecture

4313413 การสือ่สารขอมลูและเครอืขาย 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Data Communications and Computer
Networks

2.3 วชิาเลอืก ใหเลอืก 9  หนวยกติ

4312103 กฎหมายและจรยิธรรมดาน 3 (3-0-6)
เทคโนโลยสีารสนเทศ
Law and Ethic in Information
Technology

4314706 การพฒันาแอพพลเิคชนับนอปุกรณ 3 (2-2-5)
เคลือ่นที่
Mobile Application Development

4313314 การพฒันาซอฟตแวรโอเพนซอรซ 3 (2-2-5)
และการประยกุตใชงาน
Open Source Software Development
and Application

4313418 การบรหิารจดัการระบบ 3 (2-2-5)
System Administration

4313601 การศกึษาวงจรและซอมบำรงุ 3 (2-2-5)
ไมโครคอมพวิเตอร
Circuit Description and Microcomputer
Maintenance

4314202 การทำเหมอืงขอมลูและคลงัขอมลู 3 (2-2-5)
Data Mining and Data Warehousing

4314401 ทฤษฎกีารคำนวณ 3 (3-2-6)
Theory of Computation

4314406 การวเิคราะหและออกแบบเชงิวตัถุ 3 (2-2-5)
Object-Oriented Analysis and Design

4314501 การวจิยัการดำเนนิการ 3 (2-2-5)
Operations Research

4313727*** เอก็ซเอม็แอลและเวบ็เซอรวสิ 3 (2-2-5)
XML and Web Services

4315507 วชิาการคอมพวิเตอรเพือ่การระบาด 3 (2-2-5)
Computational Epidemiology

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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4315508 ออนโทโลจแีละการประยกุตใช 3 (2-2-5)
Ontology and Application

4313305 การเขยีนโปรแกรมจาวาขัน้สงู 3 (2-2-5)
Advanced Programming in Java

4315705 การประมวลผลภาพ 3 (2-2-5)
Image Processing

4315706 ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร 3 (2-2-5)
สำหรบัวทิยาการคอมพวิเตอร
GIS for Computer Science

4315509 การสรางแบบจำลองทางคอมพวิเตอร3 (2-2-5)
Computer Simulation

4314707 การประมวลผลคลาวด 3 (2-2-5)
Cloud Computing

4313901 หวัขอพเิศษเกีย่วกบัวทิยาการ 3 (2-2-5)
คอมพวิเตอร 1
Special Topics in Camputer Seience 1

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
ใหเลอืกเรยีนแบบเดยีว จำนวนไมนอยกวา

6 หนวยกติ

แบบปกต ิ  ไมนอยกวา 6 หนวยกติ

4314801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
คอมพิวเตอร
Preparation for Professional Experience
in Computer

4314802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
คอมพิวเตอร
Training for Professional Experience in
Computer

แบบสหกจิศกึษา   ไมนอยกวา 6 หนวยกติ

4004804 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Cooperative Education

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวนไมนอยกวา 6 หนวยกติ

           เลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีนโดยไมนบั
หนวยกติในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิาตาง ๆ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program
in Information Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ

(เทคโนโลยสีารสนเทศ)
ชือ่ยอ : วท.บ.

(เทคโนโลยสีารสนเทศ)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science

(Information
Technology)

ชือ่ยอ : B.Sc.  (Information
Technology)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา 134 หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 96
2.1 วชิาแกน 15
2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั 54

- กลมุประเดน็ทางสงัคมดานองคการ 9
และระบบสารสนเทศ

- กลมุเทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต 21
- กลมุเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแวร 15
- กลมุโครงสรางพืน้ฐานของระบบ 9

2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก 21
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 134

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน  32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ   96  หนวยกติ  แบงเปน 4 กลมุ ดงันี้

2.1 วชิาแกน  จำนวน  15  หนวยกติ
มรีายวชิาดงัตอไปนี้

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

4291601 คณติศาสตรสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Information Technology

4301701 สถติสิำหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6)
Statistics for Information Technology

4312101 พืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6)
Information Technology
Fundamentals

2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั จำนวนไมนอยกวา
54 หนวยกติ

• กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
9  หนวยกติ

4311104 พืน้ฐานทางธรุกจิสำหรบั 3 (3-0-6)***
เทคโนโลยสีารสนเทศ
Business Fundamentals for Information
Technology

4312103 กฎหมายและจรยิธรรมดาน 3 (3-0-6)
เทคโนโลยสีารสนเทศ
Law and Ethics in Information
Technology

4313203 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 (2-2-5)
Management Information Systems

• กลมุเทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต  21  หนวยกติ

4313201 ระบบฐานขอมลู 3 (2-2-5)
Database System

4313301 การเขยีนโปรแกรมสำหรบัเวบ็ 3 (2-2-5)
Web Programming

4313304 เทคโนโลยเีวบ็ 3 (2-2-5)
Web Technology

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวย

กิต

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
4313410 แพลตฟอรมคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)

Computer Platform
4313704 การปฏสิมัพนัธระหวางมนษุย 3 (2-2-5)

กับคอมพิวเตอร
Human-Computer Interaction

4314903 โครงงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 3 (0-6-3)
Independent  Study  in Information
Technology 1

4314904 โครงงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 3 (0-6-3)
Independent  Study  in Information
Technology 2

• กลมุเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแวร
15  หนวยกติ

4312402 โครงสรางขอมลูและอลักอรทิมึ 3 (2-2-5)
Data Structures and Algorithms

4312401 หลกัการเขยีนโปรแกรม 3 (2-2-5)
Principles of Programming

4313303 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ 3 (2-2-5)
Object Oriented Programming

4313402 การวเิคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
System Analysis and Design

4313415 การบรหิารโครงการซอฟตแวร 3 (2-2-5)
Software Project Management

• กลมุโครงสรางพืน้ฐานของระบบ  9 หนวยกติ

4313202 ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
Information System Security

4313411 เทคโนโลยเีครอืขาย 3 (2-2-5)
Network Technology

4313413 การสือ่สารขอมลูและเครอืขาย 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Data Communications and ComputerNetworks

2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก  ใหเลอืกเรยีนวชิา
ดงัตอไปนี ้ ไมนอยกวา 21 หนวยกติ

4313209 การเกบ็และการคนคนืสารสนเทศ 3 (2-2-5)
Information Storage and Retrieval

4313601 การศกึษาวงจรและซอมบำรงุไมโคร 3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร
Circuit Description and Microcomputer
Maintenance

4313708 การพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic Commerce

4313722 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร 3 (2-2-5)
Geographic Information System

4313724 การออกแบบกราฟกสคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
Computer Graphic Design

4313903 หวัขอพเิศษเกีย่วกบัเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
สารสนเทศ
Special Topics in Information Technology

4313904 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2-2-5)
Information Technology Seminar

4314202 การทำเหมอืงขอมลูและคลงัขอมลู 3 (2-2-5)
Data Mining and Data Warehousing

4314304 เทคโนโลยเีวบ็เซอรวสิ 3 (2-2-5)
Web Services Technology

4314406 การวเิคราะหและออกแบบเชงิวตัถุ 3 (2-2-5)
Object-Oriented Analysis and Design

4314701 การบรกิารดานเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
Information Technology Service

4314707 การประมวลผลคลาวด 3 (2-2-5)
Cloud Computing

4314708 การพฒันาแอพพลเิคชัน่บนอปุกรณ 3 (2-2-5)
เคลือ่นที่
Mobile Application Development

4315503 ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ 3 (2-2-5)
Decision Support Systems

2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม เลอืกเรยีนเพยีง
แบบเดยีว  จำนวนไมนอยกวา   6  หนวยกติ

• แบบปกติ

4314801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี  1 (0-2-1)
คอมพิวเตอร
Preparation for Professional Experience
in Computer

4314802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
คอมพิวเตอร
Training for Professional Experience in Computer
* ตองเรยีน 4314801 มากอน *

    •   แบบสหกจิศกึษา

4004804 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Cooperative Education

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ีจำนวนไมนอยกวา 6 หนวยกติ
          เลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคทีเ่ปดทำการสอน โดยไมซ้ำ
กบัรายวชิาที ่เรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนด
ใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกติในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูรของ
สาขาวชิาตาง ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program
in Multimedia Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ

(เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี)
ชือ่ยอ : วท.บ.

(เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science

(Multimedia
Technology)

ชือ่ยอ : B.Sc. (Multimedia
Technology)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา 133 หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 95
2.1 วชิาแกน 15
2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั 56

- กลมุประเดน็ทางสงัคมดานองคการ 3
และระบบสารสนเทศ

- กลมุเทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต 33
- กลมุเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแวร 12
- กลมุวชิาสมัมนาและโครงงาน 8

2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก 18
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมหนวยกติทัง้หมด 133

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ   จำนวนไมนอยกวา 95 หนวยกติ
แบงเปน 4 กลมุ  ดงันี้

2.1 วชิาแกน  จำนวน 15 หนวยกติ

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

4291601 คณติศาสตรสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Information Technology

4301701 สถติสิำหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6)
Statistics for Information Technology

4312102 พืน้ฐานของระบบมลัตมิเีดยีและ 3 (2-2-5)
แอนเิมชนั
Foundation of Multimedia Systems
and Animation

2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั   จำนวนไมนอยกวา
56 หนวยกติ

• กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
3 หนวยกติ

4311104 พืน้ฐานทางธรุกจิสำหรบั 3 (3-0-6)
เทคโนโลยสีารสนเทศ
Business fundamentals for information
technology

• กลมุเทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต  33 หนวยกติ

4311102 องคประกอบศลิปเพือ่งานมลัตมิเีดยี 3 (2-2-5)
Composition Art for Multimedia

4311103 การวาดเสนพืน้ฐานสำหรบังาน 3 (2-2-5)
มลัตมิเีดยี
Introduction to Drawing for Multimedia

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

4312407 การเขยีนบท ออกแบบตวัละครและ 3 (2-2-5)
นำเสนอเรือ่งดวยภาพ
Script Writing  Character Design and
Storyboard

4313304 เทคโนโลยเีวบ็ 3 (2-2-5)
Web Technology

4313709 การสรางภาพเคลือ่นไหว 2 มติิ 3 (2-2-5)
2D Animation Design

4313712 การออกแบบเสยีงสำหรบังาน 3 (2-2-5)
มลัตมิเีดยี
Sound Designfor Multimedia

4313721 เครือ่งมอืเชงิสรางสรรคสำหรบัสือ่ 3 (2-2-5)
อเิลก็ทรอนกิส
Creative Tools for Electronic Media

4314702 การสรางภาพเคลือ่นไหว 3 มติิ 3 (2-2-5)
3D Animation Design

4314704 การสรางวชิวลเอฟเฟกต 3 (2-2-5)
Visual Effect and Implementation

4315701 การสรางภาพเคลือ่นไหว 3 มติขิัน้สงู 3 (2-2-5)
Advanced 3D Animation

4315702 การจดัแสงขัน้สงู และสราง 3 (2-2-5)
ภาพ 3 มติิ
Advanced Lighting and Rendering
for 3D

• กลมุเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแวร
12  หนวยกติ

4312401 หลกัการเขยีนโปรแกรม 3 (2-2-5)
Principles of Programming

4313306 การเขยีนโปรแกรมเชงิสือ่ประสม 3 (2-2-5)
Multimedia Programming

4313416 เทคนคิการสรางสือ่ปฏสิมัพนัธ 3 (2-2-5)
Creating Interactive Multimedia
Technique

4314708 การพฒันาแอพพลเิคชัน่บนอปุกรณ 3 (2-2-5)
เคลือ่นที่
Mobile Application Development

• กลมุวชิาสมัมนาและโครงงาน  8  หนวยกติ

4313905 สมัมนาวชิาชพีงานเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
มลัตมิเีดยี
Seminar in Multimedia Technological

4314905 โครงงานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1 2 (0-4-2)
Technology Multimedia Project - 1

4314906 โครงงานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 2 3 (0-6-3)
Technology Multimedia Project - 2
* ตองเรยีนกอน  4314905 มากอน *

3. วชิาเฉพาะดานเลอืก จำนวนไมนอยกวา
18  หนวยกติ ใหเลอืกเรยีนจากรายวชิาตอไปนี้

4312103 กฎหมายและจรยิธรรมดาน 3 (3-0-6)
เทคโนโลยสีารสนเทศ
Law and Ethical in Information
Technology

4312301 การเขยีนโปรแกรมเกม 3 (2-2-5)
Game Programming

4313201 ระบบฐานขอมลู 3 (2-2-5)
Database System

4313411 เทคโนโลยเีครอืขาย 3 (2-2-5)
Network Technology

4313417 การออกแบบและผลติเกมขัน้สงู 3 (2-2-5)
Advanced Game Design and Production

4313502 เทคโนโลยกีารถายภาพดจิทิลัสำหรบั 3 (2-2-5)
งานมลัตมิเีดยี
Digital Photographic Technology for
Multimedia

4313714 การจดัการการผลติมลัตมิเีดยี 3 (2-2-5)
และแอนเิมชนั
Multimedia and Animation Production
Management

4313715 การผลติสือ่เพือ่การโฆษณาและ 3 (2-2-5)
ประชาสมัพนัธ
Media Production for Advertising and
Public Relations

4313725 การผลติสือ่มลัตมิเีดยีสำหรบัการ 3 (2-2-5)
เรยีนการสอน
Multimedia for Teaching Materials

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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4313907 หวัขอพเิศษเกีย่วกบัเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
มลัตมิเีดยี
Special Topics in Multimedia
Technology

4314405 การวเิคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
มลัตมิเีดยี
Multimedia Systems Analysis
and Design

4314407 หลกัการของการประมวลผลภาพ 3 (2-2-5)
Principle of Image Processing

4314703 การผลติวดิโีอดจิทิลั 3 (2-2-5)
Digital Video Production

4315301 การเขยีนโปรแกรมเกมขัน้สงู 3 (2-2-5)
Advanced Game Programming

4315704 ความจรงิเสมอืน 3 (2-2-5)
Virtual Reality

2.4 กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกติ ใหเลอืกเพยีงแบบเดยีว

แบบปกติ

4314801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
คอมพิวเตอร
Preparation for Professional Experience
in Computer

4314802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
คอมพิวเตอร
Training for Professional Experience in
Computer
* ตองเรยีน 4314801 มากอน *

แบบสหกิจศึกษา

4004804 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Cooperative Education

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี  จำนวน 6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปดสอน โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
การศกึษาของหลกัสตูรนี้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program
in Biotechnology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศลิปศาสตรบณัฑติ

(เทคโนโลยชีวีภาพ)
ชือ่ยอ : วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science
(Biotechnology)

ชือ่ยอ : B.Sc. (Biotechnology)
3..  หลกัสตูร

3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร
ไมนอยกวา 139 หนวยกติ

3.2 โครงสรางหลกัสตูร

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

4211301 ฟสกิสทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Physics

4211601 ปฏบิตักิารฟสกิสทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Physics Laboratory

4221101 เคมทีัว่ไป 3 (3-0-6)
General Chemistry

4221102 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 (0-2-1)
General Chemistry Laboratory

4223501 ชวีเคมี 3 (3-0-6)
Biochemistry
* ตองเรยีน 4222301, 4222302 มากอน *

4223502 ปฏบิตักิารชวีเคมี 1 (0-2-1)
BiochemistryLaboratory

4231101 ชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Biology

4231102 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Biology Laboratory

4291401 แคลคลูสั 1 3 (3-0-6)
Calculus 1

4301112 สถติเิพือ่การวจิยัทางวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
Statistics for Research in Science

4311704***คอมพวิเตอรสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (2-2-5)
Science for Computer

4311707 โปรแกรมสำเรจ็รปูและ 2 (1-2-3)
การประยกุตใชงาน
Apply an application software

2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั  จำนวน  42  หนวยกติ
ตามรายวชิาดงัตอไปนี้

4331201 หลกัพนัธศุาสตร 3 (2-2-5)
Principle of Genetics

4333601 เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรและการ 3 (3-0-6)
ประกนัคณุภาพหองปฏบิตักิารทาง
เทคโนโลยชีวีภาพ
Scientific Instrumentation and
Biotechnological Labolatory QualityAssurance

4222301 เคมอีนิทรยี 1 3 (3-0-6)
Organic Chemistry 1
* ตองเรยีน 4221101, 4221102 มากอน *

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน  32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  101  หนวยกติ

แบงเปน  4  กลมุ  ดงันี้
2.1 วชิาแกน  จำนวน  33  หนวยกติ

ตามรายวชิาดงัตอไปนี้

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 101
2.1 วชิาแกน 33
2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั 42
2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก 20
2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 139

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว ยกติ
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4222302 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี 1 1 (0-2-1)
Organic Chemistry Laboratory 1

4223601*** เคมวีเิคราะห 1 3 (3-0-6)
Analytical Chemistry 1
* ตองเรยีน 4221101, 4221102 มากอน *

4223602*** ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห 1 1 (0-2-1)
Analytical Chemistry Laboratory 1

4233601 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6)
General Microbiology

4233602 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทัว่ไป 1 (0-2-1)
General Microbiology Laboratory

4331101 เทคโนโลยชีวีภาพพืน้ฐาน 3 (2-2-5)
Introduction of Biotechnology

4333301 ชวีโมเลกลุทางเทคโนโลยชีวีภาพ 3 (3-0-6)
Molecular Biology in Biotechnology
* ตองเรยีน 4231101, 4231102 มากอน *

4332202 พนัธวุศิวกรรมมลูฐาน 3 (3-0-6)
Fundamental Genetic Engineering
* ตองเรยีน 4331201 มากอน *

4332701 เทคโนโลยจีลุนิทรยี 3 (3-0-6)
Microbial Technology
* ตองเรยีน 4233601, 4233602  มากอน *

4332401 เทคโนโลยกีารหมกั 3 (2-2-5)
Fermentation Technology

4333402 เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Industrial Biotechnology

