พระราชดารัส
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560
“ในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้น พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเดือน
ตุ ล าคม กล่ า วได้ ว่ า น าความโศกเศร้ า อาดู ร และนั บเป็ น ความสู ญ เสี ย ครั้ ง
ยิ่ ง ใหญ่ ข องชาวไทยทั้ ง ประเทศ ข้ า พเจ้ า รู้ สึก ตื้ น ตั น และประทั บใจที่ ไ ด้ เ ห็ น
ประชาชนทุ ก เพศทุ ก วั ย ถ้ ว นหน้ า มี จิ ต จงรั ก ภั ก ดี และซาบซึ้ ง ในพระมหา
กรุณาธิคุณ พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบใจทุ ก ท่า นที่ร่ ว มมื อ ร่ว มใจช่ ว ยงานพระบรมศพอย่ า งพร้ อ ม
เพรียง ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่อง
ยืนยันได้ว่า คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มี
ความรักชาติ รักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจาชาติ และมีความรู้ความสามารถ
ไม่แพ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้ น ไม่ว่าจะมี อุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปรกติใดๆ
เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่า ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกัน
ปฏิบัติแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน”

พระราชดารัส
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

พระราโชวาท
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประจาปีการศึกษา 2559
-----------------------พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจาปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับ
ทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสาเร็จ.
บัณฑิตเมื่อ ศึกษาส าเร็จ ย่อ มมุ่งหมายที่จ ะออกไปปฏิบัติกิ จการงานให้ประสบ
ความสาเร็จและความเจริญ. ความสาเร็จและความเจริญนั้น แม้เป็นที่พึงปรารถนาของทุกคน
ก็จริงแต่จะเกิดมีขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน. อย่างแรก ได้แก่ ความรู้ที่
แน่นหนาจัดเจนในวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องนามาใช้ปฏิบัติงาน. อย่างที่สอง ได้แก่
จิตใจที่เ ข้มแข็งหนัก แน่นในเหตุผลความถูก ต้อ ง ในความรับผิดชอบ และในความสุ จ ริต
ยุติธ รรม ซึ่งเป็นปัจ จัย ส่วนพื้นฐานที่จะรองรับวิช าความรู้และความคิดอ่านทั้งปวง ไม่ใ ห้
หวั่นไหวและผันแปรไปในทางเสื่อมเสีย. อย่างที่สาม ได้แก่ ความรอบรู้และความคิดเห็นที่
กว้างไกลมีหลักเกณฑ์ กับทั้งความเฉลียวฉลาดในการติดต่อประสานงานกับทุกคนทุกฝ่าย
ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ.
บัณฑิตจึงควรพิจารณาให้เห็นประโยชน์ และพยายามปฏิบัติกิจการงานให้ประกอบพร้อม
ด้วยปัจจัย ทั้งสามประการนี้. งานทุกอย่างที่ทาจะได้ประสบผลสาเร็จที่ดีที่เจริญ ดังที่ทุกคน
ตั้งใจปรารถนา.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิต
ใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2560 สู่รั้วแสด – ขาว ด้วยความ
ยินดียิ่ง การที่นัก ศึก ษาได้มีโอกาสศึก ษาเล่า เรีย นในระดับอุด มศึก ษาถือ ว่า เป็น โอกาส
สาคัญยิ่งของนักศึกษาทุกคน ขอให้ นักศึกษาใช้โอกาสสาคัญนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรอย่างคุ้มค่า และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด
การเรีย นในระดับ อุดมศึก ษานัก ศึก ษาจะต้อ งรู้จ ัก รับ ผิดชอบและแบ่ง เวลาให้
ถูกต้อ ง ทั้งในเรื่องการเรียนและการทากิจกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาศัก ยภาพของตนเอง
เพื่อที่จะได้นาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก และผลกระทบ
ของโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน นักศึกษาต้องปรับตัวสาหรับการเรียนรู้ ต้องให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพ ศัก ยภาพ และขีดความสามารถในการปรับตัว ต่อ การเปลี่ย นแปลง
สร้า งภูมิคุ ้ม กัน ต่อ การเข้า สู ่ส ัง คมฐานความรู ้ (Knowledge – Based Society) มีค วาม
พร้อมทางความรู้ ความคิดที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Changes) ได้ตลอดเวลา
สุด ท้า ยนี้ ขออวยพรให้นัก ศึก ษาใหม่ที่รัก ทุก คน จงมีก าลัง กาย ก าลัง ใจ
มุ่งมั่น ขยัน อดทนในการเรียนและการทากิจกรรมต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วง ตามที่นักศึกษา
ปรารถนาทุกประการ และขอให้มีความสุข สนุกกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรตลอดไป

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
------------------------กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ นพรัก

ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์
ดร.ชุติมา
สัจจานันท์

รองศาสตราจารย์
บุญสวาท
พฤกษิกานนท์

รองศาสตราจารย์
สุรชัย ขวัญเมือง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.เจริญวิชญ์
สมพงษ์ธรรม

ดร.สมพร จองคา

นายสมจิตร
ลิ้มลือชา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)

นายสุชาติ จึงกิจรุง่ โรจน์

นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา

นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ

ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นายอานาจ นันทหาร
------------------------อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รองศาสตราจารย์สุวทิ ย์ วงษ์บญ
ุ มาก
------------------------กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัตนา รักการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัชชัย พวกดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรอนงค์ แจ่มผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุชิน รอดกาเหนิด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

รองศาสตราจารย์
ดร.ระมัด โชชัย

รองศาสตราจารย์
ดร.สมชัย วงษ์นายะ

อาจารย์ชูวิทย์
ไชยเบ้า

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์

รองศาสตราจารย์
วิสิฐ ธัญญะวัน

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์สุวทิ ย์ วงษ์บญ
ุ มาก
------------------------รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัตนา รักการ
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์
วิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการ
นักศึกษา

ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ
บริการวิชาการ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรัชญา ชะอุ่มผล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุชิน รอดกาเหนิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นรุตม์ บุตรพลอย
คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
คณบดีคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์
ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ

ผู้อานวยการ

นางจานรรจ์ เสนาะเมือง
ผู้อานวยการ สานักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒณา
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

รองศาสตราจารย์
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อานวยการ (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พธูราไพ ประภัสสร
ผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย
ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้อานวยการสานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

ดร.สุภาพร พงษ์ภญ
ิ โญ
โอภาส
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชาลี ตระกูล
ผู้อานวยการสานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้

นายภานุพงศ์ สืบสิริ
ผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผน สานักงาน
อธิการบดี

นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
ผู้อานวยการกองกลาง
สานักงานอธิการบดี

รักษาการ ผู้อานวยการ

หัวหน้างานการเงิน

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
กองพัฒนานักศึกษา

นางสาวนฤมล ส่งต่าย
งานการเงิน

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์

ตราสัญลักษณ์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คือ พระราชลัญจกรประจา
พระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ
หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บน
พระที่ นั่ ง อั ฐ ทิ ศ หมายความว่ า ทรงมี พ ระบรมเดชานุ ภ าพในแผ่ น ดิ น โดยที่ วั น พระบรม
ราชาภิเ ษกตามโบราณราชประเพณี ได้เ สด็จประทับเหนือ พระที่นั่งอัฐ ทิศ สมาชิกรัฐ สภา
ถวายน้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด รอบนอกตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร” ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “KAMPHAENG PHET RAJABHAT
UNIVERSITY”
จะเห็ นได้ ว่ า ความหมายของรูป ต่า ง ๆ ที่ ปรากฏอยู่ ใ นตราสัญ ลัก ษณ์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันวิเศษ สมควรอย่างยิ่งที่ชาวราชภัฏ
ก าแพงเพชรจะน้ อ มน าความหมายดั ง กล่ า วมาเป็ น อุ ด มการณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนให้
เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” หากชาวราชภัฏได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุสู่อุดมการณ์นี้แล้ว ย่อมจะได้ชื่อว่า “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”

ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยมี 5 สี คือ
สีน้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตงั้ ของสถาบันราชภัฏในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่ วยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ

พระพุทธวิธานปัญญาบดี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจามหาวิทยาลัย
หมายถึง ศูนย์รวมแห่ง
ความรู้และวิทยาการ

ต้นสักทอง
และดอกสักทอง
ต้นไม้และดอกไม้
ประจามหาวิทยาลัย

สีแสด และ สีขาว
คือ สี
ประจามหาวิทยาลัย

ปรัชญา
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏกาแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
สร้ า งศั ก ยภาพให้ เ ป็ น ขุ ม พลั ง แห่ ง ปั ญ ญา พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ผลิ ต ก าลั ง คนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเป็นทีพ่ ึ่งทางวิชาการของท้องถิ่น และมีคุณภาพสูอ่ าเซียน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมหลัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมี
ผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กรณธรรม

คำนำ

คู่มือนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ปีกำรศึกษำ 2560 ฉบับนี้ จัดทำ
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงสำหรับนักศึกษำในกำรขอรับบริกำร กำรศึกษำเล่ำเรียน กำรเรียนรู้กฏ
ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำเล่ำเรียน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
หวังว่ำคู่มือนักศึกษำฉบับ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำและประชำชนทั่วไป ที่
สนใจในกิจกำรของมหำวิทยำลัยต่อไป หำกพบว่ำข้อมูลในคู่มือ ฉบับนี้ไม่ชัดเจนหรือศึกษำ
แล้วไม่เข้ำใจ สำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมจำกผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

สารบัญ
ตอนที่ 1 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตอนที่ 2 - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ตอนที่ 3 ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 254ข้อบังคับ
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพขร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2550
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548
- ข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2544
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559
(สาหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย)
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559
(สาหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย)
- ข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2543
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY

2 | คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ตั้ง
โทร

: เลขที่ 69 หมู่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
: 055-706555 โทรสาร 055-706518 http://www.kpru.ac.th

ก่อนสถาปนาวิทยาลัย (ก่อน 29 กันยายน 2516)
ความคิ ดในการจัดตั้ง วิท ยาลัย ครูก าแพงเพชร เกิ ดจากแผนการขยายจ านวน
สถาบันฝึกหัดครูของกรมการฝึกหัดครู ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศครบ
36 วิทยาลัย เพื่อให้แต่ละวิทยาลัยรับผิดชอบผลิตครูใน 2 จังหวัด ซึ่งในบริเวณนี้จะต้อง
จัดตั้งวิทยาลัยครูเพื่อรับผิดชอบผลิตครูสาหรับจังหวัดตาก กาแพงเพชร
ปี พุ ท ธศั ก ราช 2513 ประชาชนชาวจั ง หวั ด ก าแพงเพชร โดยการน าของ ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดสมัยนั้น (นายราไพ นิมิตรกุล) และนายประสิทธิ์ ชูพินิจ ผู้แทนราษฎรจังหวัด
กาแพงเพชร ได้เสนอที่ดิน 2 แปลง ให้กระทรวงศึกษาธิการเลือกเป็นที่ตั้งวิทยาลัยครู
ปีพุทธศักราช 2515 คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงขอใช้ที่ดิน
สาธารณะทุ่ ง คอกวั ว จ านวน 1,000 ไร่ เป็น สถานที่ จัด ตั้ งวิ ท ยาลั ย ครูก าแพงเพชร เริ่ม
ดาเนินการเรื่องสถานที่จัดตั้งวิทยาลัย กรมการฝึกหัดครูพิจารณาว่า ที่ดินสาธารณะที่ขอใช้
จัดตั้งนั้นไม่ห่างจากลาน้าปิง จึงได้เจรจาขอซื้อที่ดินจากราษฎรต่อจากที่สาธารณะจนถึงริม
แม่น้าปิง เป็นพื้นที่ประมาณ 420 ไร่เศษ ในจานวนนี้ราษฎรยกให้โดยไม่คิดมูลค่า 95 ไร่เศษ
ส่วนที่เหลือ 325 ไร่เศษ ซื้อด้วยงบประมาณของกรมการฝึกหัดครู วิทยาลัยครูกาแพงเพชร
ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516
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ปีการศึกษา 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามวิ ท ยาลั ย ครูทั้ ง 36 แห่ ง ว่ า “สถาบัน ราชภั ฏ ” เมื่อ วั นที่ 14
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

ปี ก ารศึ ก ษา 2538 ยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พ.ศ. 2528 เพื่ อ ปรั บ
โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของกรมการฝึ ก หั ด ครู ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ
พ.ศ. 2538 ทาให้เปลี่ยนชื่อจากกรมการฝึกหัดครูมาเป็น “สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ”
และเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 หลังจากประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เบกษา ท าให้ วิ ท ยาลั ย เปลี่ ย นระบบบริห ารเข้ า สู่ ร ะบบสถาบั น ราชภั ฏ ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์ อุดมศึกษาแม่สอดเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่
ท้องถิ่นบนพื้ นที่ 600 ไร่ ของสถาบันที่ ตาบลแม่ ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวั ดตาก และเปิดรับ
นักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก
ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน เป็นรุ่นแรก
ปี การศึ ก ษา 2546 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั วภู มิ พ ลอดุ ลยเดช ทรงลงพระ
ปรมาภิ ไธยประกาศในพระราชกิ จจานุ เบกษา ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีก ารศึก ษา 2547 พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลให้ส ถาบันราชภัฏ
กาแพงเพชร มีฐ านะเป็นมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชรตั้ง แต่วันที่ 15 มิถุน ายน 2547
เป็นต้นมา
4 | คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประวัตกิ ารจัดการศึกษา
ปีการศึก ษา 2519 วิ ท ยาลัย ครูก าแพงเพชรได้เปิดรับ นักศึก ษารุ่นแรก ในระดับ
ป.กศ. จานวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาตาบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัด
กาแพงเพชรและจังหวัดตาก
ปีการศึกษา 2521 ขยายการเปิดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง จานวน 9 กลุ่ม
ปีการศึกษา 2522 เปิดให้การอบรมครูบุคลากรทางการศึกษาประจาการ (อคป.)
ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนตามหลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู 3 ระดับ คือ ระดับ
อนุปริญญา ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีครุศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ในปีนี้งดการรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ชั้นสูง
ปี ก ารศึ ก ษา 2529 เปิ ด ท าการอบรมตามโครงการการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ
บุ ค ลากรประจ าการ (กศ.บป.) เป็ น รุ่น แรกโดยเปิ ด ท าการอบรมรวม 3 ระดั บ คื อ ระดั บ
อนุ ป ริญ ญาวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ปริญ ญาตรีค รุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร 4 ปี และระดั บ
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษสาขาการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้
สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปีก ารศึก ษา 2548 เปิด รับ นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาภาคพิเ ศษ หลัก สูต ร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ
หลัก สูต รศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช ายุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา ณ ศูน ย์อ ุด มศึก ษา
แม่สอด
ปีก ารศึก ษา 2549 เปิดรับนัก ศึก ษาโครงการความร่วมมือ ระหว่า งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นรุ่น
แรกการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ศูนย์การเรียนได้แก่
- ศูนย์การเรียนจังหวัดกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ศูนย์การเรียนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
- ศูนย์การเรียนจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ปีการศึกษา 2550 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่หน่วยการเรีย นพิจิตร โรงเรีย น
เทศบาลบ้า นปากทาง หลัก สูต รนิต ิศ าสตรบัณ ฑิต สาขาวิช านิต ิศ าสตร์แ ละหลัก สูต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นรุ่นแรก และเปิดการเรีย นการสอน
ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาภาคพิเ ศษ หลัก สูต รรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2551 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง
เป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย
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ปีก ารศึก ษา 2552 เปิด รับ นัก ศึก ษาปริญ ญาเอก หลัก สูต รดุษ ฏีบ ัณ ฑิต สาขา
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
ปีการศึกษา 2554 มีการจัดการเรียนการสอนในโครงการ “เพิ่มศักยภาพการจัด
การศึกษาภาคปกติ (พศ.ภป.)” ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาส
ทาง การศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในชุมชนท้องถิ่นอีกจานวนมากที่ยังมีความประสงค์
จะเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย และดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปีก ารศึก ษา 2555 เปิด รับ นัก ศึก ษาปริญ ญาตรี หลัก สูต รครุศ าสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าบรรณารักศาสตร
และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิช าภาษาอัง กฤษ, หลัก สูต รเทคโนโลยีบัณ ฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาออกแบบและผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการจัดการโลจิสก์
ติกส์
ปีก ารศึก ษา 2556 เปิด รับ นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี วิท ยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีก ารศึก ษา 2557 เปิด รับ นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอก หลัก สูต รดุษ ฏีบ ัณ ฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
ปีก ารศึก ษา 2559 - ปัจ จุบ ัน เปิด รับ นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี หลัก สูต ร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าเคมี และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต สาขาวิช าอิเล็กทรอนิก ส์
คอมพิวเตอร์
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ตอนที่
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
-------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญ ญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
มาตรา 4 ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เรียกชื่อมหาวิท ยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏ เดิมตามบัญ ชีรายชื่อ
ท้ายพระราชบัญญัตินี้
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติ
นี้
“สภาวิ ช าการ” หมายความว่ า สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
“วิ ท ยาเขต” หมายความว่ า เขตการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย ที่มี คณะ สถาบั น
สานัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปตั้งอยู่ในเขตการศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
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“สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
บททั่วไป
--------มาตรา 7 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่
เสริม สร้า งพลั ง ปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั ง การเรีย นรู้ เชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการ
สอน วิ จั ย ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม ปรั บ ปรุ ง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรัก
และผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่น
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้อง
กับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจในคุ ณ ค่ า ความส านึ ก และความ
ภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและ
นักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณ ธรรม จริยธรรม และความสามารถใน
การบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริม สร้า งความเข้ ม แข็ ง ของวิ ช าชี พ ครู ผลิ ต และพั ฒ นาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ชุมชน องค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นและองค์ก รอื่นทั้ งในและต่ างประเทศ เพื่อ การพั ฒ นา
ท้องถิ่น
(7) ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ า นและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
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รวมถึ ง การแสวงหาแนวทางเพื่ อ ส่ ง เสริม ให้ เกิ ด การจั ด การ การบ ารุ ง รัก ษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึ ก ษา วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มาตรา 9 มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้สมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือ
ยุติ หรือชะลอการศึกษาของนัก ศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพ ย์อย่า ง
แท้จริงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้
มาตรา 10 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(1) สานักงานอธิการบดี
(2) สานักงานวิทยาเขต
(3) บัณฑิตวิทยาลัย
(4) คณะ
(5) สถาบัน
(6) สานัก
(7) วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยอีกได้
สานักงานอธิการบดีและสานักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง ส่วน
ราชการหรือเรียกหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
บัณ ฑิตวิทยาลัย คณะ และวิท ยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี
กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
สถาบั น ส านั ก ศู น ย์ ส่ ว นราชการหรือ หน่ ว ยงานที่ เรีย กชื่อ อย่ า งอื่น ที่ มีฐ านะ
เที ย บเท่ า คณะอาจแบ่ ง ส่ว นราชการเป็ น ส านั ก งานผู้ อ านวยการ กอง ส่ว นราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
ส านัก งานคณบดี ส านัก งานผู้อ านวยการ กอง ส่ว นราชการหรือ หน่ว ยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน
มาตรา 11 การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้ทาเป็นกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการเป็นสานักงานคณบดี สานักงานผู้อานวยการ และกอง ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ทาเป็นประกาศกระทรวง
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่างาน ให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
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มาตรา 12 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้และมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เข้าสมทบนั้นได้
การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้ นสูงหรือสถาบัน
อื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิท ยาลัย ให้ ประกาศการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการ
สมทบในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่เข้าสมทบในมหาวิท ยาลัย ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 13 นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมี
รายได้ ดังนี้
(1) เงิน ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนีย ม ค่ าปรับ และค่า บริก ารต่า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย
(2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(3) รายได้ ห รื อ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ ม าจากการใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแลหรือใช้ประโยชน์
(4) เงิ น อุ ด หนุ น จากราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เงิ น อุ ด หนุ น อื่ น ที่
มหาวิทยาลัยได้รับเพื่อใช้ในการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
(6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจในการปกครอง ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา ใช้ แ ละจั ด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย ที่ราช
พัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชน์ที่ เกิดจากที่
ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรั บที่เกิดจากการผิดสัญญาการ
ซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา 14 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มา
โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา 15 บรรดารายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งจั ด การเพื่ อ
ประโยชน์ภ ายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิ ทยาลัยตามมาตรา 7 เงินและทรัพย์ สินที่มีผู้อุทิศ
ให้ แก่มหาวิ ท ยาลัย จะต้อ งจัดการตามเงื่อ นไขที่ ผู้อุทิศให้ กาหนดไว้ และต้องเป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไขดั ง กล่ า ว
มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาท
ไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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หมวด 2
การดาเนินการ
-------------------มาตรา 16 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ อ ธิ ก ารบดี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(3) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จ านวนสี่ ค น ซึ่ ง เลื อ กจากผู้ ด ารง
ตาแหน่ง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(4) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่ง เลือกจากคณาจารย์
ประจาของมหาวิทยาลัย และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (3)
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
ต้ อ งมาจากผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ ด้ า นการศึ ก ษา มนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล
การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และด้ า นอื่ น ๆ ตามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจานวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง ซึ่ ง มิ ใ ช่ ก รรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (3) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุป
นายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 17 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16