4333403 การจดัการและการใชประโยชนจากของเสยี 3 (3-0-6)
Waste Management and Utilization

4333901 ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยชีวีภาพ 3 (3-0-6)
Research Methodology in Biotechnology

2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก จำนวน  20  หนวยกติ
ตามรายวชิาดงัตอไปนี้

4332501 หนวยปฏบิตักิารในอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
กระบวนการ
Unit Operation in Process Industrial

4333502 วศิวกรรมชวีเคมี 3 (3-0-6)
Biochemical Engineering

4333503 กระบวนการหลงัการหมกั 3 (3-0-6)
Downstream Processing

4333504 การประยกุตใชเทคโนโลยชีวีภาพ 3 (3-0-6)
Application of Biotechnology

4334505 วศิวกรรมกระบวนการ 3 (3-0-6)
Process Engineering

4333902 สมัมนาทางเทคโนโลยชีวีภาพ1 1 (0-2-1)
Seminar in Biotechnology 1

4333903 สมัมนาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 2 1 (0-2-1)
Seminar in Biotechnology 2

4334904 โครงงานวจิยัทางเทคโนโลยชีวีภาพ 3 (0-6-3)
Research Project in Biotechnology

4333404 การผลติเหด็เศรษฐกจิ 3 (2-2-5)
Economical Mushroom Production

4333405 จลุชวีวทิยาประมง 3 (2-2-5)
Fishery Microbiology

4333406 ปยุชวีภาพ 3 (2-2-5)
Bio fertilizers

4333407 โปรไบโอตกิทางการเกษตร 3 (2-2-5)
Probiotics in Agriculture

4333408 เทคโนโลยกีารผลติเครือ่งดืม่ 3 (2-2-5)
Beverage Processing Technology

4333409 เทคโนโลยสีาหราย 3 (2-2-5)
Algal  Technology

4333410 ยสีตเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
Yeast Technology

4333411 เอนไซมเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
Enzyme Technology

4333412 เทคโนโลยกีารผลตินมและผลติภณัฑนม 3 (2-2-5)
Dairy Technology and Dairy Products

4333413 เทคโนโลยกีารหมกัอาหารทองถิน่ 3 (2-2-5)
Local Food Fermentation Technology

4333414 เทคโนโลยชีวีภาพพืน้บาน 3 (2-2-5)
Local Biotechnology

2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม  ใหเรยีนรายวชิา
ตอไปนีจ้ำนวน 6 หนวยกติ โดยใหเลอืกเพยีงแบบเดยีว

แบบปกติ

4333801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
ทางเทคโนโลยชีวีภาพ
Internships in Biotechnology Preparation

4334802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
ทางเทคโนโลยชีวีภาพ
Internships in Biotechnology
* ตองเรยีน  4333801  มากอน *

แบบสหกิจศึกษา

4334804 สหกจิศกึษาสำหรบั  6 (16สปัดาห)
เทคโนโลยชีวีภาพ
Co-operative Education for
Biotechnology

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี   จำนวน  6  หนวยกติ
         ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ ในระดบัปรญิญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวชิานัน้ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว ยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว ยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว ยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Public Health

Program in Public Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชือ่เตม็ : สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ
ชือ่ยอ : ส.บ.

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Public
Health

ชือ่ยอ : B.P.H.
3..  หลกัสตูร

3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร
ไมนอยกวา 139 หนวยกติ

3.2 โครงสรางหลกัสตูร

4221103 เคมมีลูฐานสำหรบัสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
Fundamental Chemistry for Public Health

4231103 ชวีวทิยาสำหรบัสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
Biology for Public Health

4232601 จลุชวีวทิยาและปรสติวทิยา 3 (2-2-5)
Microbiology and Parasitology
* ตองเรยีน 4231103 มากอน *

4271101 กายวภิาคศาสตรของมนษุย 3 (2-2-5)
Human Anatomy

4271102 สรรีวทิยาของมนษุย 3 (2-2-5)
Human Physiology

4271401 ภาษาองักฤษสำหรบัสาธารณสขุ 3 (3-0-6)
English for Public Health

4272101 ชวีเคมสีำหรบัสาธารณสขุ 3 (3-0-6)
Biochemistry for Public Health

4273601 ชวีสถติปิระยกุตในงานสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
Applied Biostatistics in Public Health

4311707 โปรแกรมสำเรจ็รปู 2 (1-2-3)
และการประยกุตใชงาน

2.2 กลมุวชิาชพีสาธารณสขุ
2.2.1 วชิาเฉพาะดานบงัคบั จำนวน 57 หนวยกติ

4271301 การสาธารณสขุขัน้นำ 3 (3-0-6)
Introduction to Public Health

4271302 อาชวีอนามยัและความปลอดภยัขัน้นำ 3 (3-0-6)
Introduction to Occupational
Health and Safety

4272201 สขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพ 3 (3-0-6)
Health Education and Health Behavior

4272301 อนามยัสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Health

4272501 ปญหาสขุภาพและการปองกนั 3 (3-0-6)
Health Problem and Prevention

4272502 การดแูลสขุภาพปฐมภมู ิ1 3 (2-2-5)
Primary  Health  Care 1

4272503 การสงเสรมิสขุภาพ 3 (2-2-5)
Health Promotion

4273101 เภสชัวทิยาสำหรบัสาธารณสขุ 3 (3-0-6)
Pharmacology for Public Health

4273301 การบรหิารงานสาธารณสขุ 3 (3-0-6)
Public Health Administration

4273401 การสือ่สารสขุภาพ 3 (2-2-5)
Health Communication

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 101
2.1 กลมุวชิาพืน้ฐานวชิาชพี 32
2.2 กลมุวชิาชพีสาธารณ 63

2.2.1 วชิาเฉพาะดานบงัคบั 57
2.2.2 วชิาเฉพาะดานเลอืก 6

2.3 วชิาประสบการณภาคสนาม 6
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6

รวมทัง้หมด 139

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ   จำนวน  101 หนวยกติ

2.1 กลมุวชิาพืน้ฐานวชิาชพี 32 หนวยกติ

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

4211308 ฟสกิสสำหรบัสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
Physics for Public Health

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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4273501 การดแูลสขุภาพปฐมภมู ิ2 3 (2-2-5)
Primary  Health  Care 2

4273502 อนามยัครอบครวั 3 (3-0-6)
Family Health

4273503 โภชนาการสาธารณสขุ 3 (3-0-6)
Public Health Nutrition

4273602 ระบาดวทิยาและการควบคมุโรค 3 (2-2-5)
Epidemiology and Disease Control

4273701 การพฒันาสขุภาพชมุชน 3 (2-2-5)
Community Health Development

4274301 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 3 (3-0-6)
สาธารณสขุ
Law and Ethics Public Health

4274501 การฟนฟสูขุภาพ 3 (2-2-5)
Rehabilitation

4274901 วธิวีจิยัทางสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
Research Methodology in Public Health

4274902 สมัมนาสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
Public Health  Seminar

2.2.2กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
จำนวน 6 หนวยกติ

4271801 การฝกทกัษะในงานสาธารณสขุ 1 1 (0-2-1)
Skill Practicum in Public Health 1

4272202 จติวทิยาสขุภาพ 3 (3-0-6)
Health Psychology

4272203 สขุภาพจติ 3 (3-0-6)
Mental Health

4272204 สงัคมศาสตรสาธารณสขุ 3 (3-0-6)
Social Science in Public Health

4272205 สนุทรนีนัทนาการเพือ่สขุภาพชวีติ 3 (3-0-6)
Aesthetics   recreation  healthy  life

4272302 การเตรยีมความพรอมและการ 3 (3-0-6)
ตอบโตสภาวะฉกุเฉนิ
Disaster Readiness and Response

4272303 สขุภาพกบัประชาคมอาเซยีน 3 (3-0-6)
Health and ASEAN Community

4272504 การปฐมพยาบาลเบือ้งตน 3 (2-2-5)
First Aid

4272505 สขุภาพในโรงเรยีน 3 (3-0-6)
School Health

4272506 สขุภาพและความปลอดภยัใน 3 (3-0-6)
การทำงาน
Health and Safety in the Workplace

4272802 การฝกทกัษะในงานสาธารณสขุ 2 1 (0-2-1)
Skill Practicum in Public Health 2

4273102 การแพทยแผนไทย 3 (2-2-5)
Thai  Traditional  Medicine
* ตองเรยีนมากอน 4271101, 4271102 *

4273103 โรคตดิตอและโรคไมตดิตอ 3 (3-0-6)
Communicable and
Non-communicable Disease

4273302 ระบบหลกัประกนัสขุภาพไทย 3 (3-0-6)
Health  Security System

4273303 การดแูลสขุภาพทีบ่าน 3 (2-2-5)
Home Health Care

4273304 การประกนัคณุภาพดานบรกิารสขุภาพ 3 (3-0-6)
Quality Insurance of Health Service

4273305 การคมุครองผบูรโิภคดานสาธารณสขุ 3 (3-0-6)
Consumer Protection in Public Health

4273306 สขุาภบิาลและสิง่แวดลอมชมุชน 3 (3-0-6)
Sanitation and Environmental community

4273504 ทนัตสาธารณสขุ 3 (3-0-6)
Dental Public Health

4273505 เพศศกึษาและอนามยัเจรญิพนัธุ 3 (3-0-6)
Sex Education and Reproductive Health

4273506 สขุภาพผสูงูอายุ 3 (3-0-6)
Healthfor  Elderly

4273803 การฝกทกัษะในงานสาธารณสขุ 3 1 (0-2-1)
Skill Practicum in Public Health 3

4274302 ยทุธศาสตรการพฒันาดานสาธารณสขุ 3 (2-2-5)
Development Strategy in Public Health

2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
เลอืกเรยีนแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดยีว

แบบปกติ

4274804 การเตรยีมสหกจิศกึษาวชิาชพี 1 (0-2-1)
สาธารณสขุศาสตร
Preparation for Cooperative Education
in Public Health

4274805 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
สาธารณสขุศาสตร
Professional Experience in Public Health
* ตองเรยีน 4274804 มากอน *

แบบสหกิจศึกษา

4274806 สหกจิศกึษาวชิาชพี 6 (16 สปัดาห)
สาธารณสขุศาสตร
Cooperative Education in Public Health

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6  หนวยกติ

         ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค โดยไมซ้ำกบัรายวชิา ทีเ่คย
เรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีนโดยไมนบั
หนวยกติในเกณฑการสำเรจ็ของหลกัสตูรของสาขาวชิานัน้

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ



คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม -278- คูมือนักศึกษา

หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



คูมือนักศึกษา -279- คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน  18  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ จำนวน  51  หนวยกติ

2.1 กลมุวชิาพืน้ฐาน จำนวน  18  หนวยกติ

2.1.1 กลมุวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร
และวทิยาศาสตร  จำนวน 6  หนวยกติ

6111404 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีน 3 (2-2-5)
งานอตุสาหกรรม
Industrial Science and Technology

6112401***สถติสิำหรบังานอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Statistics for Industrial Work

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (ตอเนือ่ง)

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ภาควชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ขอมลูทัว่ไป
1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
(ตอเนือ่ง)

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Technology
Program in Industrial Technology
(Continuing Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ

(เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)
ชือ่ยอ : ทล.บ.

(เทคโนโลยอีตุสาหกรรม)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Technology

(Industrial Technology)
ชื่อยอ : B.Tech.

(Industrial Technology)
3. จำนวนหนวยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา 75 หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   ไมนอยกวา 18
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 3
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 5
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 3
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 7

(ทัง้นีจ้ำนวนหนวยกติรวมของหมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป
เมือ่นบัรวมกบัรายวชิาทีไ่ดศกึษามาแลวจากหลกัสตูร
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูหรอือนปุรญิญาตอง

ไมนอยกวา 30 หนวยกติ)

2. หมวดวชิาเฉพาะ 51
2.1 กลมุวชิาพืน้ฐาน 18

2.1.1 กลมุวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร 6
และวทิยาศาสตร

2.1.2 กลมุวชิาพืน้ฐานทางเทคโนโลยี 12
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั 30

2.2.1 กลมุวชิาเฉพาะสาขาวชิาเทคโนโลยี 15
อตุสาหกรรมบงัคบั

2.2.2 กลมุวชิาเฉพาะสาขาวชิาเทคโนโลยี 9
อตุสาหกรรมเลอืก

2.2.3 กลมุวชิาโครงงานและสมันา 6
2.3 วชิาปฏบิตักิารและฝกประสบการณวชิาชพี 3

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 75

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)



คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม -280- คูมือนักศึกษา

6002102 การจดัการระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
Management Information System

6002703 พลงังานทดแทน 3 (2-2-5)
Alternative Energy Sources

6111202 การเขยีนแบบในงานอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Drawing for Industrial

6113702***การบรหิารทรพัยากรมนษุย 3 (2-2-5)
Human Resource management

2.2.3 กลมุวชิาโครงงานและสมัมนา  6 หนวยกติ
จากรายวชิาตอไปนี้

1) แขนงวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม

6112901 การวจิยัและสมันาเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรม
Research and Seminar for Industrial
Technology

6113903***โครงงานทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Technology Project.

2.3 กลมุวชิาปฏบิตักิารและฝกประสบการณวชิาชพี
จำนวน  3  หนวยกติ

6114802***การฝกประสบการณวชิาชพี 3 (250)
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
Field Experience in Industrial
Technology

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน 6 หนวยกติ

           ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรี
ทีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค โดยไมซ้ำกบัรายวชิา
ทีเ่คยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีน
โดยไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูรสาขาวชิา
นัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

2.1.2 กลมุวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
จำนวน 12 หนวยกติ

6111101 วสัดอุตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Material

6111501*** เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรบังาน 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรม
Information Technology for Industrial  Work

6111502 ระบบการจดัการอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Industrial Management System

6111504 การพฒันาและการฝกอบรม 3 (2-2-5)
บคุคลากรดานเทคโนโลยี
The human resource development
and training of technology

2.2 กลมุเฉพาะสาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ไมนอยกวา 30  หนวยกติ

2.2.1  กลมุวชิาเฉพาะสาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ดานบงัคบั จำนวน 15 หนวยกติ

6111506 การบรหิารธรุกจิขนาดกลางและ 3 (2-2-5)
ขนาดยอม
Small and Medium Enterprises Management

6112502 การวางแผนและควบคมุการผลติ 3 (2-2-5)
Production Planning and Control

6112507***การบรหิารงานคณุภาพและ 3 (2-2-5)
การเพิม่ผลผลติ
Quality Management and Productivity

6112506 การวเิคราะหตนทนุทางอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Analysis of Industrial Investment

6113502 การบรหิารโครงการ 3 (2-2-5)
Project Management

2.2.2 กลมุวชิาเฉพาะสาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ดานเลอืก จำนวน 9 หนวยกติ

6002101 การโปรแกรมเวบ็เบือ้งตน 3 (2-2-5)
Introduction to Web Programming

6002702 นวตักรรมและเทคโนโลยชีมุชน 3 (2-2-5)
Innovation and Technology Community

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ



คูมือนักศึกษา -281- คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต

หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ภาควชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ขอมลูทัว่ไป
1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟาเครือ่งกล
การผลติ

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Engineering
Program in Electromechanic
Manufacturing Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

 (วศิวกรรมไฟฟาเครือ่งกล
การผลติ)

ชือ่ยอ : วศ.บ.
(วศิวกรรมไฟฟาเครือ่งกล
การผลิต)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor  of
Engineering
(Electromechanic
Manufacturing
Engineering)

ชือ่ยอ : B.Eng.
(Electromechanic
Manufacturing
Engineering)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไมนอยกวา 148 หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน  32  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน จำนวน  110  หนวยกติ

2.1 กลมุวชิาพืน้ฐาน   จำนวน  38  หนวยกติ

2312760 ภาษาองักฤษสำหรบัวศิวกรรม 3 (3-0-6)
English for Engineering

4211561 ฟสกิสสำหรบัวศิวกร 1 3 (3-0-6)
Physics for Engineers 1

4211562 ฟสกิสสำหรบัวศิวกร 2 3 (3-0-6)
Physics for Engineers 2

4211563 ปฏบิตักิารฟสกิสสำหรบัวศิวกร 1 1 (0-2-1)
Physics for Engineers Laboratory 1

4211564 ปฏบิตักิารฟสกิสสำหรบัวศิวกร 2 1 (0-2-1)
Physics for Engineers Laboratory 2

4221781 เคมสีำหรบัวศิวกร 3 (3-0-6)
Chemistry for Engineers

4221782 ปฏบิตักิารเคมสีำหรบัวศิวกร 1 (0-2-1)
Chemistry for Engineers Laboratory

4291771 คณติศาสตรวศิวกรรม 1 3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 1

4291772 คณติศาสตรวศิวกรรม 2 3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 2
* ตองเรยีน  4291771  มากอน *

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 110
2.1 กลมุวชิาพืน้ฐาน 38
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบัทางวศิวกรรม 57
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืกทางวศิวกรรม 9
2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 148

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ



คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม -282- คูมือนักศึกษา

6261111 การเขยีนแบบวศิวกรรม 3 (2-2-5)
Engineering   Drawing

6261112 ปฏบิตักิารเขยีนแบบวศิวกรรม 1 (0-2-1)
ดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided for Engineering
Drawing Laboratory
* ตองเรยีน  6261111  มากอน *

6271122 วสัดวุศิวกรรม 3 (2-2-5)
Engineering Materials

6272111 กลศาสตรเชงิวศิวกรรม 1 3 (2-2-5)
Engineering  Mechanics 1
* ตองเรยีน  4211561  มากอน *

6273711 การจดัการวศิวกรรม 3 (3-0-6)
Engineering Management

6273731 โปรแกรมคอมพวิเตอรสำหรบั 3 (2-2-5)
วศิวกรรม
Computer Programming for Engineering

6281601 ปฏบิตักิารเครือ่งมอืพืน้ฐาน 1 (0-2-1)
ทางวศิวกรรม
Engineering Tools and Operations
Workshop