(3) (4) และ (5) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณ สมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้นๆ
(4) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
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(5) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง
ต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
การพ้นจากตาแหน่งตาม (5) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจานวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16
(3) (4) หรือ (5) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการ
ดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้ ให้
สภามหาวิท ยาลัย ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิท ยาลัย เท่าที่มีอยู่ มีอ านาจและปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 18 ต่อไปได้
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16
(3) (4) หรือ (5) พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ แต่ ยั ง มิ ไ ด้ ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไป จนกว่ า จะได้ มี น ายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหม่แล้ว ให้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายก
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา 18 สภามหาวิ ท ยาลัย มีอ านาจและหน้า ที่ควบคุมดูแลกิ จ การทั่ว ไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒ นาของมหาวิท ยาลัย เกี่ ย วกั บ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสาหรับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้
(3) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิด
สอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(4) อนุมัติให้ปริญ ญา ประกาศนียบัตรบัณ ฑิตชั้นสูง ประกาศนีย บัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(5) พิ จ ารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุ บ เลิก ส านัก งานวิ ท ยาเขต
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของ ส่วนราชการ
ดังกล่าว
(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ
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(7) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให้ ส อดคล้อ งกั บ
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอด
ถอนนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อธิ ก ารบดี
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(9) แต่ง ตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน
ผู้อ านวยการส านั ก และผู้อ านวยการศูน ย์ หั วหน้า ส่วนราชการหรือ หั ว หน้ าหน่ว ยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การ
จัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(13) พิ จ ารณ าด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
มหาวิ ท ยาลัย ตามกฎหมายว่ าด้ว ยระเบียบข้า ราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึก ษา และ
ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(15) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของ
มหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือ
สภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
(16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 20 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย
(1) ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี
(2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ ประจาเลือกจากผู้บริหารหรือ
คณาจารย์ประจาคณะคณะละหนึ่งคน
(3) กรรมการสภาวิ ช าการซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบุ ค คล
ภายนอก มีจานวนเท่ากับบุคคลตาม (2)
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คุณ สมบัติ หลัก เกณฑ์ และวิธีการเลือ กกรรมการสภาวิช าการตาม (2) และ (3)
ตลอดจนการประชุ ม และการด าเนิ น งานของสภาวิ ช าการ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย ให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการสภา
วิชาการโดยคาแนะนาของอธิการบดี
มาตรา 21 กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
แต่ง ตั้ งใหม่อี ก ได้ แต่ จ ะดารงตาแหน่ ง เกิ น สองวาระติ ดต่ อ กั นมิ ได้ นอกจากการพ้ น จาก
ตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการสภาวิชาการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภา
วิชาการ
(4) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณี ที่ ก รรมการสภาวิ ช าการพ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระและได้ มี ก าร
ดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการ
เพื่อให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้ ให้สภาวิชาการประกอบด้วยกรรมการสภาวิชาการเท่าที่มี
อยู่มีอานาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 22 ต่อไปได้
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ดาเนินการให้
ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการใหม่ ให้กรรมการสภาวิชาการซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการขึ้นใหม่แล้ว
มาตรา 22 สภาวิชาการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ กาหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการ
เรี ย นการสอนและการวั ด ผลประเมิ น ผลการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาเสนอดาเนินการเกี่ย วกับการวิจัยการสอน การประเมินผล
การสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
(3) พิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(4) พิ จ ารณาเสนอการจั ด ตั้ ง ยุ บ รวมและการยุ บ เลิ ก คณะ สถาบั น
สานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการ
เสนอแบ่งส่วนราชการหรือส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว
(5) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้า
สมทบในมหาวิทยาลัย
(6) พิ จ ารณ าให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บก ารแต่ งตั้ ง แล ะถ อ ด ถ อ น
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
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(7) พิ จ ารณ าให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บก ารแต่ งตั้ ง แล ะถ อ ด ถ อ น
ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษและอาจารย์พิเศษ
(8) แสวงหาวิ ธี ก ารที่ จ ะท าให้ ก ารศึ ก ษา การวิ จั ย การบริ ก ารทาง
วิชาการแก่สังคม การปรับปรุง การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เจริญยิ่งขึ้น
(9) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกาลังเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น การทาข้อตกลงระหว่างมหาวิ ทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสาน
การใช้บุคลากร ทรัพยากรและความชานาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
(10) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
(11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
(12) ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ อ ธิ ก ารบดี แ ละปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
(13) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ
มาตรา 23 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะแห่ ง มี ส ภาคณ าจารย์ แ ละข้ า ราชการ
ประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาและข้าราชการของ
มหาวิทยาลัย
องค์ ประกอบ จ านวน คุ ณ สมบั ติ หลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารได้ มา วาระการด ารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจน
การประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการและการเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 24 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจ การของมหาวิทยาลัยและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(3) พิ ทัก ษ์ ผลประโยชน์ของมหาวิ ท ยาลัย และปฏิ บัติห น้า ที่อื่นตามที่
อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(4) เรีย กประชุมคณาจารย์ และข้ า ราชการเพื่อ พิจ ารณากิจ กรรมของ
มหาวิทยาลัยและนาเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
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การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการถื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการและการดาเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่
เป็นเหตุในการดาเนินการทางวินัย
มาตรา 25 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้ า นการศึ ก ษา มนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กฎหมาย
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้อ งถิ่น การศาสนา
ศิล ปะและวั ฒ นธรรม และด้ า นอื่ นๆ ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลัย เห็ น สมควร ในจ านวนนี้ ใ ห้
แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่ง
องค์ ประกอบ จ านวน คุ ณ สมบั ติ หลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารได้ มา วาระการด ารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 26 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาและข้อ เสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบายและแผนพั ฒ นาการจั ด การ
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) ส่งเสริมให้ มีทุนการศึก ษาแก่ นัก ศึก ษาที่ขาดแคลนทุนทรัพ ย์ ให้ มี
โอกาสศึกษาให้มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(4) ส่ง เสริม สนั บ สนุ น การสร้า งสั มพั น ธภาพและการเรีย นรู้ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับประชาชน
มาตรา 27 ให้ มี อ ธิก ารบดีค นหนึ่ ง เป็ นผู้ บัง คั บบั ญ ชาสูง สุด และรับ ผิ ดชอบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะ
มีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกาหนด เพื่อ
ทาหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา 28 อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคาแนะนาของ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณ สมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่งต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความช านาญ และคุ ณ สมบั ติ เ ห มาะสมกั บ
วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิท ยาลัย และเป็นที่ย อมรับนับถือ ของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
(2) กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
มาตรา 29 อธิการบดีต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมี
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ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา 30 อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สภามหาวิ ท ยาลัย ให้ อ อกเพราะมี ค วามประพฤติเสื่ อ มเสีย หรื อ
บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
(4) ถูก ลงโทษทางวินั ย อย่ า งร้า ยแรง หรือ ถูก สั่ง ให้ อ อกจากราชการ
เพราะเหตุมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(5) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
การให้ออกจากตาแหน่งตาม (3) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา 31 อธิการบดีมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพ ย์สินอื่น
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย
(3) จั ด ท าแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย และปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและ
แผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(4) รั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่ ง วิ ช าชี พ ของ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(5) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(6) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ต่อสภามหาวิทยาลัย
(7) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อานวยการ
สถาบัน รองผู้อานวยการส านัก รองผู้อ านวยการศูนย์ รองหั ว หน้า ส่วนราชการหรือรอง
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และอาจารย์พิเศษ
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(8) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของสภาวิ ช าการ สภา
คณาจารย์และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา 32 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคาแนะนาของอธิการบดี
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29อธิการบดีอ าจแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยซึ่งสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิท ยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และให้อธิการบดีมีอานาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีได้
เมื่ อ อธิก ารบดี พ้ น จากต าแหน่ ง ให้ รองอธิก ารบดี แ ละผู้ ช่ ว ยอธิก ารบดี พ้ น จาก
ตาแหน่งด้วย
มาตรา 33 ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่ง
อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดี
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้ อย
แปดสิบวัน
มาตรา 34 ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีสานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดี คน
หนึ่งเป็นผู้บังคับบัญ ชา มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิท ยาเขตนั้นแทนอธิการบดี
ตามที่ได้รับมอบหมายและจะให้มีผู้ช่วยอธิการบดีตามจานวนที่ สภามหาวิทยาลัยกาหนด
เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา 35 ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทา
หน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา 36 ในคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
และจะให้มีรองคณบดีตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
มาตรา 37 ให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณบดีจากผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
ปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง รองคณบดี โดยค าแนะน าของคณบดี จ ากผู้ มี คุ ณ สมบั ติ
เช่นเดียวกับคณบดี และให้อธิการบดีมีอานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคาแนะนาของคณบดี

20 | คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

มาตรา 38 คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้และให้นาความในมาตรา 30 วรรคสอง
และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลมเมื่ อ
คณบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา 39 การติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานในตาแหน่ง คณบดี ให้
เป็น ไปตามข้อ บัง คับของมหาวิท ยาลัย และให้ นาบทบัญ ญั ติในหมวด 4 มาใช้บัง คับโดย
อนุโลม
มาตรา 40 ในกรณี ที่ผู้ดารงตาแหน่งคณบดีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
หรือไม่มีผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา 41 ในสถาบัน สานัก และศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มีผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานคน
หนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญ ชารับผิดชอบงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น และจะให้มีรอง
ผู้อานวยการ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ คนหนึ่ง หรือหลายคน
เพื่ อ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านตามที่ ผู้ อ านวยการ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรือ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานนั้ น
มอบหมายก็ได้
ให้ส่วนราชการตามมาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 36 และส่วนราชการหรือ
หน่ว ยงานตามวรรคหนึ่ง มีคณะกรรมการประจ าส่ว นราชการนั้นคณะหนึ่ ง องค์ ประกอบ
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา อานาจและหน้าที่ วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาส่วน
ราชการและการจัดระบบบริห ารงานในส่วนราชการดังกล่า ว ให้ เป็นไปตามข้อ บัง คับของ
มหาวิ ท ยาลัย ทั้ง นี้ จะต้ อ งมี ก รรมการที่ เป็ น ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ง แต่ ง ตั้ งจากบุ ค คลภายนอก
มหาวิทยาลัยจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
มาตรา 42 ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งผู้ดารงตาแหน่งรอง
และผู้ช่วยของตาแหน่งดังกล่าว ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตาแหน่งอื่นอีกหนึ่งตาแหน่งก็
ได้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา 43 ให้มีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้าส่วน
ราชการหรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 44 เพื่ อประโยชน์ในการบริห ารราชการในส านัก งาน บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย
คณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ อานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการดาเนินการ
อื่นใดที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง
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หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กาหนดเรื่องการ มอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้
ห้ามเรื่องการมอบอานาจไว้ อธิการบดีจะ มอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้ผู้ดารงตาแหน่ง
คณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของส่วนราชการนั้นก็ได้
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอานาจและหน้าที่ตามที่อธิการบดีกาหนด
มาตรา 45 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญ ญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอานาจ
และหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือ ให้ มีอ านาจและหน้าที่อ ย่ างใด ให้ ผู้รัก ษา
ราชการแทนทาหน้าที่กรรมการหรือมีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้นใน
ระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย
หมวด 3
การประสานงานและระดมสรรพกาลังเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
-------------------มาตรา 46 เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและระดมสรรพกาลังเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษาในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยให้มีหน่วยงานประสานงานและระดมสรรพกาลังทาง
การศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทาง
วิช าการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพ ยากรและความช านาญร่ว มกั น ในการปฏิบัติ ตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
มาตรา 47 เพื่อ ให้ ก ารดาเนินการเป็นไปตามมาตรา 46 ให้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจัดให้มีการทาข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการร่วมกันจากทุก
มหาวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้
(1) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาและส่ ง เสริม การปฏิ บั ติ
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
(3) สนับสนุนการผนึก กาลังเพื่อ ส่งเสริมการปฏิบัติตามวั ตถุประสงค์
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
องค์ ประกอบ จ านวน คุ ณ สมบั ติ หลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารได้ มา วาระการด ารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดาเนินงานของ
คณ ะกรรมการร่ ว มกั น จากทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา 48 เพื่ อ ประโยชน์ ในการส่งเสริมและสนั บสนุน การวิ จัย เพื่อ การพั ฒ นา
ท้องถิ่นให้คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือในการวิจัย การ
แลกเปลี่ยนความรู้การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น
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หมวด 4
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
-------------------มาตรา 49 ให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
องค์ ประกอบ จ านวน คุ ณ สมบั ติ หลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารได้ มา วาระการด ารง
ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง ตลอดจนวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 50 ให้ ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัยและของ
อธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน
(2) รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
หมวด 5
ตาแหน่งทางวิชาการ
-------------------มาตรา 51 คณาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
(1) ศาสตราจารย์
(2) รองศาสตราจารย์
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(4) อาจารย์
ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภา
มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจาตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 52 คณาจารย์พิเศษมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
(1) ศาสตราจารย์พิเศษ
(2) รองศาสตราจารย์พิเศษ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(4) อาจารย์พิเศษ
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ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 53 ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชานาญเป็นพิเศษ
และพ้นจากตาแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์
เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 54 ให้ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ พิเศษ มีสิท ธิใช้ตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เศษ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ หรือ ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้
ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ ศ.(พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ใช้อักษรย่อ ศ.(เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ รศ.
รองศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ รศ.(พิเศษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ ผศ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ ผศ.(พิเศษ)
หมวด 6
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
-------------------มาตรา 55 ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก
เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท
เรียกว่า มหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี
เรียกว่า บัณฑิต
ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา 56 มหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจให้ ป ริ ญ ญาในสาขาวิ ช าที่ มี ก ารสอนใน
มหาวิทยาลัย
การกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อสาหรับสาขาวิชานั้น
อย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 57 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้
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มาตรา 58 สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจออกข้ อ บั ง คั บ ก าหนดให้ มี ป ระกาศนี ย บั ต ร
บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสาหรับสาขาวิชาใดได้
ดังนี้
(1) ประกาศนีย บัตรบัณ ฑิ ตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณ ฑิ ต ออกให้ แก่
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว
(2) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชา
หนึ่งสาขาวิชาใดก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี
(3) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา 59 มหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจให้ ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ก่ บุ ค คลซึ่ ง สภา
มหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานที่เป็นคุณูปการต่อส่วนรวม สมควร
แก่ปริญ ญานั้นๆ แต่จะให้ปริญ ญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิท ยาลัย กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยหรือกรรมการส่งเสริม
กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ในขณะที่ ด ารงต าแหน่ ง นั้ น มิ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เป็ น การให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 60 มหาวิท ยาลัย อาจก าหนดให้ มีครุย วิทยฐานะหรือเข็มวิท ยฐานะเป็น
เครื่ อ งหมายแสดงวิ ท ยฐานะของผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญ า ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต อนุปริญ ญาและประกาศนีย บัตร และอาจกาหนดให้ มีค รุยประจ า
ตาแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรือ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ครุย ประจ าตาแหน่ ง
ผู้บริหาร และครุยประจาตาแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ครุย วิท ยฐานะ เข็มวิท ยฐานะ และครุย ประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมี
เงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 61 สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัยได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 62 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีเ ครื่องแบบ เครื่องหมาย และ
เครื่องแต่งกายนักศึกษาได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 7
บทกาหนดโทษ
-------------------มาตรา 63 ผู้ใ ดใช้ ต รา สัญ ลั ก ษณ์ ครุย วิ ท ยฐานะ เข็ม วิ ท ยฐานะ ครุย ประจ า
ตาแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่มี
สิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใดๆ ว่า ตนมีตาแหน่งใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยที่ ตนไม่ มี ถ้า ได้ ก ระท าเพื่ อ ให้ บุค คลอื่น เชื่ อ ว่ า ตนมี สิท ธิ ที่ จ ะใช้ ห รือ มี
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ตาแหน่งหรือมีวิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 64 ผู้ใด
(1) ปลอม หรือ ท าเลี ย นแบบซึ่ง ตราสัญ ลัก ษณ์ หรือ เครื่อ งหมายของ
มหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะทาเป็นสีใด หรือทา
ด้วยวิธีใดๆ
(2) ใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ หรื อ เครื่ อ งหมายของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ส่ ว น
ราชการ หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งทาเลียนแบบ หรือ
(3) ใช้ ห รื อ ท าให้ ป รากฏซึ่ ง ตราสั ญ ลั ก ษณ์ หรื อ เครื่ อ งหมายของ
มหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (1) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (2) ด้วย ให้ลงโทษตาม (2)
แต่กระทงเดียวความผิดตาม (3) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
-------------------มาตรา 65 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง
อัตรากาลัง เงินงบประมาณและรายได้ของสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาเฉพาะ
ส่ ว นของส านั ก งานสภาสถาบั น ราชภั ฏ ไปเป็ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ แต่ ล ะแห่ ง ตาม
พระราชบัญ ญั ตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐ มนตรีก าหนด โดยท าเป็นประกาศกระทรวง ซึ่ง
จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ข้าราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรก ให้
ข้าราชการดังกล่าวยังคงดารงตาแหน่งและรับเงินเดือน ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
ต่อไป จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 66 ให้ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาประจาสถาบันราชภัฏและกรรมการสภา
ประจ าสถาบั น ราชภั ฏ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ. 2538 อยู่ ใ นวั น ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญ ญัตินี้ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 67 ให้ส่วนราชการของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2538 ยังคงเป็นส่วนราชการต่อไป จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา 68 ให้ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักวิจัย หั วหน้าส่วนราชการหรือหั วหน้าหน่วยงานที่เรีย กชื่ออย่ างอื่นที่มี
ฐานะเที ย บเท่ า คณ ะตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ. 2538 อยู่ ใ นวั น ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อ านวยการ
สานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักวิจัย หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งตามวรรคหนึ่งดาเนินการให้มีคณะกรรมการประจา
ส่วนราชการตามมาตรา 41 วรรคสอง แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 69 ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจาของ
สถาบัน ราชภั ฏ แต่ ล ะแห่ งอยู่ ในวั นที่ พ ระราชบัญ ญั ตินี้ใ ช้บัง คับ มีฐ านะเป็น ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่อไปตามพระราชบัญญัติ
นี้
ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่อไปตามพระราชบัญ ญัตินี้จนครบ
กาหนดที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา 70 ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเพื่อ
ปฏิบัติก ารตามพระราชบัญ ญั ตินี้ออกใช้บังคับ ให้ นากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญ ญั ติส ถาบันราชภั ฏ พ.ศ. 2538 ที่ใช้อ ยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร | 27

28 | คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558
-------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภู มิพ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อัก ษรย่ อ ส าหรั บ สาขาวิ ช า ครุย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุย ประจ าต าแหน่ ง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กับมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระ
ราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎี ก านี้ เรี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาใน
สาขาวิชาอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญ ญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 3 ให้ ก าหนดปริญ ญาในสาขาวิ ชาและอัก ษรย่ อ ส าหรับสาขาวิช าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรี ย กว่ า “บั ญ ชี ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้ อั ก ษรย่ อ “บช.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”
(2) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่ า “ครุศ าสตรดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้อัก ษรย่ อ “ค.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต ”
ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่ า “นิติศ าสตรดุ ษฎี บัณ ฑิ ต ” ใช้อั ก ษรย่ อ “น.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(5) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรี ย กว่ า “รั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้ อั ก ษรย่ อ
“รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.”
และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.”
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(10) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(11) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
(12) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่ า “สถาปั ต ยกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้ อั ก ษรย่ อ
“สถ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรี ย กว่ า “สถาปั ต ยกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ” ใช้ อั ก ษรย่ อ
“สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.”
(13) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.ด.”
และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้าย
ปริญญาด้วย”
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญ ญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 7 สีประจาสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟ้าเทา
(2) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟ้า
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สีม่วง
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์
สีขาว
(5) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สีน้าตาลทอง
(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สีน้าตาล
(8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สีแดงเลือดนก
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(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(10) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
(11) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(12) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
(13) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

สีเหลือง
สีแสด
สีชมพูบานเย็น
สีน้าตาลส้ม
สีเทา”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรได้เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพิ่มขึ้น สมควรกาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา รวมทั้งสีประจา
สาขาวิชาสาหรับสาขาวิชาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ตอนที่

3

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบั งคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัย
อานาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่ว นที่ได้กาหนดไว้
แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ
จาก สภามหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ สาหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ
ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลา
ศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลา
ศึก ษา ไม่น้ อ ยกว่ า แปดสัปดาห์ ด้ว ยก็ ไ ด้ โดยจัด ให้ มีก ารเรีย นการสอนครบตามจ านวน
ชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติสาหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสาหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน
ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิท ยาลัย จะต้อง ส าเร็จ การศึกษาชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรือ เที ย บเท่ า เว้ น แต่ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง จะต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่
เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 การรับ นัก ศึ ก ษาเข้า ศึ ก ษาในมหาวิท ยาลั ย ให้ ดาเนิ นการโดยการสอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการ
เรียนการสอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่ง
จัดเฉพาะ นอกเวลาราชการก็ได้
ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
หรือ เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช า โดยน าประสบการณ์ หรือ ผลการเรีย นรายวิ ช าจาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึก ษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทีย บโอน
หน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญา
ตามแนวท างการจั ดการศึ ก ษาห ลั ก สู ต รควบระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ส องปริ ญ ญ าของ
กระทรวงศึกษาธิการได้
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจานวนชั่วโมงเรียนเป็น
ค่าหน่วยกิต การกาหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาแนะนาแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ในกรณี ที่ มีค วามจ าเป็น อธิก ารบดีอ าจพิ จ ารณาอนุ ญ าตยกเว้ น ให้ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจาก ที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่ อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ 15 ในกรณี ที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็น
นัก ศึก ษา แก่ นั ก ศึ ก ษาที่ พ้ นสภาพการเป็ น นัก ศึก ษา ด้ ว ยเหตุไ ม่ล งทะเบี ย นเรีย นในภาค
การศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้
ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิ ชา และรายงานผล
การดาเนินการของรายวิชาที่ตนสอน
ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุก
คนร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชานั้น
ข้อ 18 ให้ แต่ล ะคณะมีคณะกรรมการท าหน้า ที่ ก ากั บ และควบคุมดูแลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการ
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา และรายงานผลการด าเนิ น การของการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
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ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ยการประเมิน ผลการศึก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญ าและปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2548
ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็น
อันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อกากับมาตรฐาน เชิงคุณภาพ
ในการด าเนิ น การประเมิ น ผลการศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละภาคพิ เศษของ
มหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อ บัง คับว่ าด้ วยการประเมินผลการศึ ก ษาระดับ อนุปริญ ญาและ
ปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548”
ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทาหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรี ย นถั ด ไป” หมายความว่ า ภาคเรี ย นที่ ถั ด จากภาคเรี ย นที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ” หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาตามโครงการจั ด
การศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรื อนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาตามโครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การ
วัดผลต้องทาตลอดภาคเรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจ
รายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมี
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่
รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี การอนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 6. ให้ ก ารประเมินผลการเรีย นรายวิ ช าต่า ง ๆ ตามหลั ก สูตรมี 2
ระบบดังนี้
6.1 ส าหรั บ รายวิ ช ามาตรฐานที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด ให้
ประเมิ น ผล การเรี ย นในระบบค่ า ระดั บ คะแนนแบ่ ง เป็ น 8 ระดั บ ตามสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละ
ความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
+
D
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ระดั บ คะแนนที่ ถื อ ว่ า สอบได้ ต ามระบบนี้ ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า “D” ถ้ า
นักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่า
จะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิช าเลือก ให้ล งทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ ในกลุ่ม
เดียวกันแทนได้
ส าหรั บ รายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และราย วิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C”
เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
6.2 สาหรับรายวิชาที่หลักสู ตร หรือสภากาหนดให้เรียนเพิ่มเติมตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้
ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ทีไ่ ม่มีค่าระดับ
คะแนน
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สัญลักษณ์
Au (Audit)

ความหมาย และการใช้
ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่
นั บหน่ ว ยกิ ต และมี ผ ลการเรีย นผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลที่ อ าจารย์
ผู้สอนกาหนด
W (Withdraw) ใช้ บัน ทึ ก ผลการเรีย นของนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย น ในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วัน
เปิดภาคเรียน
(2) นัก ศึก ษาถูก สั่ง ให้ พั ก การเรีย นหลังจากที่ ล งทะเบีย นในภาค
เรียน นั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนกาหนดสอบภาค
ปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วย
กิ ต และผลการศึก ษาวิช านั้น ไม่ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิน ผลที่อ าจารย์
ผู้สอนกาหนด
I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิช าที่นัก ศึกษายังท างานไม่เสร็จ เมื่อ สิ้นภาคเรียน ซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนถัดไป
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้
ยื่ น ค าร้ อ ง ขอสอบในรายวิ ช าที่ ข าดสอบนั้ น ซึ่ ง คณะกรรมการ ที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตให้ สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น
ได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนน
เก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็จ
ภายในเวลาที่กาหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว
โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น “ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนใน
ภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และกาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
รายวิ ช าใดที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ ร ายงานผลการประเมิ น เป็ น ค่ า ระดั บ คะแนน โดยไม่ ระบุ
สั ญ ลั ก ษณ์ อื่ น ใด และมิ ใ ช่ รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาถอนการลงทะเบี ย น ให้ ง านทะเบี ย นและ
ประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 10. ให้ ใ ช้ สั ญ ลั ก ษณ์ P ตามข้ อ 6.2 ส าหรับ บั น ทึ ก ผลการประเมิ น ส าหรั บ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
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ข้ อ 11. กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิ ท ยาลัย สถาบัน ราชภั ฏ หรือ หลัก สูต รที่ อ นุ มัติโดยสภาการฝึก หั ด ครู เข้า ศึก ษาใน
หลักสูตรปริญ ญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับ
รายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
วิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่
วันที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญ ญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญ ญาตรี (หลังอนุปริญ ญา)
เกิน 5 ปี
ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย
12.1 กรณี ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว
หรือเรียนรายวิ ชาที่เป็นวิช าเทียบเท่า ตามที่ห ลัก สูตรก าหนดให้ นับหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้ อ 13. นั ก ศึ ก ษาในระบบเข้ า ชั้ น เรี ย นจะต้ องสอบปลายภาคเรี ย นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้ นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาค
เรียนได้
ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากมี
เวลา เข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบ
ปลายภาคตามที่กาหนดในข้อ 13 วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมิน
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุ
จาเป็นอื่นที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณี นี้ ใ ห้ ค ณะกรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง พิ จ ารณาอนุ ญ าตตามความ
เหมาะสม และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้
ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนใน
การสอบนั้นได้
ข้อ 16. ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
16.2 สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง รายวิ ช าที่
หลักสูตรหรือสภากาหนดให้เรียนเพิ่ม
16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
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16.4 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียน และ
มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่า
กว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่
เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 16
ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษา ไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
16.5 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนและ
มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12ภาคเรียน ไม่เกิน
9 ปี กรณี ที่เรีย นหลั ก สูต ร 4 ปี และไม่ต่ ากว่ า 15 ภาคเรีย นและไม่เกิ น 11 ปี กรณี ที่ เรีย น
หลักสูตร 5 ปี
ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60
เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(2) ผลการประเมิ น ได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ย สะสมต่ ากว่ า
1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว
แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันใน
กรณี เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกั นในกรณี เรีย นหลัก สูตร 3 ปี และ
ครบ 16 ภาคเรี ย นปกติ ติ ด ต่ อ กั น ในกรณี ที่ เรี ย นหลั ก สู ต ร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรีย นปกติ
ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณ สมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรีย มฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
17.2 นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษจะพ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ ผลการ
ประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
กรณีห ลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรีย นกรณี หลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้น
ภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณี หลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่า
ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า 1.80 หรื อ ไม่ ผ่ า นการประเมิ น ในรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ 18. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทา
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย
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ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดังนี้
19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 20. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้
20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
ส าหรับปริญ ญาตรี (หลัง อนุ ปริญ ญา) สอบได้ค่ า ระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตาม
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้
ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและ
จากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน
หรือ ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
(หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับ
หลั ก สู ต ร 2 ปี ไม่ เกิ น 6 ภาคเรีย นปกติ ส าหรับ หลั ก สู ต ร 3 ปี ไม่ เกิ น 8 ภาคเรี ย นปกติ
สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิ น 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร
2 ปีไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 4 ปี
และ ไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 21. การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็น
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2548
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร | 43

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพขร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรี ย นรายวิ ช าระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการ
โอน ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิ ก ารบดี ” ห มายความว่ า อธิ ก ารบดี ม ห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในระดับที่ไม่ต่ากว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่
ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึ ก ษาโดยระบบอื่ น ” หมายความว่ า การศึ ก ษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรีย น” หมายความว่า การนาหน่วยกิ ตและค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
นั้นอีก
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“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษา
ไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผล
การศึก ษาในรายวิช าใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้
รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่ วยกิ ต ของรายวิ ช าตามหลั ก สูต รในระดับ เดีย วกั นจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระ
ความยากง่ า ยเที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องเนื้ อ หาในรายวิ ช าตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรีย นรายวิชาที่จะนามาใช้ในการโอนผลการเรีย นหรือยกเว้นการ
เรียน รายวิช าต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิ น 10 ปี นับจากวันสาเร็จ
การศึกษาหรือ ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบ
อื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกิน
กว่าที่ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือ ยกเว้นการเรียนรายวิช าอาจขอให้ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรของรายวิช าที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิช า ท าการสอบประเมิน
ความรู้และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญ ญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคย
ศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ใช้ห ลักสูตรมหาวิ ท ยาลัย หรือ จากนัก ศึก ษาตามโครงการอื่นที่ใช้ห ลักสูตร
มหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญ ญา
จากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นั ก ศึ ก ษาที่ ข อโอนผลการเรี ย น ต้ อ งมี ส ภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
(2) นั ก ศึ ก ษาที่ ข อโอนผลการเรี ย น ต้ อ งไม่ เคยถู ก สั่ ง ให้ อ อกจาก
มหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดย
ไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
(4) ผลการเรีย นรายวิ ช าที่ จ ะน ามาใช้ เที ย บโอนจะต้ อ งอยู่ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียนไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะ
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิท ธิ์ได้รับการยกเว้ นการเรีย นรายวิ ชา ต้อ งมีคุณ สมบัติข้อ ใดข้อ หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็จ การศึก ษาหรือ เคยศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด ม
ศึกษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณี ใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการ
เรียนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น
สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนน
ไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิ ช าให้ ใ ช้ ผ ลการประเมิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้
ยกเว้น การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดย
ไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และ ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ ยกเว้ นการเรีย นรายวิช าในหมวดวิ ชาการศึกษาทั่ว ไปทั้งหมด
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรีในอีกวิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และ ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่ว ยกิ ตที่ได้รับการยกเว้นรายวิ ชา รวมแล้วต้อ งไม่เกิ น
สองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า ให้ บั น ทึ ก ไว้ ใ น
ระเบียน การเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้น การเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้ นับหน่วยกิ ตหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้ อ 9 นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะขอโอนผลการเรี ย นและยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า ต้ อ ง
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
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(1) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรใน
ระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วย
กิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่
ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียน
จานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะ
ภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4)
ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้ อ 11 การโอนผลการเรี ย น และการยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า ต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอน
ผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม
ข้ อ 12 ให้ อ ธิก ารบดี เป็ นผู้ รัก ษาการให้ เป็ นไปตามระเบีย บนี้ และให้ มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือ
เป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา ที่เป็นมาตรฐาน
และมีระบบ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการออก
เอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สถาบั น สมทบ” หมายความว่ า สถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ข้ า สมทบกั บ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยว่าด้วยสถาบันสมทบ
“หลักฐานแสดงผลการศึกษา” หมายความว่า หลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามที่กาหนดในข้อ 5 และให้รวมถึงใบแทนหลักฐานการศึกษาตามที่กาหนดในข้อ 6 ด้วย
“ใบแทน” หมายความว่า ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่กาหนดให้กับ
บุคคลใด ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
5.1 ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ออกให้แก่ผู้ที่
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญ ญา
บัตรนั้นๆ แล้ว
5.2 วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการศึกษาตาม
หลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัย ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดเอง หรือจัดร่วมกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น
5.3 ใบรับรองผลการศึกษา ออกให้แก่นักศึกษาที่ได้ศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ จะได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือ
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ปริญญาบัตร และได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับนั้นๆ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรนั้นๆ
แล้วแต่กรณี
ใบรับรองผลการศึกษาตามวรรคต้น ให้มีผลคราวละเก้าสิบวัน
5.4 ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ออกให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย ให้ ได้รับประกาศนีย บัตร หรืออนุปริญ ญาบัตร หรือปริญ ญาบัตรแล้ว แต่ยั ง
ไม่ได้รับเอกสาร ใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี
5.5 ใบรายงานผลการศึกษา ออกให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิท ยาลัย เพื่อแสดงผลการศึก ษาในทุกรายวิ ชาตามที่ห ลักสูตรกาหนดในกรณี ที่
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ สาหรับกรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
จะแสดงผลการศึกษาถึงภาคเรียนที่ได้รับทราบผลการศึกษาแล้ว
ข้อ 6. ให้มหาวิทยาลั ยออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 5.1 และ
5.2 ได้ในกรณีที่ผู้ได้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษานั้นๆ ร้องขอ เนื่องจากหลักฐานแสดงผล
การศึกษาดังกล่าวสูญหายหรือชารุดจนใช้การไม่ได้ โดยได้ยื่นคาร้องตามแบบคาร้องของ
มหาวิทยาลัยขอให้ออกใบแทน
ข้อ 7. ให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 5.3, 5.4, 5.5 และ
ใบแทนตามข้อ 6. ได้โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ 8. หลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่
กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ลงนามและ
ประทับตราตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
8.1. ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ให้ลงนามโดย
นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
8.2 วุฒิบัตร ให้ลงนามโดยอธิการบดี และผู้อานวยการฝึกอบรมหรือ
ผู้อานวยการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรฝึกอบรมหรือการศึกษาพิเศษครั้งนั้นๆ แล้วแต่กรณี
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
8.3 ใบรับรองผลการศึกษา ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามคร่อมทับรูป
ถ่ายของ ผู้ได้รับใบรับรองนั้น
8.4 ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ให้ อ ธิ ก ารบดี ห รือ รองอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี
มอบหมายลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย โดยที่มีนายทะเบียนลงนามคร่อมทับรูป
ถ่ายของผู้ได้รับใบรับรองคุณวุฒินั้น
8.5 ใบรายงานผลการศึ ก ษา ให้ อ ธิ ก ารบดี ห รื อ รองอธิ ก ารบดี ที่
อธิการบดีมอบหมาย และนายทะเบียนลงนาม ประทับตราดุนของมหาวิ ทยาลัย หลักฐาน
แสดงผลการศึก ษาที่อ อกโดยสถาบันสมทบ หรือ วิ ท ยาเขตของมหาวิ ท ยาลัย ให้ หั ว หน้ า
สถาบันสมทบหรือวิทยาเขต ลงนามประทับตราดุนของ สถาบันสมทบหรือวิทยาเขตแล้วแต่
กรณีด้วย
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ข้อ 9. ให้ มหาวิ ท ยาลัย และสถาบั นสมทบ หรือ วิท ยาเขต แล้ว แต่ก รณี จัดท า
ทะเบียนหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ออกให้แก่บุคคลต่างๆ ตามระเบียบนี้ไว้เป็นหลักฐานที่
สามารถตรวจสอบได้
ข้อ 10. ให้นายทะเบียนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทาหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการออก
เอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้
สาหรับสถาบันสมทบ และวิทยาเขต ให้หัวหน้าสถาบันสมทบ หรือหัวหน้า วิทยา
เขต ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนรับผิดชอบดาเนินการตามที่กาหนดในวรรคต้น
ข้อ 11. หลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้ออกเป็นภาษาไทย แต่ในกรณีที่นักศึกษา
หรือผู้สาเร็จการศึกษาร้องขอโดยทาเป็นคาร้องตามแบบคาร้องของมหาวิทยาลัยและชาระ
ค่า ธรรมเนี ย มการออกเอกสารหลั ก ฐานแสดงผลการศึ ก ษาเป็น ภาษาต่า งประเทศตามที่
กาหนดในท้า ยประกาศนี้ มหาวิ ทยาลัย จะพิจ ารณาออกหลัก ฐานแสดงผลการศึก ษาเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นด้วยก็ได้
ข้อ 12. ให้ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ผ ลการศึ ก ษา เป็ น วั น ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษา ที่ ระบุ ใ น
หลักฐานแสดงผลการศึกษา
ข้อ 13. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ตารางกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกเอกสาร
แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------ที่
1