2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบัทางวศิวกรรม
จำนวน  57  หนวยกติ

2314767 ภาษาองักฤษสำหรบัวศิวกรรมไฟฟา 3 (3-0-6)
เครือ่งกลการผลติ
English for Electromechanic
Manufacturing Engineering

6262311 อณุหพลศาสตร 3 (2-2-5)
Thermodynamics
* ตองเรยีน  4221781  มากอน *

6272112 กลศาสตรเชงิวศิวกรรม 2 3 (2-2-5)
Engineering Mechanics 2
* ตองเรยีน  6272111  มากอน *

6272231 กลศาสตรของแขง็ 3 (3-0-6)
Solid Mechanics
* ตองเรยีน  6272111  มากอน *

6272232 การออกแบบชิน้สวนเครือ่งจกัรกล 3 (2-2-5)
Element Machine Design
* ตองเรยีน  6272232  มากอน *

6272371 กระบวนการผลติ 3 (2-2-5)
Manufacturing Process
* ตองเรยีน  6271122  มากอน *

6273222 กลศาสตรของไหลและการ 3 (2-2-5)
ถายเทความรอน
Fluid Mechanics and Heat Transfer
* ตองเรยีน  6262311  มากอน *

6273311 วงจรไฟฟา 3 (2-2-5)
Electric Circuits
* ตองเรยีน  4211562  มากอน *

6273331 หลกัการอเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Principles of Electronics
* ตองเรยีน  6273311  มากอน *

6273361 การควบคมุอตัโนมตัิ 3 (2-2-5)
Automatic Control
* ตองเรยีน  6273672  มากอน *

6273515 สถติวิศิวกรรม 3 (2-2-5)
Engineering Statistics

6273522 วศิวกรรมความปลอดภยั 3 (2-2-5)
ในงานซอมบำรงุ
Safety in Maintenance Engineering

6273545 การวางแผนและควบคมุการผลติ 3 (2-2-5)
Production Planning and Control

6273613 การออกแบบระบบไฟฟา 3 (2-2-5)
Electrical System Design
* ตองเรยีน  6273672  มากอน *

6273664 อปุกรณรบัและแปลงสญัญาณ 3 (2-2-5)
Sensors and Transducer
* ตองเรยีน  6273331  มากอน *

6273665 ระบบอตัโนมตัทิางอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Automatic System
* ตองเรยีน  6273361  มากอน *

6273672 เครือ่งกลไฟฟา 3 (2-2-5)
Electric Machines
* ตองเรยีน  6273515  มากอน *

6274516 การศกึษาการควบคมุคณุภาพ 3 (2-2-5)
Quality Control

6273921 โครงงานวศิวกรรมไฟฟา 1 (0-3-0)
เครือ่งกลการผลติ 1
Electromechanic Manufacturing
Engineering Project 1

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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6274922 โครงงานวศิวกรรมไฟฟา 2 (0-6-0)
เครือ่งกลการผลติ 2
Electromechanic Manufacturing
Engineering Project 2
* ตองเรยีน  6273921  มากอน *

2.3 วชิาดานเฉพาะดานเลอืกทางวศิวกรรม
ไมนอยกวา  9 หนวยกติ

ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนเพยีง 1 กลมุวชิา
จาก  3  กลมุวชิา คอื

1. กลมุวชิาวศิวกรรมไฟฟา
2. กลมุวชิาวศิวกรรมการผลติ
3. กลมุวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล

2.3.1 กลมุวชิาวศิวกรรมไฟฟา

6273614 วศิวกรรมไฟฟาแรงสงู 3 (2-2-5)
High Voltage Engineering
* ตองเรยีน  6274651  มากอน *

6273615 อเิลก็ทรอนกิสกำลงั 3 (2-2-5)
Power Electronics
* ตองเรยีน  6273331  มากอน *

6273623 ไมโครคอนโทรลเลอร 3 (2-2-5)
Microcontroller
* ตองเรยีน  6273731  มากอน *

6273631 โรงจกัรไฟฟา ระบบสงและ 3 (2-2-5)
จายกำลงัไฟฟา
Power Plant, Transmission and
Distribution System
* ตองเรยีน  6273672  มากอน *

6274251 การจดัการพลงังานไฟฟา 3 (2-2-5)
Electrical  Energy Management

6274252 พลงังานทดแทนและเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
การเปลีย่นพลงังาน
Renewable Energy and
Conversion Technology

6274601 ไฟฟาในครวัเรอืน 3 (2-2-5)
Electric in Household

6274612 การวดัและเครือ่งมอืวดัทางไฟฟา 3 (2-2-5)
Electrical Measurement and
Instrumentation
* ตองเรยีน  6273311  มากอน *

6274632 การวเิคราะหระบบไฟฟากำลงั 3 (2-2-5)
Electrical Power System Analysis
* ตองเรยีน  6273631  มากอน *

6274633 การปองกนัระบบไฟฟากำลงั 3 (2-2-5)
Power System Protection
* ตองเรยีน  6274632  มากอน *

6274651 ทฤษฎแีมเหลก็ไฟฟา 3 (2-2-5)
Electromagnetic Field Theory
* ตองเรยีน  4211562  มากอน *

2.3.2 กลมุวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล

4291773 คณติศาสตรวศิวกรรม 3 3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 3
* ตองเรยีน  4291772  มากอน *

6263411 การทำความเยน็และปรบัอากาศ 3 (2-2-5)
Refrigeration and Air Conditioning
* ตองเรยีน  6262311  มากอน *

6264411 การออกแบบระบบความรอน 3 (2-2-5)
Design of Thermal Systems
* ตองเรยีน  6262311  มากอน *

6272351 กลศาสตรเครือ่งจกัรกล 3 (2-2-5)
Mechanics of Machinery and Design
* ตองเรยีน  6272112  มากอน *

6273414 วศิวกรรมโรงจกัรตนกำลงัไอน้ำ 3 (2-2-5)
Steam Power Plant Engineering
* ตองเรยีน  6262311  มากอน *

6273521 วทิยาการหนุยนต 3 (2-2-5)
Robotics
* ตองเรยีน  6273665  มากอน *

6274471 การเผาไหม 3 (2-2-5)
Combustion

6274472 การสัน่สะเทอืนเชงิกล 3 (2-2-5)
Mechanical Vibration

6274473 วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ 3 (2-2-5)
Smart Farm Engineering
* ตองเรยีน  6273222  มากอน *

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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2.3.3 กลมุวชิาวศิวกรรมการผลติ

6273111 เศรษฐศาสตรวศิวกรรม 3 (2-2-5)
Engineering Economics

6273541 ระบบการผลติยดืหยนุเบือ้งตน 3 (2-2-5)
Introduction to Flexible
Manufacturing Systems

6273543 หลกัการดำเนนิการและการผลติ 3 (2-2-5)
Principles of Operation and Production

6274461 วศิวกรรมการซอมบำรงุ 3 (2-2-5)
Maintenance Engineering

6274521 การศกึษาการทำงานในอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Work Study

6274553 การศกึษาความเปนไปไดของโครงการ 3 (2-2-5)
Project Feasibility Study

6274583 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Plant Design

6274584 โลจสิตกิสการผลติและการลดตนทนุ 3 (2-2-5)
พลงังาน สำหรบัธรุกจิขนาดกลาง และขนาดยอม
Manufacturing Logistics and Energy
Cost Saving for SMEs

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน  6  หนวยกติ ใหนกัศกึษาเลอืกเรบีนไดเพยีง 1 แผน
ดงันี้

2.4.1 แผนปกติ

6273890 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
ทางวศิวกรรมไฟฟาเครือ่งกลการผลติ
Pre Training for Electromechanic
Manufacturing Engineering

6274892 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
ทางวศิวกรรมไฟฟาเครือ่งกลการผลติ
Training for Electromechanic
Manufacturing Engineering
* ตองเรยีน  6273890  มากอน *

2.4.2  แผนสหกจิศกึษา

6274894 สหกจิศกึษา (15  สปัดาห) 6 (16 สปัดาห)
Co-operative Education

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับ
ปรญิญาตรทีีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค  โดย
ไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
หลกัสตูรสาขาวชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ภาควชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ขอมลูทัว่ไป
1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Engineering Program
in Energy Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

(วศิวกรรมพลงังาน)
ชือ่ยอ : วศ.บ.  (วศิวกรรมพลงังาน)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor  of
Engineering  (Energy
Engineering)

ชือ่ยอ : B.Eng.  (Energy
Engineering)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติ ไมนอยกวา  148 หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ   จำนวน  110  หนวยกติ

2.1 วชิาเฉพาะพืน้ฐาน   จำนวน  38  หนวยกติ

2312760 ภาษาองักฤษสำหรบัวศิวกรรม 3 (3-0-6)
English for Engineering

4211561 ฟสกิสสำหรบัวศิวกร 1 3 (3-0-6)
Physics for Engineers 1

4211562 ฟสกิสสำหรบัวศิวกร 2 3 (3-0-6)
Physics for Engineers 2

4211563 ปฏบิตักิารฟสกิสสำหรบัวศิวกร 1 1 (0-2-1)
Physics for Engineers Laboratory 1

4211564 ปฏบิตักิารฟสกิสสำหรบัวศิวกร 2 1 (0-2-1)
Physics for Engineers Laboratory 2

4221781 เคมสีำหรบัวศิวกร 3 (3-0-6)
Chemistry for Engineers

4221782 ปฏบิตักิารเคมสีำหรบัวศิวกร 1 (0-2-1)
Chemistry for Engineers Laboratory

4291771 คณติศาสตรวศิวกรรม 1 3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 1

4291772 คณติศาสตรวศิวกรรม 2 3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 2
* ตองเรยีน  4291771  มากอน *

6261111 การเขยีนแบบวศิวกรรม 3 (2-2-5)
Engineering Drawing

6261112 ปฏบิตักิารเขยีนแบบวศิวกรรม 1 (0-2-1)
ดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided for Engineering
Drawing Laboratory
* ตองเรยีน  6261111  มากอน *

6271122 วสัดวุศิวกรรม 3 (2-2-5)
Engineering Materials

6272111 กลศาสตรเชงิวศิวกรรม 1 3 (2-2-5)
Engineering Mechanics 1
* ตองเรยีน  4211561  มากอน *

6273711 การจดัการวศิวกรรม 3 (3-0-6)
Engineering Management

6273731 โปรแกรมคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
สำหรบัวศิวกรรม
Computer Programming for Engineering

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว ยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 110
2.1 กลมุวชิาพืน้ฐาน 38
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบัทางวศิวกรรม 51
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืกทางวศิวกรรม 15
2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 148

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ
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6281601 ปฏบิตักิารเครือ่งมอืพืน้ฐาน 1 (0-2-1)
ทางวศิวกรรม
Engineering Tools and Operations Workshop

     2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบัทางวศิวกรรม
จำนวน  51 หนวยกติ

2313766 ภาษาองักฤษสำหรบัวศิวกรรมพลงังาน 3 (3-0-6)
English for Energy Engineering

6262112 พืน้ฐานไฟฟาสำหรบัวศิวกรรมพลงังาน 3 (2-2-5)
Fundamental of Electric for Energy
Engineering
* ตองเรยีน  4211562  มากอน *

6262311 อณุหพลศาสตร 3 (2-2-5)
Thermodynamics
* ตองเรยีน  4221781  มากอน *

6262321 กลศาสตรของไหล 3(2-2-5)
Fluid Mechanics
* ตองเรยีน  6272111  มากอน *

6262411 พืน้ฐานเครือ่งจกัรกลพลงังาน 3 (2-2-5)
Fundamental of Energy Machinery

6262421 การถายเทความรอน 3 (2-2-5)
Heat Transfer
* ตองเรยีน  6262311  มากอน *

6262442 เครือ่งจกัรและโรงจกัรตนกำลงั 3 (2-2-5)
Power Plant and Power Engine
* ตองเรยีน  6262311  มากอน *

6262451 วศิวกรรมพลงังานทดแทน 3 (2-2-5)
Renewable Engineering

6262471 การเปลีย่นรปูพลงังาน 3 (2-2-5)
Energy Conversion
* ตองเรยีน  6262311  มากอน *

6263411 การทำความเยน็และปรบัอากาศ 3 (2-2-5)
Refrigeration and Air Conditioning
* ตองเรยีน  6262421 มากอน *

6263431 การอนรุกัษพลงังาน 3 (2-2-5)
Energy Conservation
* ตองเรยีน  6262411  มากอน *

6263434 การจดัการพลงังานในโรงงาน 3 (2-2-5)
และอาคาร
Factory and Building Energy
Management
* ตองเรยีน  6263431  มากอน *

6263453 พลงังานแสงอาทติย 3 (2-2-5)
Solar Energy

6263462 พลงังานชวีมวล 3 (2-2-5)
Biomass Energy
* ตองเรยีน  6262451  มากอน *

6263921 โครงงานวศิวกรรมพลงังาน 1 1 (0-3-0)
Energy Engineering Project 1

6264112 เศรษฐศาสตรวศิวกรรมพลงังาน 3 (2-2-5)
Energy Engineering Economic

6264411 การออกแบบระบบความรอน 3 (2-2-5)
Design of Thermal Systems
* ตองเรยีน  6262421  มากอน *

6264922 โครงงานวศิวกรรมพลงังาน 2 2 (0-6-0)
Energy Engineering Project 2
* ตองเรยีน  6263921  มากอน *

2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืกทางวศิวกรรม
ใหเลอืกเรยีนดงัตอไปนีไ้มนอยกวา  15  หนวยกติ

ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีน ไดเพยีง 1 กลมุวชิาจาก 2 กลมุวชิา
ดงันี้

1. กลมุวชิาวศิวกรรมเครือ่งจกัรกลพลงังาน
2. กลมุวชิาวศิวกรรมพลงังานและสิง่แวดลอม

2.3.1  กลมุวชิาวศิวกรรมเครือ่งจกัรกลพลงังาน

4291773 คณติศาสตรวศิวกรรม 3 3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 3
* ตองเรยีน  4291772  มากอน *

6263311 ระบบควบคมุกำลงัของไหล 3 (2-2-5)
Fluid Power Control Systems
* ตองเรยีน  6262321  มากอน *

6263351 กลศาสตรเครือ่งจกัรกล 3 (3-0-6)
Mechanics of Machinery
* ตองเรยีน  6272111  มากอน *

6263354 เครือ่งยนตเผาไหมภายใน 3 (3-0-6)
Internal Combustion Engine
* ตองเรยีน  6262311  มากอน *

6263356 การออกแบบเครือ่งกล 3 (2-2-5)
Machine Design
* ตองเรยีน  6272111***  มากอน *

6263771 เทคโนโลยสีะอาด 3 (2-2-5)
Cleaner Technology

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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6264431 เทคโนโลยกีารอบแหง 3 (2-2-5)
Drying  Technology
* ตองเรยีน  6262421  มากอน *

6264457 การใชพลงังานรวมใน 3 (2-2-5)
กระบวนการผลติ
Co-Energy Consumption in Process

6264458 เทคโนโลยรีะบบสะสมพลงังาน 3 (2-2-5)
Energy Storage Technologies

6264471 กระบวนการผลติ 3 (2-2-5)
Manufacturing Process

6264521 พดัลม เครือ่งสบูและเครือ่งอดัอากาศ 3 (2-2-5)
Fan Pump and Compressors
* ตองเรยีน  6262321  มากอน *

6264733 ระบบอาคารอนรุกัษพลงังาน 3 (2-2-5)
Energy Conservation Building Systems
* ตองเรยีน  6263434  มากอน *

6264711***การพฒันาโปรแกรมประยกุต 3 (2-2-5)
สำหรบัอปุกรณเคลือ่นที่

6264511*** เทคโนโลยฟีารมเกษตรอจัฉรยิะ 3 (2-2-5)

6264888***พลงังานในชวีติประจำวนั 3 (2-2-5)

2.3.2 กลมุวชิาวศิวกรรมพลงังานทดแทน

6263451 เทคโนโลยพีลงังาน 3 (2-2-5)
Energy Technology

6263455 พลงังานลม 3 (2-2-5)
Wind Energy

6264452 การเปลีย่นรปูพลงังานชวีมวล 3 (2-2-5)
Bioenergy Conversions
* ตองเรยีน  6263462  มากอน *

6264454 เทคโนโลยกีาซธรรมชาติ 3 (3-0-6)
ปโตรเคมแีละไฮโดรเจน
Natural Gas Petrochemical and
Hydrogen Technology
* ตองเรยีน  4221781  มากอน *

6264464 ระบบผลติกาซชวีภาพ 3 (2-2-5)
Biogas Production System

6264465 การผลติไบโอดเีซล 3 (2-2-5)
Biodiesel Production

6264466 การผลติเอทานอล 3 (2-2-5)
Ethanol Production

6264473 เซลลแสงอาทติยและ 3 (2-2-5)
การประยกุตใชงาน
Solar Cells and Applications

6264772 การบำบดัน้ำเสยีเพือ่ผลติพลงังาน 3 (2-2-5)
Wastewater Treatment to Produce
Energy

6264773 การแปรสภาพขยะเปนพลงังาน 3 (2-2-5)
Solid Waste Conversion to Energy

6264778 พลงังานน้ำ 3 (2-2-5)
Hydro Energy
* ตองเรยีน  6262321  มากอน *

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
ใหเลอืกเรยีนแผนเดยีว  จำนวน  6  หนวยกติ

2.4.1  แผนปกติ

6263890 เตรยีมฝกงานทางวศิวกรรมพลงังาน 1 (0-2-1)
Pre-Training for Energy Engineering

6264892 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
ทางวศิวกรรมพลงังาน
Training for Energy Engineering
* ตองเรยีน  6263890  มากอน *

2.4.2  แผนสหกจิศกึษา

6264894 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Co-operative Education

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  จำนวน 6 หนวยกติ

           ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  โดยไมซ้ำกับ
รายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีน
โดยไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูรสาขาวชิา
นัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติรหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

การจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอมหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการ
อตุสาหกรรมและสิง่แวดลอม
ภาควชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
วศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม
และสิง่แวดลอม

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Engineering Program
in Industrial and Environmental
Management Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

(วศิวกรรมการจดัการ
อตุสาหกรรมและสิง่แวดลอม)

ชือ่ยอ : วศ.บ. (วศิวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
และสิง่แวดลอม)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Engineering
(Industrial and
Environmental
Management
Engineering)

ชือ่ยอ : B.Eng. (Industrial and
Environmental
Management
Engineering)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมนอยกวา

148  หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  110  หนวยกติ

2.1 วชิาเฉพาะพืน้ฐาน  จำนวน  38  หนวยกติ

2312760 ภาษาองักฤษสำหรบัวศิวกรรม 3 (3-0-6)
English for Engineering

4211561 ฟสกิสสำหรบัวศิวกร 1 3 (3-0-6)
Physics for Engineers 1

4211563 ปฏบิตักิารฟสกิสสำหรบัวศิวกร 1 1 (0-2-1)
Physics for Engineers Laboratory 1

4211562 ฟสกิสสำหรบัวศิวกร 2 3 (3-0-6)
Physics for Engineers 2

4211564 ปฏบิตักิารฟสกิสสำหรบัวศิวกร 2 1 (0-2-1)
Physics for Engineers Laboratory 2

4221781 เคมสีำหรบัวศิวกร 3 (3-0-6)
Chemistry for Engineers

4221782 ปฏบิตักิารเคมสีำหรบัวศิวกร 1 (0-2-1)
Chemistry for Engineers Laboratory

4291771 คณติศาสตรวศิวกรรม 1 3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 1

4291772 คณติศาสตรวศิวกรรม 2 3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 2
* ตองเรยีน  4291771  มากอน *

6261111 การเขยีนแบบวศิวกรรม 3 (2-2-5)
Engineering Drawing

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 110
2.1 กลมุวชิาพืน้ฐาน 38
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบัทางวศิวกรรม 51
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานทางวศิวกรรม 15
2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 148

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ
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6261112 ปฏบิตักิารเขยีนแบบวศิวกรรม 1 (0-2-1)
ดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided for Engineering
Drawing Laboratory
* ตองเรยีน  6261111  มากอน *

6271122 วสัดวุศิวกรรม 3 (2-2-5)
Engineering Materials

6272111 กลศาสตรเชงิวศิวกรรม 1 3 (2-2-5)
Engineering Mechanics 1
* ตองเรยีน  4211561  มากอน *

6273711 การจดัการวศิวกรรม 3 (3-0-6)
Engineering Management

6273731 โปรแกรมคอมพวิเตอรสำหรบัวศิวกรรม 3 (2-2-5)
Computer Programming for Engineering

6281601 ปฏบิตักิารเครือ่งมอืพืน้ฐาน 1 (0-2-1)
ทางวศิวกรรม
Engineering Tools and Operations Workshop

2.2 วิชาเฉพาะดานบงัคบัทางวศิวกรรม
จำนวน  51 หนวยกติ

2314768 ภาษาองักฤษสำหรบัวศิวกรรมการ 3 (3-0-6)
จดัการอตุสาหกรรมและสิง่แวดลอม
English for Industrial and
Environmental Management Engineering

6273111 เศรษฐศาสตรวศิวกรรม 3 (2-2-5)
Engineering Economics

6282201 สถติสิำหรบัวศิวกรรมการจดัการ 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรม
Statistics for Industrial Management
Engineering

6282232 วศิวกรรมความปลอดภยั 3 (2-2-5)
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอม
Safety Engineering, Occupational
Health and Environment

6282302 กระบวนการผลติงานอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
เพือ่สิง่แวดลอม
Manufacturing Process for Environment
* ตองเรยีน  6271122  มากอน *

6282303 การวางแผนและควบคมุการผลติ 3 (2-2-5)
เพือ่สิง่แวดลอม
Production Planning and Control for
Environment

6282401 วศิวกรรมสิง่แวดลอมเบือ้งตน 3 (2-2-5)
Introduction to Environmental Engineering

6282402 เคมวีศิวกรรมสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Chemistry for Environmental Engineering
* ตองเรยีน  4221781  มากอน *

6283202 การวจิยัการดำเนนิงาน 3 (2-2-5)
Operation Research
* ตองเรยีน  6282201  มากอน *

6283211 การศกึษาการปฏบิตังิานทาง 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรม
Industrial Work Study

6283212 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
เพือ่สิง่แวดลอม
Industrial Plant Design for Environment

6283261 การควบคมุและการจดัการดานคณุภาพ 3 (2-2-5)
Quality Control and Management
* ตองเรยีน  6282201  มากอน *

6283304 การจดัการการดำเนนิการ 3 (2-2-5)
Operation Management
* ตองเรยีน  6282303  มากอน *

6283412 เทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาด 3 (2-2-5)
Clean Production Technology

6283421 การควบคมุของเสยีและมลพษิ 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรม
Industrial Waste and Pollution Control
* ตองเรยีน  6282401  มากอน *

6283721 โครงงานวศิวกรรมการจดัการ 1 (0-3-0)
อตุสาหกรรมและสิง่แวดลอม 1
Industrial and Environmental
Management Engineering Project 1

6284541 วศิวกรรมพลงังานและสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Energy and Environmental Engineering

6284722 โครงงานวศิวกรรมการจดัการ 2 (0-6-0)
อตุสาหกรรมและสิง่แวดลอม 2
Industrial and Environmental
Management Engineering Project 2
* ตองเรยีน  6283721  มากอน *

    2.3  วชิาเฉพาะดานเลอืกทางวศิวกรรม
            ใหเลอืกเรยีนไมนอยกวา 15  หนวยกติ

4291773 คณติศาสตรวศิวกรรม 3 3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 3
* ตองเรยีน 4291772  มากอน *

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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6262311 อณุหพลศาสตร 3 (2-2-5)
Thermodynamics
* ตองเรยีน 4221781  มากอน *

6283101 วศิวกรรมไฟฟาสำหรบัวศิวกรรม 3 (2-2-5)
การจดัการอตุสาหกรรมและสิง่แวดลอม
Electrical Engineeringfor Industrial and
Environmental Management Engineering

6283241 กฎหมายอตุสาหกรรมและสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Industrial and Environment Laws

6283405 การผลติน้ำอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Water Treatment Process
* ตองเรยีน 6282402  มากอน *

6283406 การบำบดัน้ำเสยีอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Wastewater Treatment Process
* ตองเรยีน 6282402  มากอน *

6283432 มลพษิอากาศอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Air Pollution

6283542 การจดัการดานหวงโซอปุทานและ 3 (2-2-5)
การขนสงเพือ่สิง่แวดลอม
Green Logistics and Supply Chain
Management

6284251 การจดัการงานซอมบำรงุ 3 (2-2-5)
Maintenance Engineering

6284271 การวดัและเครือ่งมอืวดั 3 (2-2-5)
Measurement and Instrument

6284281 วศิวกรรมระบบอตัโนมตัิ 3 (2-2-5)
Automation Engineering

6284441 การจดัการขยะมลูฝอย 3 (2-2-5)
Solid Waste Management

6284442 การจดัการของเสยีอนัตรายใน 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรม
Hazardous WasteManagementin Industry

6284451 ระบบการจดัการสิง่แวดลอม 3 (2-2-5)
Environmental Management System

6284452 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Impact Assessment

6284461 การประเมนิวฏัจกัรชวีติและ 3 (2-2-5)
คารบอนฟตุพริน้ทของผลติภณัฑ
Life Cycle Assessment and Carbon
Footprint of Products

6284471 อนามยัสิง่แวดลอม 3 (3-0-6)
Environmental Health

6284511 การจดัการระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
Management Information Systems

6284521 การจดัการธรุกจิอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
เพือ่สิง่แวดลอม
Industrial Business Management
for Environment

6284531 การจดัการโครงการ 3 (2-2-5)
Project Management

6284731 ปญหาพเิศษทางวศิวกรรม 3 (2-2-5)
การจดัการอตุสาหกรรมและสิง่แวดลอม
Special Problems in Industrial and
Environmental Management Engineering

    2.4  วชิาประสบการณภาคสนาม เลอืกเพยีงแผนเดยีว
6  หนวยกติ
        4.1  แผนปกติ

6283711 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีทาง 1 (0-2-1)
วศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรมและสิง่แวดลอม
Pre Training for Industrial and
Environmental Management Engineering

6284712 การฝกประสบการณวชิาชพีทาง 5 (300)
วศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรมและสิง่แวดลอม
Training for Industrial and
Environmental Management Engineering
* ตองเรยีน  6283711  มากอน *

        2.4.2  แบบสหกจิศกึษา

6284702 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห )
Co-operative Education

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ีจำนวน  6 หนวยกติ

           ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ภาควชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ขอมลูทัว่ไป
1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาไฟฟาอตุสาหกรรม

ภาษาองักฤษ : Bachelor  of  Industrial
Technology Program in
Industrial Electricity

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ

(ไฟฟาอตุสาหกรรม)
ชือ่ยอ : อส.บ. (ไฟฟาอตุสาหกรรม)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor  of  Industrial
Technology  (Industrial
Electricity)

ชือ่ยอ : B.Ind.Tech.  (Industrial
Electricity)

3. วิชาเอก
ม ี2 แขนง คอื
แขนงไฟฟาอตุสาหกรรม
แขนงอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

4. จำนวนหนวยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร  ไมนอยกวา
144 หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป จำนวน 32 หนอยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะดาน  จำนวน 106 หนวยกติ

2.1 วชิาแกน  จำนวน 30 หนวยกติ
โดยมรีายวชิาดงัตอไปนี้

2312705 ภาษาองักฤษในงานอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
English for Industrial Work

2313705 ภาษาองักฤษในงานวศิวกรรม 3 (3-0-6)
English for Engineering Work

4211304 ฟสกิสเบือ้งตน 3 (2-2-5)
Introduction to Physics

4221105*** เคมเีบือ้งตน 3 (2-2-5)
Introduction to Chemistry

4291401 แคลคลูสั 1 3 (3-0-6)
Calculus I

4292401 แคลคลูสั 2 3 (3-0-6)
Calculus II
* ตองเรยีน  4291401  มากอน *

6172109 การเขยีนแบบไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electrical and Electronic Drawing

6173106 วศิวกรรมแมเหลก็ไฟฟา 3 (3-0-6)
Electromagnetic Engineering

6182601 เครือ่งวดัไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electrical and Electronic Measurement

6182701 คอมพวิเตอรในงานไฟฟาและ 3 (2-2-5)
อเิลก็ทรอนกิส
Computer for Electrical and Electronic

2.2 วชิาเฉพาะดานบงัคบั

2.2.1 แขนงวชิาไฟฟาอตุสาหกรรม 52 หนวยกติ

6172103 การวเิคราะหวงจรไฟฟา 1 3 (2-2-5)
Electrical Circuit Analysis I

6172201 การตดิตัง้ไฟฟา 3 (2-2-5)
Electrical Installation

6172301 เครือ่งกลไฟฟา 3 (2-2-5)
Electrical Machinery

6172401 การผลติกำลงัไฟฟา 3 (3-0-6)
Electrical Power Generation

6172501 ระบบเครือ่งทำความเยน็และปรบัอากาศ 3 (2-2-5)
Refrigeration and Air Conditioning Systems

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว ยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 106
2.1 กลมุวชิาแกน 30
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั 52
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก 18
2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณวชิาชพี 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 144

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)



คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม -292- คูมือนักศึกษา

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

6173104 การวเิคราะหวงจรไฟฟา 2 3 (2-2-5)
Electrical Circuit Analysis II
* ตองเรยีน  6172103  มากอน *

6173105 คณติศาสตรวศิวกรรมไฟฟา 3 (3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics

6173107 วสัดวุศิวกรรมไฟฟา 3 (3-0-6)
Electrical Engineering Materials

6173403 การปองกนัระบบไฟฟา 3 (3-0-6)
Power System Protection

6173701 ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยไีฟฟา 3 (3-0-6)
Research Methodology in Electrical Technology

6173704 ระบบนวิแมตกิส 3 (2-2-5)
Pneumatic Systems

6174202 การออกแบบระบบไฟฟา 3 (2-2-5)
ElectricalSystem Design

6174301 ระบบควบคมุ 3 (2-2-5)
Control Systems

6174603 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3 (2-2-5)
Microprocessor and Microcontroller

6174902 สมัมนาเทคโนโลยไีฟฟาอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Seminar in Industrial Electricity Technology

6174903 หวัขอพเิศษทางเทคโนโลยไีฟฟา 3 (2-2-5)
Special Topics in Electrical Technology

6181104 อเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic

6183104 ปฏบิตังิานตรวจซอมอปุกรณไฟฟา 1 (0-2-1)
และอเิลก็ทรอนกิส
Electrical and Electronic Appliance Repairs

2.2.2 แขนงวชิาอเิลก็ทรอนกิสอตุสาหกรรม
จำนวน 52 หนวยกติ

6174302 โปรแกรมเมเบลิลอจกิคอนโทรลเลอร 3 (2-2-5)
Programmable Logic Controller

6174603 ไมโครโปรเซสเซอรและ 3 (2-2-5)
ไมโครคอนโทรลเลอร
Microprocessor and Microcontroller

6181104 อเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic

6182104 ดจิติอลพืน้ฐาน 3 (2-2-5)
Fundamental Digital

6182105 ปฏบิตัดิจิติอล 1 (0-2-1)
Laboratory Digital

6182401 การวเิคราะหวงจรอเิลก็ทรอนกิส 1 3 (2-2-5)
Electronic Circuit Analysis I

6182402 การออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Electronic Circuits Design

6183105 คณติศาสตรวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส 3 (3-0-6)
Electronic Engineering Mathematics

6183402 การวเิคราะหวงจรอเิลก็ทรอนกิส 2 3 (2-2-5)
Electronic Circuit Analysis II
* ตองเรยีน  6182401  มากอน *

6183403 อเิลก็ทรอนกิสอตุสาหกรรม 1 3 (2-2-5)
Industrial Electronics I

6183404 อเิลก็ทรอนกิสอตุสาหกรรม 2 3 (2-2-5)
Industrial Electronics II
* ตองเรยีน  6183403  มากอน *

6183409 อเิลก็ทรอนกิสกำลงั 3 (2-2-5)
Power Electronics

6183701 ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
อเิลก็ทรอนกิส
Research Methodology in Electronic
Technology

6184401 ระบบการควบคมุแบบปอนกลบั 3 (2-2-5)
Feedback Control Systems

6184601 การประยกุตใชงานไมโคร 3 (2-2-5)
คอนโทรลเลอร
Microcontroller Application

6184602 ไมโครโปรเซสเซอรและการเชือ่มตอ 3 (2-2-5)
Microprocessor and Interfacing

6184902 สมัมนาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรม
Seminar in Industrial Electronic
Technology

6184903 หวัขอพเิศษทางเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
อเิลก็ทรอนกิส
Special Topics in Electronic Technology

2.3 วชิาเฉพาะดานเลอืก  ใหเลอืกเรยีนจาก
รายวชิาดงัตอไปนี้

2.3.1 แขนงวชิาไฟฟาอตุสาหกรรม
จำนวนไมนอยกวา  18 หนวยกติ

6171104 ไฟฟาในชวีติประจำวนั 3 (2-2-5)
Electricity in Everyday Life

6171302 หมอแปลงไฟฟา 3 (2-2-5)
Transformers

6172303 เครือ่งกลไฟฟาและการควบคมุ 3 (2-2-5)
Electrical Machines and Control

6172402 ระบบไฟฟากำลงัและการสงจาย 3 (3-0-6)
Electrical Power System and Distribution

6173705 การเขยีนแบบและออกแบบ 3 (2-2-5)
ดวยคอมพิวเตอร
Computer Drawing and Design

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

6173706 การจดัการงานวศิวกรรม 3 (2-2-5)
ดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided Engineering Management

6174106 มาตรฐานไฟฟาและความปลอดภยั 3 (3-0-6)
Electrical Standards and Safety

6174302 โปรแกรมเมเบลิลอจกิคอนโทรลเลอร 3 (2-2-5)
Programmable Logic Controller

6174308 การวดัและควบคมุทางอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Control and Measurement

6174502 ระบบทำความเยน็และการปรบั 3 (2-2-5)
อากาศภายในโรงงานอตุสาหกรรม
Industrial Refrigeration and
Air-Conditioning Systems

6174604 การศกึษาโปรแกรมสำเรจ็รปูทัว่ไป 3 (2-2-5)
Software Package

6174607 พลงังานทดแทน 3 (3-0-6)
Renewable Energy

6183409 อเิลก็ทรอนกิสกำลงั 3 (2-2-5)
Power Electronic

6183702 โปรแกรมคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
Computer Programming

2.3.2 แขนงวชิาอเิลก็ทรอนกิสอตุสาหกรรม
จำนวนไมนอยกวา 18 หนวยกติ

6182403 การออกแบบวงจรดจิติอล 3 (2-2-5)
Digital Circuit Design

6183401 เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส 3 (2-2-5)
Technology Electronics

6183405 การออกแบบวแีอลเอสไอและเครือ่งมอื 3 (2-2-5)
VLSI Design and Tools

6183702 โปรแกรมคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
Computer Programming

6184302 ระบบควบคมุโดยใชคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
Computer Based Control Systems

6184404 การจดัการงานวศิวกรรมดวยคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
Computer Aided Engineering Management

6184405 หนุยนตในอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Robotic

6184406 เซนเซอรและทรานสดวิเซอรใน 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรม
Industrial Sensors and Transducers

6184407 การประมวลสญัญาณ 3 (2-2-5)
Signal Processing

6184605 การออกแบบวงจรพลัสและ 3 (2-2-5)
วงจรกรองความถี่
Pulse and Filter Circuit Design

2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
จำนวน 6 หนวยกติ โดยเลอืกเรยีนเพยีงแบบเดยีว