หลักฐาน
แสดงผลการศึกษา

2

ประกาศนียบัตร
อนุปริญญาบัตร และ
ปริญญาบัตร
วุฒิบัตร

3

ค่าธรรมเนียม
ป.ตรี/
ป.โท ป.เอก
ต่ากว่า
0
0
0
0

0

0

ใบรับรองผลการศึกษา

100

300

500

4

ใบรับรองคุณวุฒิ

100

300

500

5

ใบรายงานผลการศึกษา

100

300

500

6

ใบแทนหลักฐานแสดงผล
การศึกษา

100

300

500

7

หลักฐาน 3-5 เป็น
ภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมแปลภาษา
อื่น

100

300

500

100

300

500

8

หมายเหตุ
รับหลังกาหนดเกิน 90 วัน
ต้องชาระค่าบริการ
500 บาท
รับหลังกาหนดเกิน 90 วัน
ต้องชาระค่าบริการ
500 บาท
นักศึกษาที่จบการศึกษา
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ฉบับแรก

จะกาหนดตามความ
จาเป็น

หมายเหตุ ให้คิดค่าธรรมเนียมเป็นรายฉบับตามประเภทของหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ขอ
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ข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2544
------------------------------------------------------เพื่อให้สถาบันราชภัฏกาแพงเพชรสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่กาหนดในมาตรา 7
แห่งพระราชบัญ ญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการจัดการศึกษาเพือ่
ปวงชน พ.ศ. 2539
จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 30(2), (5), (6) และ (15) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ออกข้อบังคับว่าด้วยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นของสถาบัน
ราชภัฏกาแพงเพชรไว้ดังนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย
การขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2544”
ข้อ 2. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาประจ าสถาบั น ” หมายความว่ า สภาประจ าสถาบั น ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
“การขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น” หมายความว่า “การศึกษาเพื่อ
ปวงชนตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบั นราชภัฏว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
พ.ศ. 2539”
“ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความว่า ระบบการจัดการเรียนการ
สอนที่อาศัยสื่อ และกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องเข้าชั้น
เรียน ตามตารางเวลาเรียนที่กาหนดเป็นมาตรฐาน สาหรับการเรียนในระบบปกติ
ข้อ 5. การจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการขยายโอกาสการอุดมศึก ษาสู่
ท้องถิ่นให้สถาบันจัดตามหลักสูตร คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ และหรือหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาประจาสถาบัน สถาบันอาจกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานทางวิชาการเพิ่มเติมสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถาบันจัดสอนเป็น
การเฉพาะก็ได้
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ข้อ 6. สถาบันอาจดาเนินโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น ณ ที่ตั้ง
ปกติของสถาบัน หรือ ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาแห่งใดๆ ของสถาบันโดยการนา
กระบวนการเรียนการสอนอย่างอื่นที่มีคุณภาพ เช่น ระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสมที่อาศัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ การใช้ชุดการเรียนสาเร็จรูป และระบบการสัมมนากลุ่ม เป็น
ต้น มาใช้แทนการเรียนระบบเข้าชั้นเรียน สาหรับรายวิชาต่างๆ ตามที่สถาบันกาหนดก็ได้
การจัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษา ณ ท้องที่ใด ให้จัดทาเป็ นประกาศของ
สถาบัน โดยความเห็นชอบของสภาประจาสถาบัน
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการ
ดาเนินงานสาหรับโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นตามข้อบังคับนี้ ไม่อยู่ภายใต้
ข้อจากัดที่จะต้องดาเนินการเฉพาะนอกเวลาราชการ ให้สถาบันจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง
ในวันเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ข้ อ 7. ให้ ส ถาบั น คั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละความสามารถ
เหมาะสมเป็นผู้อานวยการศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาทาหน้าที่บริหารกิจการทั้งปวง
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้า ที่ของศูนย์ขยาย
โอกาสการอุดมศึกษา
ข้อ 8. ให้คณะกรรมการอานวยการศึกษาเพื่อปวงชนของสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตาม
ข้ อ บั ง คั บ สภาสถาบั น ราชภั ฏ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน พ.ศ. 2539 มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบอานวยการบริห ารโครงการตลอดจนควบคุมดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการอานวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนเพื่อทาหน้าที่
รับผิดชอบวรรคต้น ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโครงการขยายโอกาสการ
อุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นขึ้น ทาหน้าที่อานวยการบริหารโครงการ และควบคุมดูแลการดาเนินงาน
พิจารณาอนุมัติโปรแกรมวิชาที่เปิดสอน ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาของสถาบันและ
รายงานให้สภาประจาสถาบันทราบ
ให้ ค ณะกรรมการอ านวยการโครงการขยายโอกาสการอุ ด มศึ ก ษาสู่ ท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามจานวนที่เห็ นเหมาะสม
เป็นกรรมการ โดยมีกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
ข้อ 9. ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้อานวยการ
ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษา เป็นประธาน ทาหน้าที่บริหารกิจการทั่วไปของศูนย์ขยาย
โอกาสการอุดมศึกษาแห่งหนึ่งและรับผิดชอบดาเนินงานต่อไปนี้
(1) จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
(2) จัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษา
(3) ดาเนินมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของศูนย์ขยายโอกาสการ
อุดมศึกษา
(4) ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
(5) หน้าที่อื่นๆ ตามที่สถาบันมอบหมาย
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ข้อ 10. ในการพิ จ ารณารับ นั ก ศึ ก ษาเข้า ศึ ก ษาตามโครงการขยายโอกาสการ
อุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น ณ ศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาแห่งใดๆ สถาบันอาจจัดให้มีการสอบ
คัดเลือ ก การสอบวั ดความรู้พื้ นฐานเพื่อ รับเข้า ศึก ษา จัดหมู่เรีย น หรือ จัดรายวิ ช าเรีย น
เพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐานประสบการณ์ทางวิชาการตามที่สถาบันเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 11. สถาบันอาจพิจารณารับโอน หรือให้โอน สภาพนักศึกษาระหว่างโครงการ
ต่างๆของสถาบันได้ โดยผู้ขอโอนจะต้องผ่านระบบการสอบคั ดเลือกเข้าเป็นนักศึก ษาของ
โครงการที่ต้องการโอนไปศึกษา และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการนั้นแล้ว
ข้อ12. นักศึกษาในโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น สามารถขอโอน
ผลการเรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
หลั ก เกณฑ์ และแนวปฏิ บัติ ในการขอโอนผลการเรีย นและการยกเว้ น การเรีย น
รายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้ อ 13. ให้ ส ถาบั น จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนมี อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาประจ าท าหน้ า ที่
รับผิดชอบให้คาปรึกษา ตามวันเวลาที่สถาบันกาหนด และตามความจาเป็น และโอกาสที่
เหมาะสม
ข้อ 14. ให้ คณะกรรมการดาเนินงาน จัดดาเนินการควบคุมดูแล และสนับสนุน
ส่งเสริม และควบคุมคุณภาพการเรียน การสอน ดังต่อไปนี้
(1) ให้อ าจารย์ผู้สอนจัดทาเอกสารแนวการสอน คาสอน บัญ ชีรายการตารา
ประกอบการเรียนการสอนสาหรับทุกรายวิชาที่เปิดสอน ให้กับนักศึกษา ในแต่ละภาคเรียน
(2) ให้อาจารย์ผู้สอนที่ทาการสอนร่วมในรายวิชาเดียวกัน จัดทาแนวการสอน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลร่วมกัน และใช้ข้อสอบเดียวกันในการสอบวัดผลการเรียน
(3) ดาเนินการให้มีตาราหลักที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับระดับและครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเรียนรายวิชานั้นๆ
ซึ่งอาจสนับสนุนให้อาจารย์ของสถาบันหรือผู้เชี่ยวชาญรายวิชานั้นๆ จากภายนอกสถาบัน
เป็นผู้จัดทาก็ได้
(4) จั ด หาผลิ ต หรือ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารผลิ ต และพั ฒ นาสื่ อ การเรีย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการเรียน
การสอนที่ใช้ในการสอนรายวิชาต่างๆ
(5) ให้มีบริการอานวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ และประสบการณ์ เพิ่มเติม เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศ ห้องสมุด มุม
ค้นคว้า ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นต้น
ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง เพื่อทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียนที่
เสนอโดยคณะกรรมการฯโปรแกรมวิชา หรือคณะ แล้วแต่กรณี
(2) ดาเนิน การก ากั บ และควบคุมคุณ ภาพการนิเทศการฝึก งาน หรือ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
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(3) กาหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน รับผิดชอบควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบกลั่นกรอง การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาของสถาบันที่ใช้บังคับสาหรับกรณีนั้นๆ ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวด้วย
สถาบันอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อดาเนินภารกิจตามวรรคต้น
เป็นคณะเดียวหรือแยกเป็นหลายคณะตามภารกิจแต่ละอย่างก็ได้
ข้ อ 16. ให้ น าข้ อ บั ง คั บ สภาประจ าสถาบั น ราชภั ฏ ก าแพงเพชรว่ า ด้ ว ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2541 มาใช้ในการการประเมินผล
การศึกษาสาหรับการศึกษาตามหลักสูตรที่จัดสอนตามโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่
ท้องถิ่นนี้ โดยอนุโลม
ข้อ 17. ผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา โครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่
ท้องถิ่นในกรณีต่อไปนี้ สิ้นสภาพ ไม่สามารถนามาใช้ประกอบพิจารณาเพื่อสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได้
(1) ผลการเรีย นที่ มี อ ายุ เ กิ น 5 ปี ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นตามหลั ก สู ต รที่ มี
กาหนดเวลาเรียน 2 ปี
(2) ผลการเรีย นที่ มี อ ายุ เกิ น 10 ปี ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาที่ เรีย นตามหลัก สูต รที่ มี
กาหนดเวลาเรียน 4 ปี
ในกรณีที่ผลการเรียนรายวิชาใดของนักศึกษาสิ้นสภาพลงตามวรรคต้น
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่อีก หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าก็ได้
ข้อ 18. การจ่ า ยค่ า ตอบแทนต่ า งๆ และค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การอย่ า งอื่ น ๆ ในการ
ดาเนินงานตามโครงการนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาประจาสถาบันกาหนด ในวงเงินไม่
เกิน ร้อยละ 80 ของเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้สาหรับภาคเรียนนั้น
อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็ บให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด โดยความ
เห็นชอบของสภาประจาสถาบัน
ข้อ 19. ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ กากับการสอบ ตรวจกระดาษคาตอบ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบวัดความรู้พื้นฐานให้เป็นไปตามที่สถาบันกาหนด
ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การกากับการสอบการตรวจกระดาษคาตอบการ
ตรวจผลงานนักศึกษา ค่าตอบแทนการพัฒนาตาราและสื่อการสอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สาหรับระบบการเรียนโดยสื่อประสม ให้เป็นไปตามที่สถาบันกาหนดโดยความเห็นชอบของ
สภาประจาสถาบัน
ข้อ 20. ให้ สถาบันจัดให้ มีก ารวิจัยประเมินผลเพื่ อพัฒ นาการดาเนินงานขยาย
โอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น ทุกระยะสองปี
ข้อ 21. ให้ อ ธิก ารบดีเป็นผู้รัก ษาการให้ เป็นไปตามข้อ บัง คับนี้ และให้ มีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ถือ
เป็นอันสิ้นสุด
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ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2544
พนัส หันนาคินทร์
(ศาสตราจารย์พนัส หันนาคินทร์)
นายกสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ [ฉบับที่ 3] พ.ศ. 2559
------------------------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มีระเบีย บว่ า ด้ ว ยการเก็ บ เงิน ค่า ธรรมเนี ย มการศึก ษา
สาหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 วาง
ระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่า ด้วยการ
เก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
เป็นต้นไป
ข้อ 3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศอื่นใด ในส่วนที่ได้กาหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ
ตามปกติ
“ค่าธรรมเนีย มการศึก ษาแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่
รวมเงินค่าบารุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบารุงห้องสมุด ค่าบารุง
ห้องพยาบาล ค่ากิจกรรม ค่าบารุงกีฬา ค่าบารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมพัฒนา
ทั ก ษะด้ า นภาษาต่ า งประเทศ และค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้งในกรณีอื่นๆ
ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นราย
ภาคเรีย น ตามประกาศของมหาวิ ท ยาลัยที่ส ภามหาวิท ยาลัย ให้ ความเห็ นชอบ และให้
ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจ
ข้อ 6. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือ
สัญชาติไทยเพิ่มอีกภาคเรียนละ 10,000 บาท
ข้อ 7. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ดังนี้
(1) ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท
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(2) ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
เพราะเหตุไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งละ 200 บาท ทั้ งนี้ต้องชาระค่าธรรมเนียม
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาอีกภาคเรียนละ 500 บาท ให้ครบทุกภาคเรียนที่ห ยุด
การศึกษา
(3) ค่าปรับการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกาหนด วันละ 20 บาท
ทั้งนี้ไม่เกิน 500 บาท
(4) ค่าโอนผลการเรียนคนละ 200 บาท
(5) ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หน่วยกิตละ 50 บาท
(6) ค่ายกเว้นและ/หรือเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรายวิชาจากการศึกษา
นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รายวิชาละ 250 บาท
(7) ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ ฉบับละ 100 บาท
(8) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต 500 บาท
(9) ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
(10) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 บาท
ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา 100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 300 บาท
(11) ค่าบารุงศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย 1,500 บาท เฉพาะกรณี
นักศึกษาที่เรียนศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย
(12) ค่าบารุงหอพัก ให้มหาวิทยาลัยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
[13] ค่าสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ 1,000 บาท เฉพาะนักศึกษาที่มีการเรียนการ
สอนในห้องปรับอากาศ
เงินค่าประกันของเสียหายให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืน
ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ทาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย จะคืนให้เมื่อสาเร็จการศึกษา
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและมายื่นคาร้องขอคืนภายในหกเดือนนับตั้ งแต่วันสาเร็จ
การศึกษา หรือวันสิ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา หากไม่ถอนคืนภายในกาหนดดังกล่าว ให้
มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าประกันของเสียหายส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8. ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคเรียน
ข้อ 9. นักศึกษาที่ไม่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัย
กาหนด อธิก ารบดีอ าจใช้ดุลพินิจผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึก ษาช้ากว่า ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดได้ตามเหตุอันควร โดยนักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ 7(3)
ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ส ามารถช าระเงิน ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ตามที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ผ่อนผันการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้ว
ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอขยายเวลาการชาระเงิน ได้อีกไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้ขอผ่อน
ผันไว้ โดยนักศึกษาต้องยื่นคาร้องภายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากนักศึกษาไม่ยื่นคา
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ร้องภายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาต้องชาระค่าปรับวันละ 100 บาท นับจากวัน
สุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ยื่นคาร้อง
ข้ อ 10. นั ก ศึ ก ษาที่ ง ดเว้ น การลงทะเบี ย นเรี ย น และไม่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาของภาคเรียนใด ๆ ต้องร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่กาหนดในข้อ 7(1) ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค
ข้อ 11. นักศึกษาผู้ใดที่ไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาก่อนวันเริ่ม
สอบปลายภาค โดยปราศจากหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้นักศึกษาผู้
นั้นพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเหตุแห่งการ
ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาตามวรรคแรกก็ได้
ข้อ 12. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่ นักศึกษา เว้นแต่
กรณีที่มีการเก็บหรือชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด ขาดหรือเกิน
ข้อ 13. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
โสรีช์ โพธิแก้ว
(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2559
--------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็ นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
มากกว่า
1-6
7-15 16-22
22

1. ครุศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

6,200

7,700

8,500

9,000

1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1
และ 1.2
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต

6,200

7,700

8,500

9,000

6,000

7,300

8,000

8,500

6,200

7,700

8,500

9,000

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต

6,000

7,300

8,000

8,500

4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6,200

7,700

8,500

9,000

4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1

6,000

7,300

8,000

8,500

6,000

7,300

8,000

8,500

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต

5. บัญชีบัณฑิต
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6. นิติศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
มากกว่า
1-6
7-15 16-22
22
6,200 7,700 8,500
9,000

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

6,000

7,300

8,000

8,500

8. เทคโนโลยีบัณฑิต

6,200

7,700

8,500

9,000

9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

6,000

7,300

8,000

8,500

10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

6,000

7,300

8,000

8,500

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต

6,000

7,300

8,000

8,500

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต

6,200

7,700

8,500

9,000

13. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

8,200

9,700

10,500

11,000

หลักสูตร/สาขาวิชา

ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2559
----------------------------เพื่อให้การดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต

หลักสูตร/สาขาวิชา
1-6

7-12

13-15

มากกว่า 15

7,700
7,700

9,300
9,300

10,000
10,000

10,500
10,500

7,700

8,800

9,500

10,000

7,700

9,300

10,000

10,500

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1

7,700
7,500

9,300
8,800

10,000
9,500

10,500
10,000

5. บัญชีบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

6. นิติศาสตรบัณฑิต

7,700

9,300

10,000

10,500

1. ครุศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1
และ 1.2
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต

หลักสูตร/สาขาวิชา
1-6

7-12

13-15

มากกว่า 15

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

8. เทคโนโลยีบัณฑิต

7,700

9,300

10,000

10,500

9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต

7,700

9,300

10,000

10,500

13. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

9,700

11,300

12,000

12,500

ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559
(สาหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย)
--------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
มากกว่า
1-6
7-15 16-22
22

1. ครุศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

6,200

7,700

8,500

9,000

1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1
และ 1.2
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต

6,200

7,700

8,500

9,000

6,000

7,300

8,000

8,500

6,200

7,700

8,500

9,000

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต

6,000

7,300

8,000

8,500

4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6,200

7,700

8,500

9,000

4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1

6,000

7,300

8,000

8,500

6,000

7,300

8,000

8,500

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต

5. บัญชีบัณฑิต
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6. นิติศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต
มากกว่า
1-6
7-15 16-22
22
6,200 7,700 8,500
9,000

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

6,000

7,300

8,000

8,500

8. เทคโนโลยีบัณฑิต

6,200

7,700

8,500

9,000

9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

6,000

7,300

8,000

8,500

10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

6,000

7,300

8,000

8,500

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต

6,000

7,300

8,000

8,500

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต

6,200

7,700

8,500

9,000

13. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

8,200

9,700

10,500

11,000

หลักสูตร/สาขาวิชา

ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2559
(สาหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย)
----------------------------เพื่อให้การดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญ ญาตรี ภาค
ปกติ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต

หลักสูตร/สาขาวิชา
1-6

7-12

13-15

มากกว่า 15

7,700
7,700

9,300
9,300

10,000
10,000

10,500
10,500

7,700

8,800

9,500

10,000

7,700

9,300

10,000

10,500

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.2 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 4.1

7,700
7,500

9,300
8,800

10,000
9,500

10,500
10,000

5. บัญชีบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

1. ครุศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
1.3 สาขาวิชาอื่น นอกเหนือจาก 1.1
และ 1.2
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(บาท/ภาคเรียน)
จานวนหน่วยกิต

หลักสูตร/สาขาวิชา
1-6

7-12

13-15

มากกว่า 15

6. นิติศาสตรบัณฑิต

7,700

9,300

10,000

10,500

7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

8. เทคโนโลยีบัณฑิต

7,700

9,300

10,000

10,500

9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

11. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต

7,500

8,800

9,500

10,000

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต

7,700

9,300

10,000

10,500

13. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

9,700

11,300

12,000

12,500

ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
สาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2543
------------------------------------------------------เพื่ อ ด าเนิ น การตามนโยบายและแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร อาศัยอานาจตามความในมาตรา 30 (2) แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาสถาบัน ราชภั ฏ ก าแพงเพชร พ.ศ. 2538 สภาประจ าสถาบั นราชภั ฏ
กาแพงเพชรจึงกาหนดข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ว่า
ด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2543”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543
เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
“ส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ” หมายความว่ า ส านั ก เทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
“การสอบ” หมายความว่ า การสอบวั ด ความรู้ ความสามารถด้ า น
คอมพิวเตอร์
“ศูน ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ” หมายความว่ า ศูน ย์ ใ ห้ บ ริก ารและพั ฒ นาความรู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาในสังกัดคณะนั้น ๆ
ข้อ 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ชุด คือ
4.1 ชุดที่หนึ่ง ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น
4.2 ชุดที่สอง การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
ข้อ 5. ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ชุด คือ
5.1 ระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ ตาม 4.1 และ 4.2
5.2 ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญ าต้ อ งสอบผ่ า น เก ณ ฑ์ มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตาม 4.1
5.3 ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2 ปี ห ลั ง อนุ ป ริ ญ ญา ต้ อ งสอบผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตามข้อ 4.2
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ข้อ 6. นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ตามข้อ 5. ได้แล้วจึงลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโปรแกรมวิชานั้น ๆ
ได้
ข้อ 7. ให้สถาบันกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ ตาม 4.1 และ 4.2 โดยทาเป็นประกาศของสถาบัน
ข้อ 8. ให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์คณะดาเนินการรับ
สมัครจัดการสอบและประเมินผลการสอบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยทาเป็นประกาศ
ของสถาบันและแจ้งผลการสอบต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ข้อ 9. ให้ ส ถาบันเรีย กเก็บ ค่า ธรรมเนีย มการสอบวั ดความรู้ความสามารถด้า น
คอมพิวเตอร์ตามอัตราต่อไปนี้
9.1 การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ตามข้อ 5 ของแต่
ละระดับ ในครั้งแรกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ
9.2 การสอบครั้งที่สองเป็นต้นไปของแต่ละระดับ ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ชุดละ 50 บาทต่อครั้งและค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้
นาเข้าเป็นเงินบารุงการศึกษาของสถาบัน
ข้อ 10. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิ จฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่เกิดปัญหา จากการใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2543
พนัส หันนาคินทร์
(ศาสตราจารย์พนัส หันนาคินทร์)
นายกสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553
------------------------------------------------------เพื่ อ ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตามแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชร พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชรจึงกาหนดข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1. ข้อ บัง คับ นี้เรีย กว่ า “ข้อ บั งคั บมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ย
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนั กศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
“ศูนย์ภาษา” หมายความว่า ศูนย์ให้บริการและพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา
ข้อ 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 4
ระดับ ดังนี้
4.1 ทักษะภาษาอังกฤษระดับ 1
4.2 ทักษะภาษาอังกฤษระดับ 2
4.3 ทักษะภาษาอังกฤษระดับ 3
4.4 ทักษะภาษาอังกฤษระดับ 4
ข้อ 5. นัก ศึ ก ษาต้อ งทดสอบผ่ านการประเมิ นผลเกณฑ์ มาตรฐานได้ ครบทั้ ง 4
ระดับตามข้อ 4. ก่อนสาเร็จการศึกษา หากนักศึกษาทดสอบไม่ผ่านระดับใดให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ข้ อ 6. ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลความรู้
ความสามารถด้ า นทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ ให้ ค รบทั้ ง 4 ระดั บ ตามข้ อ 4. โดยจั ด ท าเป็ น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 7. ให้ ศูนย์ภ าษาดาเนินการจัดการเรียนการสอนหรือ การอบรมเสริมทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ และดาเนินการประเมินผลความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ตามข้อ 4.
ข้อ 8. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา
------------------------------------------------------เพื่ออนุวัตรตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่า
ด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ จึงกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์
ชุดที่หนึ่ง
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ด้ า น
คอมพิวเตอร์และการใช้
งานเบื้องต้น