2.4.1 แขนงไฟฟาอตุสาหกรรม
แบบปกติ

6173801 การเตรยีมฝกประสบการณ 1 (0-2-1)
วชิาชพีไฟฟา
Preparation of Field Experience in
Electrical Industry

6174801 การฝกประสบการณวชิาชพีไฟฟา 5 (300)
Field Experience in Electrical Industry
* ตองเรยีน  6173801  มากอน *

แบบสหกิจศึกษา

6174802 สหกจิศกึษาวชิาชพีไฟฟา 6 (16 สปัดาห)
Co-operative Education in Electrical Industry

2.4.2 แขนงวชิาอเิลก็ทรอนกิสอตุสาหกรรม
แบบปกติ

6183801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
อเิลก็ทรอนกิส
Preparation of Field Experience in
Electronic Industry

6184801 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
อเิลก็ทรอนกิส
Field Experience in Electronic Industry
* ตองเรยีน  6183801  มากอน *

แบบสหกิจศึกษา

6184802 สหกจิศกึษาวชิาชพีอเิลก็ทรอนกิส  6 (16 สปัดาห)
Co-operative Education in
Electronic Industry

หมายเหตุ สำหรับแผนสหกิจศึกษาบังคับเรียน
รายวชิา  6173802 การเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชา
6174802 สหกจิศกึษา โดยไมตองเรยีนรายวชิา 6183801
การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีอเิลก็ทรอนกิส และรายวชิา
6184801 การฝกประสบการณวชิาชพีอเิลก็ทรอนกิส

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ีจำนวน  6  หนวยกติ

   ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ ในระดบัปรญิญาตรี
ทีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคโดยไมซ้ำกบัรายวชิา
ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียน
โดยไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูรสาขาวชิา
นัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหารหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ภาควชิาเทคโนโลยอีตุสหกรรม

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยกีารอาหาร

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program in
Food Science and Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ

(วทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยกีารอาหาร)

ชือ่ยอ : วท.บ. (วทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยกีารอาหาร)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science
(Food Science and
Technology)

ชือ่ยอ : B.Sc. (Food Science
and Technology)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมนอยกวา

139   หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน 32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  110  หนวยกติ

2.1 กลมุวชิาแกน  จำนวน  37  หนวยกติ

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313709 ภาษาองักฤษสำหรบั 3 (3-0-6)
อตุสาหกรรมเกษตร
English for Agro-Industry
* ตองเรยีน  2312704  มากอน *

4211307 ฟสกิสสำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Physics for Agro-Industry

4221104 เคมสีำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Chemistry for Agro-Industry

4221112 เคมอีนิทรยีสำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Organic Chemistry for Agro-Industry
* ตองเรยีน 4221104  มากอน *

4222414 เคมเีชงิฟสกิสสำหรบั 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรมเกษตร
Physical Chemistry for Agro-Industry

4222516 ชวีเคมสีำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biochemistry for Agro-Industry
* ตองเรยีน 4221104  มากอน *

4223601 เคมวีเิคราะห 1 3 (3-0-6)
Analytical Chemistry

4223602 ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห 1 1 (0-2-1)
Analytical ChemistryLaboratory

4231104 ชวีวทิยาสำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biologyfor Agro-Industry

4291401 แคลคลูสั 1 3 (3-0-6)
Calculus 1

4301201***ความนาจะเปนและสถติิ 3 (3-0-6)
Introduction to Probability
and Statistics

4322101***จลุชวีวทิยา 3 (2-2-5)
Microbiology

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 101
2.1 กลมุวชิาพืน้ฐาน 37
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบัทางวศิวกรรม 46
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานทางวศิวกรรม 12
2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 139

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)



คูมือนักศึกษา -295- คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

      2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั  46 หนวยกติ

5271301 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 (1-2-3)
การอาหารเบือ้งตน
Introducton to Food Science and
Technology

5271601 อาหารและโภชนาการ 3 (3-0-6)
Food and Nutrition

5272501 การอานแบบและการเขยีนแบบ 1 (1-1-1)
เบือ้งตน
Basic Reading and Drawing

5272701 เคมอีาหาร 3 (3-0-6)
Food Chemistry

5272702 ปฏบิตักิารเคมอีาหาร 1 (0-2-1)
Food Chemistry Laboratory

5273101 หลกัการควบคมุคณุภาพและ 3 (2-2-5)
การประกนัความปลอดภยัของอาหาร
Principles of Quality Control
and Safety Assurance of Food

5273102 กฎหมายอาหารและการสขุาภบิาล
โรงงาน
Food Laws and Sanitation

5273103 สถติแิละการวางแผนการทดลอง 3 (2-2-5)
ทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมเกษตร
Statistics and Experimental Design in
Agro-Industry

5273201 หลกัจลุชวีวทิยาทางอาหารและ 3 (3-0-6)
ผลติภณัฑ
Principles of Food Microbiology and
Products
* ตองเรยีน 4322101  มากอน *

5273202 ปฏบิตักิารหลกัจลุชวีวทิยาทางอาหาร 1 (0-2-1)
และผลติภณัฑ
Principles of Food Microbiology and
Products Laboratory
* ตองเรยีน 4322101  มากอน *

5273302 การแปรรปูอาหาร 1 3 (3-0-6)
Food Processing I

5273303 ปฏบิตักิารแปรรปูอาหาร 1 1 (0-2-1)
Food Processing I Laboratory

5273304 การแปรรปูอาหาร 2 3 (3-0-6)
Food Processing II
* ตองเรยีน 5273302  มากอน *

5273305 ปฏบิตักิารแปรรปูอาหาร 2 1 (0-2-1)
Food Processing II Laboratory
* ตองเรยีน 5273302  มากอน *

5273502 วศิวกรรมอาหารเบือ้งตน 2 (1-2-3)
Basic Food Engineering

5273503 ปฏบิตักิารเฉพาะหนวยทาง 2 (1-2-3)
วศิวกรรมอาหาร
Unit Operation in Food Engineering
* ตองเรยีน 5273302  มากอน *

5273703 หลกัการวเิคราะหอาหาร 3 (3-0-6)
Principles of Food Analysis

5273704 ปฏบิตักิารวเิคราะหอาหาร 1 (0-2-1)
Food Analysis Laboratory

5274104 การประเมนิคณุภาพอาหาร 3 (2-2-5)
โดยประสาทสมัผสั
Sensory Evaluation of Food Quality

5274901 สมัมนาทางวทิยาศาสตรและ 1 (1-0-2)
เทคโนโลยกีารอาหาร
Seminar in Food Science and
Technology

5274902 ปญหาพเิศษทางวทิยาศาสตรและ 3 (2-2-5)
เทคโนโลยกีารอาหาร
Special Problems in Food
Science and Technology

2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก  ใหเลอืกเรยีนอยางนอย
 จำนวน  12  หนวยกติ จากรายวชิาตอไปนี้

5273306***คอมพวิเตอรสำหรบั 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรมอาหาร
Computer for Foof Industry

5274203 การวเิคราะหจลุนิทรยีในอาหาร 3 (2-2-5)
อยางรวดเรว็และอตัโนมตัิ
Rapid Methods and Automation
in Food Microbiology

5274307 การพฒันาผลติภณัฑอาหาร 3 (2-2-5)
Food  Product  Development

5274308 การวางแผนและการบรหิารจดัการ 3 (3-0-6)
โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร
Planning and Management
Administration of Food Industry Plant

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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5274309 การบำบดัและการใชประโยชนจาก 3 (2-2-5)
เศษเหลอืทางการเกษตร
Waste Treatment and Utilization

5274310 การบรรจภุณัฑอาหาร 3 (2-2-5)
Food Packaging

5274311 หวัขอศกึษาพเิศษทางวทิยาศาสตร 3 (2-2-5)
และเทคโนโลยกีารอาหาร
Special Topics in Food Science
and  Technology

5274312 ศกึษาดงูานดานอตุสาหกรรมอาหาร 1 (0-3-0)
Field Experience in Food Industry

5274313 การจดัการธรุกจิอาหาร 3 (2-2-5)
Food Business Management

5274401 เทคโนโลยกีารหมกั 3 (2-2-5)
Fermentation Technology

5274402 เทคโนโลยนีมและผลติภณัฑ 3 (2-2-5)
Milk and Dairy Product Technology

5274403 เทคโนโลยผีกัและผลไม 3 (2-2-5)
Vegetable and Fruit Technology

5274404 เทคโนโลยขีนมอบ 3 (2-2-5)
Bakery Technology

5274405 เทคโนโลยเีครือ่งดืม่ 3 (2-2-5)
Beverage Technology

5274406 เทคโนโลยเีนือ้ สตัวปกและผลติภณัฑ 3 (2-2-5)
Meat, Poultry and Products  Technology

5274407 เทคโนโลยอีาหารขบเคีย้ว 3 (2-2-5)
Snack Food Technology

5274408 เทคโนโลยผีลติภณัฑประมง 3 (2-2-5)
Fishery Product Technology

5274409 เทคโนโลยไีอศกรมี 3 (2-2-5)
Ice Cream Technology

5274410 เทคโนโลยลีกูกวาดและขนมหวาน 3 (2-2-5)
Candy and Confectionery Technology

5274411 เทคโนโลยธีญัชาติ 3 (2-2-5)
Cereal Technology

5274412 เทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การเกษตร 3 (2-2-5)
และอตุสาหกรรมอาหาร
Biotechnology for Agriculture
and Food Industry

5274602 โภชนาเภสชัภณัฑและการใช 3 (2-2-5)
ประโยชนในอตุสาหกรรมอาหาร
Nutracetical and Utilization in Food
Industry

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)

5274705 วตัถเุจอืปนในอาหาร 3 (2-2-5)
Food Additives
* ตองเรยีน  5272701  มากอน *

6112402*** เศรษฐศาสตรอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Industrial Economic

6112504 การจดัการโลจสิตกิสและ 3 (3-0-6)
หวงโซอปุทาน
Logistics and Supply Chain Management

4. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน   6  หนวยกติ

 แบบปกติ

55273801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
ดานอตุสาหกรรมอาหาร
Preparation for Field Experience in
Food Industry

5274802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (320)
ดานอตุสาหกรรมอาหาร
Field Experience in Food Industry
* โดยตองเรยีน  5273801  มากอน *

แบบสหกิจศึกษา

5274803 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Cooperative Education

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี  จำนวน  6 หนวยกติ

ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  โดยไมซ้ำกับ
รายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร

หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program in
Agriculture

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑติ

(เกษตรศาสตร)
ชือ่ยอ : วท.บ. (เกษตรศาสตร)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Science
(Agriculture)

ชือ่ยอ : B.Sc. (Agriculture)
3. วชิาเอก  ม ี3 แขวงวชิา ไดแก

- แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื
- แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติสตัว
- แขนงวชิาเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสตัวน้ำ

4.  หลกัสตูร   ไมนอยกวา  135   หนวยกติ
โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน  32  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน   97  หนวยกติ

2.1 กลมุวชิาแกน ทัง้แบบปกตหิรอืแบบสหกจิศกึษา
จำนวน  33  หนวยกติ

2312704 ภาษาองักฤษสำหรบัวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)
English for Science

2313710 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
การเกษตร
English for Agricultural Technology
* ตองเรยีน  2312704  มากอน *

4211307***ฟสกิสสำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Fundamental Physics for Agro-Industry

4221104 เคมสีำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Fundamental Chemistry for Agro-Industry

4221112 เคมอีนิทรยีสำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Organic Chemistry for Agro-Industry
* ตองเรยีน  4221104  มากอน *

4222516 ชวีเคมสีำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Biochemistry for Agro-Industry
* ตองเรยีน  4221112  มากอน *

4231104 ชวีวทิยาสำหรบัอตุสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
Fundamental Biology for Agro-Industry

4232401 พนัธศุาสตร 3 (2-2-5)
Genetics
* ตองเรยีน  4231104  มากอน *

4322101 จลุชวีวทิยา 3 (2-2-5)
Microbiology
* ตองเรยีน  4231104  มากอน *

4301201***ความนาจะเปนและสถติิ 3 (3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics

5322101 งานชางเกษตร 3 (2-2-5)
Agricultural Farm Shop

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 97
2.1 กลมุวชิาพืน้ฐาน 33
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั 37
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดาน 21
2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณวชิาชพี 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 135

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั
รายวชิาเฉพาะดานบงัคบัแตละแขนงวชิา ทัง้ปกตหิรอืสหกจิ
ศกึษา ใหเลอืกจากรายวชิา ดงันี้

2.2.1 แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื
จำนวน   37  หนวยกติ

4232201 พฤกษศาสตร 3 (2-2-5)
Botany
* ตองเรยีน  4231104  มากอน *

5001101 หลกัการผลติพชื 3 (2-2-5)
Principles of Crop Production

5003701 สรรีวทิยาการผลติพชื 3 (2-2-5)
Physiology of Crop Production

5003901 การวางแผนการทดลองและสถติทิี่ 3 (2-2-5)
เกีย่วของกบัการเกษตร
Experimental Design in Agriculture
* ตองเรยีน  4301201  มากอน *

5004703 การปรบัปรงุพนัธพุชื 3 (2-2-5)
Plant Breeding
* ตองเรยีน 4231104, 4232401  มากอน *

5004902 สมัมนาทางการเกษตร 2 (1-2-3)
Seminar in Agriculture

5004903 ปญหาพเิศษทางการเกษตร 3 (2-2-5)
Special Problems in Agriculture

5211101 ปฐพวีทิยา 3 (2-2-5)
Soil Science

5232701 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ของพชื 3 (3-0-6)
เพือ่การเกษตร
Plant Tissue Culture in Agriculture

5232702 ปฏบิตักิารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ของพชื 1 (0-2-1)
เพือ่การเกษตร
Plant Tissue Culture in Agriculture
Laboratory

5233501 หลกัการขยายพนัธพุชื 3 (2-2-5)
Principles of Plant Propagation

5233703 เทคโนโลยกีารผลติพชืในโรงเรอืน 3 (3-0-6)
Plant Production Technology in
Greenhouse

5233704 ปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารผลติพชื 1 (0-2-1)
ในโรงเรอืน
Plant Production Technology in
GreenhouseLaboratory

5282701 การจดัการศตัรพูชืแบบผสมผสาน 3 (2-2-5)
Integrated Pest Management

2.2.2 แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติสตัว
จำนวน  37 หนวยกติ

4231301 สตัววทิยา 3 (2-2-5)
Zoology
* ตองเรยีน  4231104  มากอน *

5241501 หลกัการผลติสตัวเบือ้งตน 3 (2-2-5)
Principles of Animal Production

5242402 อาหารและการใหอาหารสตัว 3 (3-0-6)
Feed and Feeding in Farm Animal

5242403 ปฏบิตักิารสำหรบัวชิาอาหารและ 1 (0-2-1)
การใหอาหารสตัว
Laboratory for Feed and Feeding
in Farm Animal

5242702 การปรบัปรงุพนัธสุตัว 3 (2-2-5)
Animal Breeding
* ตองเรยีน  4232401  มากอน *

5243901 ระเบยีบวธิวีจิยัทางการผลติสตัว 3 (2-2-5)
Basic Research Methods in Animal
Production

5244902 สมัมนาทางการผลติสตัว 2 (1-2-3)
Seminar in  Animal Production

5251102 หลกัสขุศาสตรสตัวและมาตรฐานฟารม 3 (2-2-5)
Principles of Animal Hygiene and
Standard

5252201 กายวภิาคและสรรีวทิยาของสตัว 3 (3-0-6)
Animal Anatomy and Physiology
* ตองเรยีน  4231301  มากอน *

5252202 ปฏบิตักิารกายวภิาคและสรรีวทิยา 1 (0-2-1)
ของสตัว
Laboratory for Animal Anatomy and
Physiology
* ตองเรยีน  4231301  มากอน *

5241101 เทคโนโลยกีารผลติสตัวปก 3 (2-2-5)
Poultry Production Technology
* ตองเรยีน  5241501  มากอน *

5243303 เทคโนโลยกีารผลติโคเนือ้และโคนม 3 (2-2-5)
Beef-dairy Production Technology

5244201 เทคโนโลยกีารผลติสกุร 3 (2-2-5)
Swine Production Technology
* ตองเรยีน  5241501  มากอน *

5244701 ธรุกจิปศสุตัว 3 (3-0-6)
Livestock Business
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติรหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

2.2.3 แขนงวชิาเทคโนโลยเีพาะเลีย้งสตัวน้ำ
จำนวน  37 หนวยกติ

5261101 หลกัการประมงและการเพาะ 3 (3-0-6)
เลีย้งสตัวน้ำ
Principles of Fisheries and Aquaculture

5261102 การสงเสรมิประมง 3 (3-0-6)
Fisheries Extension

5261103 นเิวศวทิยาแหลงน้ำ 3 (2-2-5)
Aquatic Ecology

5262201 มนีวทิยา 3 (2-2-5)
Ichthyology

5263107 การจดัการฟารมสตัวน้ำ 3 (2-2-5)
Aquafarm Management

5262104 วเิคราะหน้ำและคณุภาพน้ำ 3 (2-2-5)
ทางการประมง
Water Analysis and Water Quality for
Fishery

5263202 การเพาะเลีย้งสตัวน้ำจดื 3 (3-0-6)
Fish Breeding

5263203 ปฏบิตักิารเพาะเลีย้งสตัวน้ำจดื 1 (0-2-1)
Fish Breeding Laboratory

5263204 อาหารและการใหอาหารปลา 3 (3-0-6)
Feed and Feeding of Fish

5263205 ปฏบิตักิารอาหารและการใหอาหารปลา 1 (0-2-1)
Feed and Feeding of Fish Laboratory

5263401 โรคและพยาธสิตัวน้ำ 3 (2-2-5)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals

5263901 ระเบยีบวธิวีจิยัทางการเพาะ 3 (2-2-5)
เลีย้งสตัวน้ำ
Research Methodology in Aquaculture

5264902 สมัมนาทางการเพาะเลีย้งสตัวน้ำ 2 (1-2-3)
Seminar in Aquaculture

5263208*** เทคโนโลยผีลติภณัฑประมง 3 (2-2-5)
Fishery Product Technology

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
รายวชิาเฉพาะดานบงัคบัแตละแขนงวชิา ทัง้ปกตหิรอืสหกจิ
ศกึษา ใหเลอืกจากรายวชิา ดงันี้

2.3.1 แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื
จำนวน   21  หนวยกติ

5001102 การเกษตรเพือ่ความยัง่ยนื 3 (2-2-5)
Agricultural Sustainability

5001103 การจดัการทรพัยากรการเกษตร 3 (2-2-5)
และสิง่แวดลอม
Agricultural Resources and
Environmental Management

5003301 การเกษตรเพือ่งานอดเิรก 3 (2-2-5)
Agriculture for Hobbies

5003702 วทิยาการหลงัการเกบ็เกีย่ว 3 (2-2-5)
Postharvest Technology

5003705 เทคโนโลยเีมลด็พนัธุ 3 (2-2-5)
Seed Technology

5003706 ระบบการทำฟารมและการจดัการ 3 (2-2-5)
Farming Systems and Management

5213201 ความอดุมสมบรูณของดนิและ 3 (2-2-5)
ธาตอุาหารพชื
Soil Fertility and Plant Nutrition

5213301 การจดัการดนิและน้ำ 3 (2-2-5)
Soil and Water Management

5213501 การสำรวจและการจำแนกดนิ 3 (2-2-5)
Soil Survey and Classification

5213601 เทคโนโลยกีารผลติและการใชปยุ 3 (2-2-5)
Fertilizer Technology and Usage

5222501 การผลติพชืไรเศรษฐกจิ 3 (2-2-5)
Economic Field Crops Production

5232201 หลกัการผลติผกั 3 (2-2-5)
Principles of Vegetable Production

5232301 การผลติไมดอกไมประดบั 3 (2-2-5)
Flower and Ornamental Plant Production

5232706 เหด็และการผลติเหด็ 3 (2-2-5)
Mushroom and Mushroom Production

5233302 การเพาะเลีย้งกลวยไม 3 (2-2-5)
Orchid Culture

5233401 หลกัการผลติไมผล 3 (2-2-5)
Principles of Fruit Production

5233705 เทคโนโลยกีารปลกูพชืไมใชดนิ 3 (2-2-5)
Soilless Culture

5282101 ศตัรพูชืและการปองกนักำจดั 3 (2-2-5)
Plant Pest Control

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

5283102 แมลงสำคญัทางการเกษตร 3 (2-2-5)
Agricultural Insect Pest

5283201 โรคพชืสำคญัทางการเกษตร 3 (2-2-5)
Agricultural Plant Pathology

5283301 หลกัการควบคมุวชัพชื 3 (2-2-5)
Principles of Weed Control

5284702 การควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิี 3 (2-2-5)
Biological Pest Control

5312401 เทคโนโลยกีารใหน้ำแกพชื 3 (2-2-5)
Plant Irrigation Technology

5333101 การสงเสรมิการเกษตรและสหกรณ 3 (2-2-5)
Agricultural Extension and Co-operatives

2.3.2 แขนงวชิาเทคโนโลยกีารผลติสตัว
จำนวน   21  หนวยกติ

5003501 การเพิม่มลูคาผลผลติทางการเกษตร 3 (2-2-5)
Value Added in Agricultural Product

5243403 เทคโนโลยกีารผลติอาหารสตัวเขตรอน 3 (2-2-5)
Technology of Feed Production in
Tropical Conditions

5242202 เทคโนโลยกีารผลติแพะ - แกะ 3 (2-2-5)
Sheep and Goat Production Technology
* ตองเรยีน  5241501  มากอน *

5242304 การผลติกระบอืเนือ้และกระบอืนม 3 (2-2-5)
Buffalo beef and Buffalo milk Production

5242302 เทคโนโลยกีารผลติโคเนือ้-กระบอื 3 (2-2-5)
Buffalo-Beef Production Technology
* ตองเรยีน  5241501  มากอน *

5242401 โภชนศาสตรสตัว 3 (3-0-6)
Animal Nutrition

5242601 เทคโนโลยกีารผลติพชือาหารสตัว 3 (2-2-5)
* ตองเรยีน  5241501  มากอน *
Forage Crupe Technology

5243401 โภชนศาสตรสตัวไมเคีย้วเอือ้ง 3 (2-2-5)
Non-Ruminant  Nutrition
* ตองเรยีน  4222516  มากอน *

5243402 โภชนศาสตรสตัวเคีย้วเอือ้ง 3 (2-2-5)
Ruminant Nutrition
* ตองเรยีน  4222516  มากอน *

5243504 การจดัการของเสยีจากสตัว 3 (3-0-6)
Animal Waste Management

5243505 พฤตกิรรมสตัวเลีย้งและ 3 (2-2-5)
สวสัดภิาพสตัว
Animal Behavior and Animal Welfare

5243701 การใชสมนุไพรในการผลติสตัว 3 (2-2-5)
Herbs Utilization in Animal Production
* ตองเรยีน  5241501  มากอน *

5243501 การสบืพนัธแุละการผสมเทยีมสตัว 3 (2-2-5)
Animal Reproduction and
Artificial Insemination
* ตองเรยีน  5252201  มากอน *

5244402 การตรวจและการวเิคราะหอาหารสตัว 3 (2-2-5)
Feed Analysis
* ตองเรยีน  5242402  มากอน *

5244404 เทคโนโลยเีนือ้สตัวและผลติภณัฑเนือ้ 3 (3-0-6)
Meat and Meat Products Technology
* ตองเรยีน  5241501  มากอน *

5244405 เทคโนโลยนี้ำนมและผลติภณัฑนม 3 (2-2-5)
Milk and Milk Products Technology

5244903 ปญหาพเิศษทางการผลติสตัว 3 (2-2-5)
Special Problems in Animal Production

5244406 เทคโนโลยไีขและเนือ้ไก 3 (2-2-5)
Egg and Chicken Meat Technology

5244501 เทคโนโลยจีลุชพีเพือ่การผลติสตัว 3 (2-2-5)
Microbiological Technology
for Animal Production

5244703 การจดัการฟารมปศสุตัว 3 (2-2-5)
Livestock Farm Management
* ตองเรยีน  5241501  มากอน *

5244704 เทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การผลติสตัว 3 (3-0-6)
Biotechnology for Animal Production
* ตองเรยีน  4232401  มากอน *

5244705 การประยกุตใชคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
เพือ่การผลติสตัว
Applied Computer for Animal Product

5244904 ปศสุตัวอนิทรยี 3 (2-2-5)
Organic Livestock

5253701 อาหารปลอดภยัและมาตรฐานฟารม 3 (2-2-5)
Livestock Food Safety and Farm
standard

5243404 อาหารและการใหอาหารสกุร 3 (2-2-5)
Feed and Feeding in Swine Production

5333101 การสงเสรมิการเกษตรและสหกรณ 3 (2-2-5)
Agricultural Extension and Co-operatives

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

5243301 ยาและการใชยาสตัว 3 (2-2-5)
Animal Drugs and Usage

2.3.3 แขนงวชิาเทคโนโลยเีพาะเลีย้งสตัวน้ำ
จำนวน   21  หนวยกติ

5263106 การเพาะเลีย้งสตัวน้ำชายฝง 3 (2-2-5)
เศรษฐกจิ
Coastal Aquaculture Economic

5263108 การเพาะเลีย้งแพลงกตอนและสาหราย 3 (2-2-5)
Plankton and Algal Culture

5263109 พรรณไมน้ำประดบั 3 (2-2-5)
Aquatic Ornamental Plants

5263206 การเลีย้งและเพาะพนัธปุลาสวยงาม 3 (2-2-5)
Ornamental  Fish Culture

5263207 การเลีย้งปลาแบบผสมผสาน 3 (2-2-5)
Integrated Fish Culture

5263301 การเลีย้งกงุ 3 (2-2-5)
Shrimp Culture

5264701 การออกแบบบอและโรงเพาะพนัธุ 3 (2-2-5)
สตัวน้ำ
Aquaculture Pond and Hatchery Design

5264702 เรือ่งเฉพาะทางเพาะเลีย้งสตัวน้ำ 3 (2-2-5)
Selected Topics in Aquaculture

5264903 ปญหาพเิศษทางการเพาะเลีย้งสตัวน้ำ 3 (3-0-6)
Special Problems in Aquaculture

2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน   6  หนวยกติ  รายวชิาทีก่ำหนดใหเรยีนดงันี้

•  แบบปกติ

5003801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)
Preparation for Field Experience

5004802 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (300)
Field Experience
*  ตองเรยีน  5003801  มากอน *

        •  แบบสหกจิศกึษา

5004804 สหกจิศกึษา 6 (16 สปัดาห)
Cooperative Education

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี  จำนวน   6  หนวยกติ

      ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ ในระดบัปรญิญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรยีนโดยไมนบัหนวยกติ รวมในเกณฑการสำเรจ็หลกัสตูร
สาขาวชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ภาควชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ
อตุสาหกรรม

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Technology Program
in Industrial Management
Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : เทคโนโลยบีณัฑติ

(เทคโนโลยกีาร
จดัการอตุสาหกรรม)

ชือ่ยอ : ทล.บ. (เทคโนโลยกีาร
จัดการอุตสาหกรรม)

ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor of Technology
(Industrial Management
Technology)

ชือ่ยอ : B.Tech. (Industrial
Management Technology)

3.  หลกัสตูร
3.1 จำนวนหนวยกติ ไมนอยกวา 134   หนวยกติ
3.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน  32 หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน  96 หนวยกติ

2.1 กลมุเฉพาะพืน้ฐาน  จำนวน  36  หนวยกติ

กลมุวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตรและวทิยาศาสตร

4111401 ฟสกิสสำหรบังานอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Physics for Industrial Work

4111402 เคมสีำหรบังานอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Chemical for Industrial Work

4111403 คณติศาสตรสำหรบังานอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Mathematics for Industrial Work

6112401 สถติสิำหรบัอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
StatisticsforIndustrialWork
* ตองเรยีน  4111403  มากอน *

กลมุวชิาพืน้ฐานทางเทคโนโลยี

6111101 วสัดอุตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Material

6111201 ปฏบิตักิารเทคโนโลยพีืน้ฐาน 3 (2-2-5)
Fundamental Technology Practice

6111501 เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรบังาน 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรม
Information Technology for Industrial Work

6111502 ระบบการจดัการอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Industrial Management System

6111503 การวางแผนทรพัยากรองคกร 3 (2-2-5)
Enterprise Resource Planning

6111301 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 3 (2-2-5)
ในสถานประกอบการ
Safety and Occupational Health in Enterprise

2112701 ภาษาองักฤษสำหรบังานอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
English for Industrial Work

2112702 ภาษาองักฤษสำหรบัการทำงาน 3 (2-2-5)
English for Work

2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั จำนวน 39 หนวยกติ

6111202 การเขยีนแบบในงานอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Drawing

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 96
2.1 กลมุวชิาพืน้ฐาน 36
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบัทางวศิวกรรม 39
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานทางวศิวกรรม 15
2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 134

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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6112402 เศรษฐศาสตรอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Industrial Economic
* ตองเรยีน  6112401  มากอน *

6113301 การซอมบำรงุรกัษาสำหรบังาน 3 (2-2-5)
อตุสาหกรรม
Maintenance for Industrial Work

6112501 การศกึษางานอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Work Study

6112301 การวางแผนผงัโรงงานอตุสาหกรรม 3 (2-2-5)
Industrial Plant Layout

6112502 การวางแผนและควบคมุการผลติ 3 (2-2-5)
Production Planning and Control

6112503 การควบคมุคณุภาพ 3 (2-2-5)
Quality Control

6112504 การจดัการโลจสิตกิสและ 3 (3-0-6)
หวงโซอปุทาน
Logistics and Supply Chain Management

6112505 การจดัการสนิคาคงคลงั 3 (2-2-5)
Inventory Management

6113501 การจดัการคลงัสนิคาและการจดัสง 3 (2-2-5)
Warehouse and Delivery
Management Technology 3 (2-2-5)

6113502 การบรหิารโครงการ
Project Management

6114701 การเขยีนรายงานเทคนคิและ 2 (1-2-3)
การนำเสนองาน
Report Technique and Oral Presentation

6113701 สมัมนาทางเทคโนโลยกีารจดัการ 1 (0-2-1)
อตุสาหกรรม
Industrial Management Technology Seminar

6113901 โครงงาน 1 1 (0-3-0)
Project 1

6113902 โครงงาน 2 2 (0-6-0)
Project 2
* ตองเรยีน  6113901  มากอน *

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
ใหเลอืกเรยีนวชิาตอไปนี ้ไมนอยกวา 15  หนวยกติ

6110201 การใชคอมพวิเตอรชวยใน 3 (2-2-5)
การออกแบบ
Computer Aided Design
* ตองเรยีน  6111202  มากอน *

6110501 การบรหิารและประกนัคณุภาพ 3 (2-2-5)
Quality Management and Assurance

6110502 ลนีซกิส-ซกิมา 3 (2-2-5)
Lean Six-Sigma

6110503 การจดัการสิง่แวดลอมและพลงังาน 3 (2-2-5)
Environment and Energy Management

6110504 การจดัการความเสีย่ง 3 (2-2-5)
Risk Management

6110505 ทฤษฎกีารจดัตารางเวลางาน 3 (2-2-5)
(Scheduling Theory)

6110506 การวเิคราะหวฏัจกัรชวีติ 3 (3-0-6)
Life Cycle Analysis, LCA

6110507 วศิวกรรมคณุคา 3 (2-2-5)
Value Engineering)

6110508 กฎหมายอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
Industrial Law

6110509 จติวทิยาการจดัการ 3 (3-0-6)
Managerial Psychology

6110510 วธิวีเิคราะหเชงิปรมิาณทาง 3 (2-2-5)
ดานโลจสิตกิส
Logistics Quantitative Analysis

6110511 สารสนเทศทางภมูศิาสตรเพือ่ 3 (2-2-5)
สนบัสนนุงานดานโล- จสิตกิส
Geographic Information System for Logistics

6110701 หวัขอปจจบุนัทางเทคโนโลยกีาร 3 (2-2-5)
จดัการอตุสาหกรรม
Current Issues in Industrial
Management Technology

2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณภาคสนาม  จำนวน
6 หนวยกติ ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนรปูแบบใดรปูแบบเดยีว

       •  แบบปกติ
6113801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (0-2-1)

Preparation for Field Experience
6114801 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (320)

Field Experience
* ตองเรยีน  6113801  มากอน *

       • แบบสหกจิศกึษา
6114802 สหกจิศกึษา
(Co-operative Education) 6 (16 สปัดาห)

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ
ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรี

ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยไมซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติรหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

*** ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08)
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบ

หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ภาควชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ขอมลูทัว่ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปบณัฑติ
สาขาวชิาการออกแบบ

ภาษาองักฤษ : Bachelor  of  Fine Arts
Program in Design

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือ่เตม็ : ศลิปบณัฑติ (การออกแบบ)

ชือ่ยอ : ศล.บ. (การออกแบบ)
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ : Bachelor  of  Fine Arts

(Design)
ชือ่ยอ : B.F.A. (Design)

3.  วชิาเอก
ม ี3 แขนง คอื
- แขนงออกแบบผลติภณัฑ
- แขนงออกแบบคอมพวิเตอรกราฟก

4.  หลกัสตูร
4.1 จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมนอยกวา

134   หนวยกติ
4.2 โครงสรางหลกัสตูร

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   จำนวน  32  หนวยกติ
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จำนวน   96  หนวยกติ

2.1 กลมุวชิาพืน้ฐาน (แกน) จำนวน 21  หนวยกติ

2313704 ภาษาองักฤษสำหรบัเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
English for Technology

2312705 ภาษาองักฤษในงานอตุสาหกรรม 3 (3-0-6)
English for Industrial Work

6141101 หลกัการออกแบบ 3 (2-2-5)
Principle of Design

6141102 ออกแบบทศันศลิป 3 (2-2-5)
Visual Design

6141103 วาดเสนเบือ้งตน 3 (2-2-5)
Basic Drawing

6141104 เขยีนแบบเทคนคิ 1 3 (2-2-5)
Technical Drawing 1

6141110 สนุทรยีศาสตรเพือ่การออกแบบ 3 (3-0-6)
Aesthetics for Design

2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั   จำนวน  45  หนวยกติ

2.2.1 แขนงออกแบบผลติภณัฑ
จำนวน 45 หนวยกติ

6141105 วาดเสนเพือ่การออกแบบ 3 (2-2-5)
Drawing for Design

6142107 กายวภิาคเชงิกล 3 (2-2-5)
Ergonomics

6142108 วสัดแุละกรรมวธิกีารผลติ 3 (2-2-5)
Material and Production Processes

6141113 ประวตัศิาสตรศลิป 3 (3-0-6)
History of Arts

6141118 การพฒันาความคดิสรางสรรค 3 (2-2-5)
DevelopmentofCreativeThinking

6142201 ออกแบบผลติภณัฑ 1 3 (2-2-5)
Product Design 1

6142202 ออกแบบผลติภณัฑ 2 3 (2-2-5)
Product Design 2

6142601 การออกแบบดวยคอมพวิเตอร 1 3 (2-2-5)
Designby ComputerI

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว ยกติ

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 32
1.1 กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9
1.2 กลมุวชิามนษุยศาสตร 7
1.3 กลมุวชิาสงัคมศาสตร 6
1.4 กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 10

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 96
2.1 กลมุวชิาพืน้ฐาน 21
2.2 กลมุวชิาเฉพาะดานบงัคบั 45
2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก 24
2.4 กลมุวชิาฝกประสบการณภาคสนาม 6

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รวมทัง้หมด 134

หมวดวชิา/กลมุวชิา/วชิา จำนวนหนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

6142602 การออกแบบดวยคอมพวิเตอร 2 3 (2-2-5)
Designby Computer 2

6143203 ออกแบบผลติภณัฑ 3 3 (2-2-5)
Product Design3

6143204 ออกแบบผลติภณัฑ 4 3 (2-2-5)
Product Design4

6143901 การวจิยังานออกแบบผลติภณัฑ 3 (2-2-5)
Research Method in Product Design

6143911 การนำเสนอผลงานสำหรบั 3 (2-2-5)
งานออกแบบ
Presentation For Design

6144904 สมัมนาดานออกแบบ 3 (2-2-5)
Seminar of Design

6144907 โครงการพเิศษ 3 (0-6-3)
Special Project
* ตองเรยีน  6143901 มากอน *

2.3.2แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
จำนวน   45  หนวยกติ

6141111 วาดเสนขัน้สงู  3 (2-2-5)
Professional Drawing

6141112 ประวตักิราฟก 3 (3-0-6)
History of Graphic

6142108 วสัดแุละกรรมวธิกีารผลติ 3 (2-2-5)
Material and Production Processes

6142604 ออกแบบกราฟก 1 3 (2-2-5)
Graphic Design 1

6142605 ออกแบบกราฟก 2 3 (2-2-5)
Graphic Design 2

6142608 คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบ 3 (2-2-5)
งานสองมติิ
Computer for Design 2 Dimensions

6142609 คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบ 3 (2-2-5)
งานสามมติ ิ 1
Computer for Design 3 Dimensions 1

6142624 คอมพวิเตอรเพือ่การเขยีนแบบ 3 (2-2-5)
Computer for Technical Drawing

6143606 ออกแบบกราฟก 3 3 (2-2-5)
Graphic Design 3

6143607 ออกแบบกราฟก 4 3 (2-2-5)
Graphic Design 4

6143610 คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบ 3 (2-2-5)
งานสามมติ ิ 2
Computer for Design 3 Dimensions 2

6143615 ออกแบบภาพเคลือ่นไหวสองมติิ 3 (2-2-5)
Introduction to Two-Dimensional
Animation

6143903 การวจิยังานออกแบบคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
กราฟก
Research Method in Computer Graphic
Design

6144904 สมัมนาดานออกแบบ 3 (2-2-5)
Seminar of Design

6144907 โครงการพเิศษ 3 (0-6-3)
Special Project
* ตองเรยีน  6143903  มากอน *

2.3 กลมุวชิาเฉพาะดานเลอืก ไมนอยกวา 24 หนวยกติ

2.3.1 แขนงออกแบบผลติภณัฑ
ใหเลอืกเรยีนอยางนอย จำนวน  24  หนวยกติ

6141113 ประวตัศิาสตรศลิป 3 (3-0-6)
History of Arts

6142114 เทคนคิการทำหนุจำลอง 3 (2-2-5)
Model Making Technique

6143205 ออกแบบผลติภณัฑเครือ่ง 3 (2-2-5)
ประดบัแฟชัน่
Jewelry Product Design

6143206 ออกแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึ 3 (2-2-5)
Souvenir Product Design

6143207 ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ 3 (2-2-5)
ในทองถิน่
Design and Development of Local
Product

6143501 ออกแบบผลติภณัฑเฟอรนเิจอร 3 (2-2-5)
Product Design of Furniture

6143701 คอมพวิเตอรเพือ่การเขยีนแบบ 3 (2-2-5)
ผลติภณัฑ
Computer for Working Drawing Product

6144208 สรางสรรคผลติภณัฑจากวสัดเุหลอืใช 3 (2-2-5)
Creative Product from Waste materials

6144209 หตัถกรรมผาบาตกิ 3 (2-2-5)
Batik Design

6144210 ออกแบบผลติภณัฑเครือ่งประดบั 3 (2-2-5)
Jewelry Product Design

6143601 การตลาดสำหรบัการออกแบบ 3 (2-2-5)
Marketing for Design

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

6144301 ออกแบบผลติภณัฑหตัถกรรม 3 (2-2-5)
และเซรามกิส Product Design of
Handicraft and Ceramics

6144302 ออกแบบผลติภณัฑปนูปลาสเตอร 3 (2-2-5)
Plaster Product Design

6144402 ออกแบบผลติภณัฑเครือ่งหนงั 3 (2-2-5)
Leather design

6144910 การจดันทิรรศการ 3 (2-2-5)
Display and Exhibition

2.3.2 แขนงออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
ใหเลอืกเรยีนอยางนอย จำนวน 24 หนวยกติ

6141106 เขยีนแบบเทคนคิ 2 3 (2-2-5)
Technical Drawing 2

6142109 เทคนคิการถายภาพเพือ่การออกแบบ 3 (2-2-5)
Photography  Technique  for Design

6142114 เทคนคิการทำหนุจำลอง 3 (2-2-5)
Model Making Technique

6142617 ออกแบบบรรจภุณัฑ 1 3 (2-2-5)
Package Design 1

6142618 ออกแบบบรรจภุณัฑ 2 3 (2-2-5)
Package Design 2

6144116 ออกแบบคาแรคเตอร 3 (2-2-5)
Character Drawing

6143611 งานกราฟกโฆษณา 1 3 (2-2-5)
Graphic of Advertising 1

6143613 งานสิง่พมิพ 1 3 (2-2-5)
Printed Matter 1

6143614 งานสิง่พมิพ 2 3 (2-2-5)
Printed Matter 2

6143616 การออกแบบเวบ็ไซด และมลัตมิเีดยี 3 (2-2-5)
Website  Design  and Multimedia

6143912 เทคนคิการนำเสนอผลงาน 3 (2-2-5)
Presentation Technique

6144612 งานกราฟกโฆษณา 2 3 (2-2-5)
Graphic of Advertising 2

6144622 การสรางภาพประกอบ 3 (2-2-5)
Illustration

6144623 ศลิปะสรางสรรคดวยคอมพวิเตอร 3 (2-2-5)
Creative Computer  Arts

6144913 คอมพวิเตอรเพือ่การนำเสนองาน 3 (2-2-5)
Computer for Presentation

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

6144625 งานพมิพซลิคสกรนี 3 (2-2-5)
Silkscreen Printing

2.4 วชิาประสบการณภาคสนาม จำนวน 6 หนวยกติ
โดยเลอืกเรยีนแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดยีว

2.4.1 แขนงวชิาการออกแบบผลติภณัฑ
แบบปกติ

6143801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (45)
Preparation for Professional Experience

6144804 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (450)
Field Experience
* ตองเรยีน  6143801  มากอน *

แบบสหกิจศึกษา

6144810 สหกจิศกึษา 6 (560)
Cooperative Education -

2.4.2 แขนงวชิาการออกแบบคอมพวิเตอรกราฟก
แบบปกติ

6143801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี 1 (45)
Preparation for Professional Experience

6144804 การฝกประสบการณวชิาชพี 5 (450)
Field Experience
* ตองเรยีน  6143801  มากอน *

แบบสหกิจศึกษา

6144810 สหกจิศกึษา 6 (560)
Cooperative Education -

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี จำนวน  6 หนวยกติ
ใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใด ๆ  ในระดบัปรญิญาตรี

ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  โดยไมซ้ำกับ
รายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาทีก่ำหนด
ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตร
สาขาวชิานัน้ ๆ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ
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2. จำนวนหนวยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร
จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมนอยกวา

32  หนวยกติ

หมวดที ่2  ขอมลูเฉพาะหลกัสตูร

1. ปรชัญา ความสำคญัและวตัถปุระสงคของหลกัสตูร
1.1 ปรัชญาและความสำคัญ

เปนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มโีลกทศันทีก่วางไกล มคีวามเขาใจธรรมชาต ิตนเอง
ผอูืน่และสงัคม เปนผใูฝร ูสามารถคดิอยางมเีหตผุล สามารถ
ใชภาษาในการตดิตอสือ่ความหมายไดด ีมคีณุธรรม ตระหนกั
ในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาตสิามารถนำความรไูปใชในการดำเนนิชวีติและดำรง
ตนอยใูนสงัคมไดเปนอยางดี

1.2 วตัถปุระสงคของหลกัสตูร
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมุงพัฒนาและเสริมสราง
คณุลกัษณะความเปนมนษุยทัง้รางกาย อารมณ สงัคม และจติใจ
มีลักษณะใฝเรียนรู  สูงาน รับผิดชอบตอสังคมมีคุณธรรม
จรยิธรรม  มโีลกทศันทีก่วางไกล เขาใจธรรมชาต ิตนเอง ผอูืน่
และสงัคม มจีติสำนกึความเปนไทย มคีวามเปนพลเมอืงไทย
และพลโลกทีด่ ี  มคีวามรกัและผกูพนักบัทองถิน่  ตระหนกั
ในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาต ิ สามารถนำความรไูปใชในการดแูลสขุภาวะของตน
การดำเนนิชวีติ

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

ระดับปริญญาตรี
คำอธบิายรายวชิา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
คณะ/ภาควชิา : สำนกัสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

หมวดที ่1 ขอมลูทัว่ไป

1.  ชือ่หลกัสตูร
ภาษาไทย : หลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป

ภาษาองักฤษ : General Education Program

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปกำหนดวตัถปุระสงคทัว่ไปไวให
ผเูรยีนมคีณุลกัษณะดงันี้

1. มคีณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมอนัพงึประสงค
มีความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
รวมทัง้มคีวามซาบซึง้และตระหนกัในคณุคาของศลิปวฒันธรรม
ทัง้ของไทยและนานาชาติ

2. มคีวามรอบรอูยางกวางขวางและเขาใจตนเอง ผอูืน่
สงัคม ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม รวมทัง้เขาใจการเปลีย่นแปลง
ทางวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีสิง่แวดลอม และสงัคมไดอยางดี

3. มทีกัษะการแสวงหาความรตูลอดชวีติและทกัษะ
การคดิแบบองครวมเพือ่พฒันาตนอยางตอเนือ่งในการวางแผน
ชวีติ มคีวามพอเพยีงในการดำรงชวีติ สามารถปรบัตวัใหเขากบั
การเปลีย่นแปลงทางวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีสิง่แวดลอม และ
สงัคมในการดำรงตนอยรูวมกบัผอูืน่ในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ

4. เปนบคุคลทีม่คีวามสามารถปรบัตวัใหเขากบัผอูืน่
มมีนษุยสมัพนัธอนัดแีละความรบัผดิชอบตอตนเอง ครอบครวั
เพือ่นรวมงานและคนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในสงัคมไดอยางดี

5. เปนบคุคลแหงการเรยีนร ูมคีวามรอบรเูทาทนัใน
ภยัตาง ๆ ทีเ่กดิจากบคุคล สงัคม และธรรมชาตสิามารถใช
เทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความร ูสามารถใชภาษาเพือ่
การสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจโดยใชขอมูลและ
แกปญหาไดอยางมเีหตผุลและมคีวามเขมแขง็ทางจติใจ

1.3 เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
1) เพื่อใหหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สามารถพฒันาใหนกัศกึษาเปนบณัฑติคณุภาพ ตามเจตนารมณ
ของหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป

2) เพื่อสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของบณัฑติตามอตัลกัษณมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

3) เพื่อการบูรณาการหลักสูตรใหมีความ
สมบรูณ สอดคลองกบัธรรมชาตขิองวชิาและความเปลีย่นแปลง
อยางรวดเรว็ของความรแูละเทคโนโลย ี รวมทัง้การเขาสเูปน
สมาชกิของประชาคมอาเซยีน

4) เพือ่ใหสามารถจดัการบรหิารหลกัสตูร และ
การจดัการเรยีนการสอนเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและบรรลุ
ผลตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาติ

หมวดที ่3  ระบบการจดัการศกึษา การดำเนนิการ
และโครงสรางของหลกัสตูร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร

ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ใน
ปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย
1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 15
สปัดาห หากมกีารจดัการศกึษาในภาค ฤดรูอน (Summer
Session) จะตองมรีะยะเวลาในการศกึษาไมนอยกวา 8 สปัดาห
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2. หลกัสตูร
หลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หลกัสตูรปรบัปรงุ

พ.ศ.2558 ประกอบดวย 4 กลมุวชิา ไดแก กลมุวชิาภาษาและ
การสือ่สาร กลมุวชิามนษุยศาสตร กลมุวชิาสงัคมศาสตร กลมุ
วชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร

จำนวนหนวยกิตในแตละกลุมวิชาไมนอยกวา
จำนวนทีก่ำหนดและมหีนวยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมนอยกวา
32  หนวยกติ

โครงสรางหลกัสตูร

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป
    กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร         ไมนอยกวา 9
    กลมุวชิามนษุยศาสตร                       ,, 7
    กลมุวชิาสงัคมศาสตร                        ,, 6
    กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร       ,, 10
    รวมทัง้หมด         ไมนอยกวา 32
3. รายวิชาในหลักสูตร

รายวชิาตามโครงสรางในหลกัสตูร
จำนวนหนวยกติ รวม  32 หนวยกติ

ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จำนวน 32 หนวยกติ

1. กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร    9  หนวยกติ

2210101 การพฒันาทกัษะทางภาษาไทย 3 (3-0-6)
Development of Thai Language Skills

2310105 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3 (3-0-6)
ในชวีติประจำวนั
English for Daily Life Communication

2310106 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3 (3-0-6)
ตามสถานการณ
English for Situational Communication

2. กลมุวชิามนษุยศาสตร   7  หนวยกติ

2000112 การรสูารสนเทศ 2 (2-0-4)
Information Literacy

เลอืก 1 รายวชิา

2000113 อดุมคตชิวีติและการพฒันาตน 3 (3-0-6)
deal of Life and Self Development

หมวดวชิา/กลมุวชิา จำนวนหนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา จำนวนหนวยกติ

1001201 การพฒันาทกัษะชวีติ 3 (3-0-6)
Life Skills Development

เลอืก 1 รายวชิา

2000105 ชวีติกบัดนตรี 2 (2-0-4)
Life and Music

2000106 ชวีติกบัศลิปะ 2 (2-0-4)
Life and Arts

2000107 ชวีติกบันาฏการ 2 (2-0-4)
Life and Drama

3. กลมุวชิาสงัคมศาสตร   6  หนวยกติ

2000131 ความเปนพลเมอืงและกฎหมาย 3 (3-0-6)
ในชวีติประจำวนั
Citizenship and Laws for Daily Life

เลอืก 1 รายวชิา

2000123 วถิโีลกและวถิไีทย 3 (3-0-6)
Global and Thai Ways of Living

2000124 ชวีติในโลกสมยัใหม 3 (3-0-6)
Life in Modern World

4. กลมุวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร  10  หนวยกติ

4000111 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
เพือ่ชวีติและสงัคม
Science and Technology for Life and
Society

4000112 การคดิและการแกปญหา 3 (3-0-6)
Thinking and Problem Solving

4000113 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู 2 (2-0-4)
Information Technology for Learning

เลอืก 1 รายวชิา

4000114 การสรางเสรมิสขุภาพแบบองครวม 2 (2-0-4)
Holistic Health Promotion

1001202 การออกกำลงักายเพือ่สขุภาพ 2 (2-0-4)
Exercises for Health

หมวดวชิา/กลมุวชิา จำนวนหนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา จำนวนหนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา จำนวนหนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา จำนวนหนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา จำนวนหนวยกติ

หมวดวชิา/กลมุวชิา จำนวนหนวยกติ
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คำอธบิายรายวชิาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

2210101 การพฒันาทกัษะทางภาษาไทย 3 (3-0-6)
Development of Thai
Language Skills

คำอธบิายรายวชิาภาษาไทย : หลกัการใชภาษาไทย
เพื่อการสื่อความหมาย ในดานการใชคำ  การผูกประโยค
การใชสำนวนโวหาร  ระดบัของภาษาเพือ่การสือ่สารในชวีติ
ประจำวัน การฟงและการอานอยางมีวิจารณญาณ การจับ
ประเดน็ การยอความ สรปุความ การตคีวาม การทำแผนภาพ
มโนทศัน การเขยีนโครงเรือ่ง การเขยีนยอหนา การเขยีนขยาย
ความ การวเิคราะห วจิารณและวพิากษ ศลิปะการนำเสนอ

คำอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษ : Principles of
Thai language: word usage, sentence structure,
idioms, formal and informal language. Critical reading
and listening, main idea identification, summarization,
synopsis, interpretation, mind mapping, outline writing,
paragraph writing, passage expansion writing,
analyzing, criticism, presentation techniques.

2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
ในชวีติประจำวนั
English for Daily Life Communication

คำอธบิายรายวชิาภาษาไทย : การพฒันาทกัษะใน
การใชภาษาองักฤษ ทัง้การฟง พดู อาน เขยีน และความรทูาง
ไวยากรณเพือ่การสือ่สารตามสถานการณในชวีติประจำวนั รวมถงึ
เขาใจวฒันธรรมในการใชภาษาของบคุคลจากวฒันธรรมตาง ๆ  ได

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing
English proficiency in terms of listening, speaking,
reading, writing, as well as grammar for purposive
communication in daily life. Understanding languages
used by natives of multiple cultures.

2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
ตามสถานการณ
English for Situational Communication

คำอธบิายรายวชิาภาษาไทย : การพฒันาทกัษะใน
การใชภาษาองักฤษ ทัง้การฟง พดู อาน เขยีน และความรู
ทางไวยากรณเพื่อการสื่อสารตามสถานการณในสถานการณ
ที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้น รวมถึงสามารถนำความรู
ทางภาษาอังกฤษไปใชเพื่อการแสวงหาความรูเพิ่มเติมใหกับ
ตนเองได

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing
English proficiency in terms of listening, speaking,
reading, writing, as well as grammar for purposive
communication in various situations. Being able to
use English for further self-studies.

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร

2000112 การรูสารสนเทศ 2 (2-0-4)
Information Literacy

คำอธบิายรายวชิาภาษาไทย : ความหมาย  ความ
สำคญัของสารสนเทศ บทบาทและผลกระทบของสารสนเทศตอ
บคุคลและสงัคม การกำหนดความตองการสารสนเทศและแหลง
สารสนเทศการแสวงหาสารสนเทศ การกำหนดกลยุทธและ
เทคนคิการสบืคนสารสนเทศ การประเมนิและเลอืกสารสนเทศ
การเขยีนอางองิและรายงานทางวชิาการ การแสวงหาและใช
สารสนเทศอยางมจีรยิธรรมและเคารพกฎหมาย

คำอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษ : Meaning and
importance of information. Role and impact of
technology on people and society. Identifying
information needs and information sources.
Information seeking, strategic and technical
information retrieval. Evaluation and selection of
information references and academic reports.
Searching for and using information ethically and
 with respect for laws.

2000113 อดุมคตชิวีติและการพฒันาตน 3 (3-0-6)
Ideal of Life and Self Development

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและ
ความสำคญัของชวีติ กระบวนการเขาใจตนเองและการพฒันา
จิต หลักการสรางเสริมความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและ
สงัคม อธบิายความคดิของตนเองและปรากฏการณทางสงัคม
ไดอยางมเีหตผุล เขาใจหลกัการและทฤษฎทีางจรยิธรรม การ
สรางอุดมคติเพื่อการอยูรวมกันในสังคม สามารถวิเคราะห
และมแีนวทางแกปญหาเชงิจรยิธรรมในความเปลีย่นแปลงของ
สงัคมและวฒันธรรมยคุโลกาภวิตัน

คำอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษ : Meaning and
importance of life. Process of self-understanding and
mind development. Principles of responsibility for
self, others, and society. Using reasonable explanation
on self-thought and social phenomena.

Understanding principles and theories of
morality. Creating an ideal for living in society. Being
able to analyze and solving problems through
orality especially in changing society and culture
of globalization.

1001201 การพฒันาทกัษะชวีติ 3 (3-0-6)
Life Skills Development

คำอธบิายรายวชิาภาษาไทย : ความหมาย ความ
สำคญั องคประกอบของทกัษะในการดำเนนิชวีติ ทกัษะชวีติ
กบัการดำรงตนในสงัคม การแสวงหาความรแูละการบรหิาร
ชวีติอยางมคีณุภาพ การเขาใจตนเอง สขุภาพจติและการปรบั
ตวับคุลกิภาพและมารยาทสงัคม จติสาธารณะตอชมุชนและ
ทองถิน่ มคีณุธรรมและจรยิธรรมในการดำเนนิชวีติ
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คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning,
significance, and elements of life skills, life skills for
sustainability in society, knowledge seeking and
managing quality of life, self-understanding, mental
 health and adjustment, personality, social and
public etiquette, consciousness towards community
and locality, moral and ethical lifestyle.

1001201 ชวีติกบัดนตรี      2 (2-0-4)
Life and Music

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรูพื้นฐาน
เกีย่วกบัองคประกอบของดนตรไีทย และดนตรสีากล คตีลกัษณ
และคตีกวทีีส่ำคญั การวเิคราะหเกีย่วกบัการฟงและการศกึษา
ดนตรี ฝกทักษะการฟงดนตรี ศึกษาวิเคราะหและอภิปราย
เกี่ยวกับวรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธระหวางดนตรี
กบัชวีติของมนษุย

คำอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษ : Fundamental
knowledge of Thai and occidental music elements
including important forms and composers. Practicing
listening skills, analyzing and critiquing music
literature, relationship between music and life.

2000106 ชีวิตกับศิลปะ             2 (2-0-4)
Life and Arts

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรูความเขาใจ
เกีย่วกบัศลิปะกบัมนษุย องคประกอบของงานศลิปะ  ศลิปะไทย
และศลิปะตะวนัตกในแตละยคุสมยั  ตลอดจนวฒันธรรมไทย
และภมูปิญญาทองถิน่ และการเลอืกคาความงามทางศลิปะ

คำอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษ : Knowledge and
understanding of arts and humans, art components,
Thai and western arts in different eras, Thai culture,
local wisdom related to arts, and choosing the value
of art aesthetics.

2000107 ชวีติกบันาฏการ      2 (2-0-4)
Life and Drama

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและ
ความสำคัญพื้นฐานความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปญญาพื้นบานดานการแสดง  ศิลปะการแสดงกับชีวิต
ของมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ความสัมพันธระหวาง
ศลิปะการแสดงกบัชวีติ ปลกูฝงรสนยิมทางสนุทรยีะ ทีส่ามารถ
นำไปประยกุตใชใหเปนประโยชนในการดำเนนิชวีติประจำวนั
สรางจติสำนกึในการอนรุกัษและพฒันาศลิปะการแสดง

คำอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษ : Meaning and
importance of fundamental knowledge and
understanding of Thai culture and local wisdom
related to performing art. Performing art from past
to present. Relationship between performing art and
life. Cultivating of aesthetic appreciation in daily life.
Creating awareness, conservation and development
of performing arts.

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร

2000131 ความเปนพลเมอืงและ 3 (3-0-6)
กฎหมายในชวีติประจำวนั
Citizenship and Laws for Daily Life

คำอธบิายรายวชิาภาษาไทย : แนวคดิและหลกัการ
พืน้ฐานของความเปนพลเมอืง จติสำนกึ สทิธหินาที ่  ความ
รบัผดิชอบ จติอาสา สทิธมินษุยชน สทิธชิมุชน การ ปกปอง
ผลประโยชนสาธารณะ ผลประโยชนทบัซอนและการปองกนั
การทุจริต กฎหมายชีวิตประจำวันที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
รฐัธรรมนญู กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายเพง
และกฎหมายพาณชิย

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concept of
citizenship, consciousness,  rights, responsibilities,
public mindedness, participation and, roles of Thai
citizens. Human rights and community rights,
protection of public interest. Conflicts of interest
and corruption  prevention. Knowledge of laws used
in daily life in connection  with Constitutional Law,
Administrative Law, Criminal Law, and  Civil and
Commercial Code.

2000123 วถิโีลกและวถิไีทย 3 (3-0-6)
Global and Thai Ways of Living

คำอธบิายรายวชิาภาษาไทย : พฒันาการทางสงัคม
เศรษฐกจิ การเมอืงของสงัคมโลกยคุใหม การจดัระเบยีบโลก
การรวมกลุมความสัมพันธและการสรางความรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน  ปญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจและ
วฒันธรรมของสงัคมโลกยคุใหม  พฒันาการทางเศรษฐกจิ สงัคม
และการเมอืงของไทย  ลกัษณะพืน้ฐานทางสงัคม วฒันธรรม
ประเพณแีละภมูปิญญาทองถิน่  และแนวคดิตามหลกัเศรษฐกจิ
พอเพียง  การสรางจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย

คำอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษ : Modern world
society related to social,  economic, and political
development. Specific topics including  world
order, relationship integration, and cooperation with
ASEAN countries. Social, political, economic, and
cultural problems in  modern world. Development
of  Thailand in economic, social, and political
aspects. Basic features of Thai society, culture,
tradition, local wisdom, sufficiency economy
philosophy, raising social awareness, and taking pride
in Thainess.
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2000124 ชวีติในโลกสมยัใหม 3 (3-0-6)
Life in Modern World

คำอธบิายรายวชิาภาษาไทย : ความเปลี่ยนแปลง
ทีส่ำคญัในสงัคมโลกอนัสงผลตอการดำเนนิชวีติของมนษุยใน
แงมมุตาง ๆ ทัง้ในดานเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเมอืง
วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและดานอืน่ ๆ แนวทางการใชชวีติ
อยางรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งภัยตางๆ จากคน
สงัคมและสิง่แวดลอมในปจจบุนัและอนาคต

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Important
changes in global society affecting the lifestyles of
people in various aspects including economy, society,
culture, politics, science, technology, and other
aspects, ways for adapting to changes including
caused by humans, society, and environment
at present and future disasters.

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

4000111 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
เพือ่ชวีติและสงัคม
Science and Technology for Life and
Society

คำอธบิายรายวชิาภาษาไทย : ความหมาย ความ
สำคัญ พัฒนาการ และความสัมพันธของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิต
ประจำวนับนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ผลกระทบทีม่ี
ตอมนษุย สงัคม และสิง่แวดลอม ภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละ
แนวทางปองกนั การสือ่สารทางวทิยาศาสตร และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วของกบัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  Meaning,
importance, development and relationship of
science and technology. Role of science and
technology in everyday life based on sufficiency
economy philosophy. Effects on humans both
socially and environmentally, natural disasters and
prevention thereof, science communication, and
laws related to science and technology.

4000112 การคิดและการแกปญหา 3 (3-0-6)
Thinking and Problem Solving

คำอธบิายรายวชิาภาษาไทย : รปูแบบและประเภท
ของการคดิ กระบวนการคดิและการพฒันาการคดิ กระบวน
การใชเหตุผลและการสื่อสารเชิงตรรกศาสตร คณิตศาสตร
ในชวีติประจำวนั การเสรมิสรางทกัษะเชงิคณติศาสตร การ
แสวงหาความรูและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
การประยกุตใชกระบวนการตดัสนิใจกบัการดำเนนิชวีติ

คำอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษ : Patterns and
types of thinking,  processes and enhancements of
thinking, processes of logical reasoning, mathematics
for daily life, enhancing essential mathematical skills,
processes of problem solving, information seeking,
data manipulation and data analysis for problem
solving and decision making,  problem solving and
decision making based on sound morals.

4000113 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 (2-0-4)
เพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากรและ
กระบวนการ ขอมูลและสารสนเทศ ระบบเครือขายและ
อนิเทอรเนต็ บรกิารออนไลนและสงัคมออนไลน บรกิารแบบ
คลาวด การใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางรเูทาทนั การรกัษา
ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร ทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายและจรยิธรรม

คำอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษ : Fundamental
knowledge about computer, hardware, software,
people-ware. Operational data and information
computer networking. Internet applications and
social networking, "Cloud" computing. Using
information technology wisely, computer security,
intellectual property laws and ethics.

4000114 การสรางเสริมสุขภาพ 2 (2-0-4)
แบบองครวม
Holistic Health Promotion

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดเกี่ยวกับ
สขุภาพและการสรางเสรมิสขุภาพแบบองครวม องคประกอบ
ของสขุภาพและปจจยัทีม่ผีลตอสขุภาพ การสรางเสรมิสขุภาพ
รางกาย การสรางเสรมิสขุภาพจติใจและการจดัการความเครยีด
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายและ
นนัทนาการเพือ่สขุภาพ การปฐมพยาบาลเบือ้งตน หลกัการ
ใชยาเบือ้งตน เพศศกึษาการดแูลสขุภาวะแหงตนและปฏบิตัติน
ในการสรางเสรมิสขุภาพ

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concepts of
health and holistic health promotion, components
of health and factors affecting health, physical health
promotion, mental health promotion and stress
management, food and nutrition for health,
exercise and recreation for health, first aid, basic
concept of drugs, sex education, health care and
practices in health promotion.
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1001202 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2 (2-0-4)
Exercises for Health

คำอธบิายรายวชิาภาษาไทย : ประโยชน ขัน้ตอน
ของการออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกายพื้นฐาน
ชนิดและกิจกรรมของการออกกำลังกาย สารอาหารกับการ
ออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง ขอควร
ระวงัในการออกกำลงักาย การบาดเจบ็จากการออกกำลงักาย
และการปฐมพยาบาล

คำอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษ : Benefits, steps
of exercises, basic exercise physiology. Types of
exercises and activities. Nutrition and physical
activities, self testing of physical fitness, cautions
in exercising, injuries from exercise and first aid
processes.

SIS Portal Help Guide
http://regis.nsru.ac.th/sis

สแกน QR CODE เพือ่เขาระบบบรกิารนกัศกึษา

TIS Portal Help Guide
http://regis.nsru.ac.th/tis

สแกน QR CODE เพือ่เขาระบบบรกิารสำหรบัอาจารย

PIS Portal Help Guide
http://regis.nsru.ac.th/pis

สแกน QR CODE เพือ่เขาระบบบรกิารสำหรบับคุลากร

สแกน เพือ่เขาระบบบรกิารของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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คณะผูจัดทำ
คมูอืนกัศกึษา ปการศกึษา 2561

ทีป่รกึษา
ผชูวยศาสตราจารย ดร.บญัญตั ิชาํนาญกจิ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
อาจารย ดร.ประจกัร  รอดอาวธุ รองอธกิารบดฝีายวชิาการ
อาจารยปราณ ี เนรมติร ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผูจัดทำ
ออาจารยปราณ ี เนรมติร ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจาร ดร.บณัฑติา  อนิสมบตัิ รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารยธนพัฒนวัฒนชัยธรรม รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารยเอกวทิย  สทิธวิะ รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารยอนงคนาถ  ยิม้ชาง กรรมการ
ผศ.ดร.เยาวเรศ  ภกัดจีติร กรรมการ
ผศ.ดร.ชนกิา  พรหมมาศ กรรมการ
ผศ.อรทยั  อนิตะไชยวงศ กรรมการ
อาจารยชยัวฒัน  ยิม้ชาง กรรมากร
อาจารยอนวุตัน  แสงออน กรรมการ
ผศ.วชริา  รนิทรศรี กรรมการ
อาจารยจติาพชัญ  ไชยสทิธิ์ กรรมการ
อาจารยโชตกิา  ลลิา กรรมการ
อาจารยมาศสกลุ  ภกัดอีาษา กรรมการ
อาจารยชืน่จติ  พงษพลู กรรมการ
นางสาวขนษิฐา  พวงมณนีาค กรรมการ
นางสาวธติยิา  หงษเวยีงจนัทร กรรมการ
นายรงัสรรค  คำแสน กรรมการ
นายธรรมนญู  จทูา รักษาการหัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ
นางสาวกญัจนพร  จนัทรดำ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

รปูเลม / ออกแบบ
นายธรรมนูญ จูทา รักษาการหัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ

เจาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โทร. 0-5621-9100 - 29   โทรสาร. 0-5688-2522, 0-5688-2523

Home  Page
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค http://www.nsru.ac.th
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://apr.nsru.ac.th
ฝายทะเบียนและประมวลผล http://regis.nsru.ac.th
E-mail regis@nsru.ac.th
Facebook www.facebook.com/aprnsru
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แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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5. อาคารเรียน 5
6. อาคารเรยีนคหรรมศาสตร
7. อาคารเรียน 7
8. อาคารเรียน 8
9. อาคารเรยีน 9 คณะครศุาสตร
10. อาคารเรยีนรวม 6 ชัน้
11. อาคารเรยีนคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
12. อาคารบรรณราชนครนิทร
13. อาคารศนูยวทิยาศาสตร
14. อาคารเรยีนรวม
15. อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550
16. อาคารเรยีนศลิปะ
17. อาคารศนูยวฒันธรรมจงัหวดันครสวรรค
18. ทีจ่อดรถ

19. หอประชมุ
20. โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
21. อาคารปรชัญา
22. โรงยมิ
23. อาคารอมรนิทร
24. อาคารศลิปะ
25. กองพัฒนานักศึกษา
26. องคพระสพัพญัู
27. อาคารโรงเรอืนพสัดุ
28. อาคารเซรามกิ
29. สโมสรอาจารย
30. สโมสรเจาหนาทีบ่คุลากร
31. ปอมยาม (งานรกัษาความปลอดภยั)
32. สำนกังานศลิปวฒันธรรม
33. ธนาคารกรงุไทย
34. รานถายภาพ
35. ราน 7/11

สัญลักษณ



ภาคผนวก -316- คูมือนักศึกษา

หมายเลขโทรศพัท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
398 ม.9 ต.นครสวรรคตก อ.เมอืงฯ จ.นครสวรรค 60000 โทร. 0-5621-9100-29 โทรสาร 0-5688-2523
http://www.nsru.ac.th

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เขตการศึกษายานมัทรี

1. ปายมหาวทิยาลยั
2. อาคารเรยีนและปฏบิตักิารออกแบบผลติภณัฑ
3. อาคารเรยีนรวมอเนกประสงค
4. อาคารเรยีนปฏบิตักิารเทคโนโลยแีละนวตักรรม
5. อาคารศนูยปฏบิตักิจิกรรมนกัศกึษา
6. อาคารศนูยประชมุนานาชาติ
7. อาคารดนตรี
8. อาคาร 8
9. อาคารปฏบิตักิารวจิยัฯ

สัญลักษณ 10. อาคารศนูยวจิยั
11. อาคารโรงงานแปรรปูฯ
12. อาคารศนูยการเรยีนภมูปิญญาทองถิน่
13. กลมุอาคารเลีย้งไก สกุร และเพาะเหด็
14. บานพกับคุลากร
15. บานพกัอาจารย
16. บานอธกิารบดี
17. อาคารทีพ่กัอาศยับคุลากร
18. อาคารหอพกันกัศกึษา
19. อาคารเรียน 11
20. ราน 7/11

คณะครุศาสตร 0-5621-9100-29 ตอ 2102
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0-5621-9100-29 ตอ 2300
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0-5621-9100-29 ตอ 2200
คณะวิทยาการจัดการ 0-5621-9100-29 ตอ 2400
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0-5621-9100-29 ตอ 1401
สถาบนัวจิยัและพฒันา (ศนูยการศกึษายานมทัร)ี 0-5627-8969
สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0-5621-9100-29 ตอ 1301
สำนกัศลิปะและวฒันธรรม 0-5621-9100-29 ตอ 1135
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-5621-9100-29 ตอ 1200
กลุมงานทะเบยีนและประมวลผล 0-5621-9100-29 ตอ 1206
ศูนยภาษา 0-5621-9100-29 ตอ 1141
บัณฑิตวิทยาลัย 0-5621-9100-29 ตอ 1210
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20.