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

ใช้งานระบบปฏิบัติการที่
จาเป็นได้
- การใช้ Browser เบื้องต้นได้
- การใช้งาน Web Site ได้
- การรับ – ส่ง E-Mail ได้
- การค้นหาข้อมูลและนาข้อมูล
ที่ค้นได้มาใช้
ประกอบการปฏิบัติงานได้
- จัดพิมพ์และจัดรูปแบบตาม
ลักษณะการใช้งานได้
- การแก้ไขเอกสารได้
- การจัดเก็บเอกสารได้
- การสร้างเนื้อหาทีส่ าคัญของ
เอกสารได้
- มีจ รรยาบรรณในการสื่อสาร
และสืบค้น

ประเมิ น จากตัว ชี้วั ดด้ ว ย
การทดสอบปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ ก าห น ดผู้ ส อบ ผ่ า น
จะต้ อ งท าได้ ร้ อ ยละ 80
ขึ้นไป
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ความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์
ชุดที่สอง
การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้งาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

- ใช้งานโปรแกรมแผ่น
อิเล็กทรอนิกส์ได้
- การประมวลผลข้อมูลในแผ่น
งาน
- การสร้างกราฟจากข้อมูลใน
แผ่นงาน
- การค้นหา, แก้ไข, จัดเก็บ
ข้อมูลในแผ่นงานได้
- ใช้งานโปรแกรมนาเสนอ
ผลงานได้
- การเตรียมและการสร้าง
รูปแบบนาเสนอ
- การแก้ไขแบบนาเสนอ
- การนาเสนอผลงานในรูปแบบ
ที่กาหนดได้
- การจัดเก็บแบบนาเสนอ

ประเมินจากการปฏิบัติ
การนาเสนอข้อมูลตามที่
กาหนดผู้สอบผ่านจะ
ต้องทาได้ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554
รัตนา รักการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
เพื่ออนุวัตรตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่า
ด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ.
2553 จึ ง ก าหนดตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลความรู้ ค วามสามารถด้ า นทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ
Special English I

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

This course focuses
on the Basic English
level of an integrated
lesson sequence with
special emphasis on
speaking, listening,
reading and writing
skills.

1. ผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 1
เกณฑ์มาตรฐาน
1.1 Speaking
– เลือกและเติมประโยค
สนทนาหรือคาศัพท์ให้
ถูกต้อง
- เรียงลาดับการพูดที่ใช้ใน
การสนทนาภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง
1.2 Listening
- photographs (ดูรูป ฟัง
ตัวเลือก และตอบคาถามได้
ถูกต้อง)
- question – response
(ฟังและจับใจความของ
เนื้อหาและประโยคที่ได้ยิน

ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร ท า
แบ บ ท ด ส อ บ ต า ม เก ณ ฑ์
ตั ว ชี้ วั ด ผู้ ส อบผ่ า นจะต้ อ ง
ทาคะแนนได้ร้อยละ 50 ขึ้น
ไปและต้องมีผลคะแนนการ
ทดสอบเที ย บเคี ย ง TOEIC
ตั้งแต่ 150 คะแนนขึ้นไป
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ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง)
1.3 Reading
– incomplete sentences
(เติมคาในช่องว่าง ให้
ประโยคสมบูรณ์)
- error recognition (หา
ส่วนที่ผิด)
1.4 Writing
– สามารถเติมคาศัพท์ หรือ
วิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์องั กฤษ
Special English II
This is a continuation
of Special English I. This
course is intended to
reinforce the basic
speaking, listening,
reading and writing skills
taught in Special English
and eventually progress
on proficiency level.

2. ผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาระดับ 2
เกณฑ์มาตรฐาน
2.1 Speaking
– เลือกและเติมประโยค
สนทนาหรือคาศัพท์ให้
ถูกต้อง
- เรียงลาดับการพูดที่ใช้ใน
การสนทนาภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง
2.2 Listening
- photographs (ดูรูป ฟัง
ตัวเลือก และตอบคาถามได้
ถูกต้อง)
- question – response
(ฟังและจับใจความของ
เนื้อหาและประโยคที่ได้ยิน
ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง)

ประเมินจากการทา
แบบทดสอบตามตัวชี้วัด
ผู้สอบผ่านจะต้องทาคะแนน
ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไปและต้อง
มีผลคะแนนการทดสอบ
เทียบเคียง TOEIC ตั้งแต่
200 คะแนนขึ้นไป
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ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

2.3 Reading
– incomplete sentences
(เติมคาในช่องว่าง ให้
ประโยคสมบูรณ์)
- error recognition (หา
ส่วนที่ผิด)
- reading
comprehensives ต้องมี
ความสามารถ ดังนี้
1) สามารถอ่านบริบท
และตอบคาถามได้ถูกต้อง
2) สามารถเดาคาศัพท์
จากบริบททีก่ าหนดให้และ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง
3) สามารถอ่าน ตีความ
และแปลความหมายจาก
กลุ่มคาได้ถูกต้อง
2.4 Writing
– สามารถเติมคาศัพท์ หรือ
วิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์องั กฤษ
Special English III
This course continues
with the same integrated
lesson sequence as in
Special English I-II but at
a pre-intermediate level.
Students are to
effectively demonstrate
appropriated speaking,
listening, reading and
writing skills using the
target language in a way

3. ผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 3
เกณฑ์มาตรฐาน
3.1 Speaking
– เลือกและเติมประโยค
สนทนาหรือคาศัพท์ให้
ถูกต้อง
- เรียงลาดับการพูดที่ใช้ใน
การสนทนาภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง
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ประเมินจากการทา
แบบทดสอบตามตัวชี้วัด
ผู้สอบผ่านจะต้องทาคะแนน
ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไปและต้อง
มีผลคะแนนการทดสอบ
เทียบเคียง TOEIC ตั้งแต่
250 คะแนนขึ้นไป

ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ
that closely
approximates
elementary
conversations in the real
situations.
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3.2 Listening
- photographs (ดูรูป ฟัง
ตัวเลือก และตอบคาถามได้
ถูกต้อง)
- question – response
(ฟังและจับใจความของ
เนื้อหาและประโยคที่ได้ยิน
ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง)
- short conversations
/short talks (ฟังเนื้อหา
หรือบทสนทนาสั้นๆ แล้ว
สามารถเลือกตอบคาถามได้
อย่างถูกต้อง)
3.3 Reading
– incomplete sentences
(เติมคาในช่องว่าง ให้
ประโยคสมบูรณ์)
- error recognition (หา
ส่วนที่ผิด)
- reading
comprehensives ต้องมี
ความสามารถ ดังนี้
1) สามารถอ่านบริบท
และตอบคาถามได้ถูกต้อง
2) สามารถเดาคาศัพท์
จากบริบททีก่ าหนดให้และ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง
3) สามารถอ่าน ตีความ
และแปลความหมายจาก
กลุ่มคาได้ถูกต้อง
4) สามารถวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ หรือความรู้สึก
ของผู้แต่งบทความได้
5) มีความเข้าใจอย่าง
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ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

ลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหา
บทความ หรือวัตถุประสงค์
ของผู้แต่งได้อย่างถูกต้อง
3.4 Writing
– สามารถเติมคาศัพท์ หรือ
วิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์องั กฤษ
- สามารถ เติมข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มต่างๆได้ถูกต้อง
Special English IV
(การวัดความรู้ความ
สามารถตามมาตรฐานขั้น
ต่าด้านภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร)
เป็นข้อกาหนดเฉพาะ
ด้านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ที่นักศึกษาต้องสอบผ่านเพือ่
สาเร็จการศึกษา โดย
นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
สอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษต้องสอบผ่าน
รายวิชาบังคับในกลุ่มวิชา
ภาษาในหมวดศึกษาทั่วไป
และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
1 - 3 หรือตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยใช้
ข้อสอบมาตรฐานที่จัดทา
โดยคณะกรรมการ โดยมี
ศูนย์ภาษาเป็นผู้ดาเนินการ
จัดทาข้อสอบ และจัดการ
สอบ
เนื้อหาข้อสอบ- เป็น

4.ผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 4
เกณฑ์มาตรฐาน
4.1 ทักษะการพูด
(Speaking)
1) เลือกและเติมประโยค
สนทนาหรือคาศัพท์ให้
ถูกต้อง
2) เรียงลาดับการพูดที่
ใช้ในการสนทนา
ภาษาอังกฤษ ได้อย่าง
ถูกต้อง
4.2 ทักษะการฟัง
(Listening)
1) ฟังและจับใจความ
ของเนื้อหาและประโยคที่ได้
ยินในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างถูกต้อง
2) ฟังเนื้อหา หรือบท
สนทนาสั้นๆแล้วสามารถ
เลือก ตอบคาถามได้อย่าง
ถูกต้อง
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1) จะต้องทาคะแนนได้ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป จึงจะถือว่า
สอบผ่าน
1) เมื่อนักศึกษาสอบผ่านตาม
มาตรฐานความรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษตามตัวชีว้ ัด จะ
ได้รับวุฒิบัตรรับรอง
มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรและต้อง
มีผลคะแนนการทดสอบ
TOEIC 300 คะแนน และผู้ที่
ได้ผลคะแนน 450 คะแนน
ขึ้นไป
มหาวิทยาลัยจะนาผล
คะแนนบันทึกลงในใบ
รายงานผล (Transcript)
ของนักศึกษา

ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ
เนื้อหาที่ครอบคลุมรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดศึกษา
ทั่วไป และเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด
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4.3 ทักษะการอ่าน
(Reading)
1) สามารถอ่านบริบท
และตอบคาถามได้ถูกต้อง
2) สามารถเดาคาศัพท์
จากบริบททีก่ าหนดให้และ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง
3) สามารถอ่าน
ตีความและแปลความหมาย
จากกลุ่มคาได้ถูกต้อง
4) สามารถวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ หรือความรู้สึก
ของผู้แต่งบทความได้
5) มีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหา
บทความ หรือวัตถุประสงค์
ของผู้แต่งได้อย่างถูกต้อง
4.4 ทักษะการเขียน
(Writing)
1) สามารถเติมคาศัพท์
หรือวิเคราะห์ประโยคได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
อังกฤษ
2) สามารถ เติมข้อมูล
ลงในแบบฟอร์มต่างๆได้
ถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
(รองศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์บญ
ุ มาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2554
------------------------------------------------------เพื่อให้ มหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรสามารถจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาไว้เต็มตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้แล้ว เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาในท้องถิ่นอีกจานวนมาก
ที่ยังมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทายาลัย จึงอาศัยอานาจ
ตามมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ ว่า
ด้วยการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการ
ดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. บรรดาข้อบังคับ ระเบีย บ หรือ คาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใน
ข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ
ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาได้เรียนโดยใช้
เวลาผสมผสานทั้ ง ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับนี้
ข้อ 6. ให้มีคณะกรรมการอานวยการโครงการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีเป็นกรรมการ โดยมีผู้อานวยการ
ส านั ก ส่ ง เสริม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม
คุ ณ ภาพการเรีย น การสอน ดู แ ลและก ากั บ การจั ด ท าแผนงบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยของ
โครงการภายในกรอบวงเงินร้อยละแปดสิบของรายรับและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีประสิทธิภาพ
ข้อ 7. ให้มหาวิทยาลัย สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ทาหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินงาน และดูแลการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และหรือดาเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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ข้อ 8. ให้อาจารย์ผู้สอนตามโครงการนี้ ที่มีภาระงานสอนตามปกติครบตามเกณฑ์
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้ว สามารถเบิกจ่ายค่าสอนรายคาบจากค่าใช้จ่ายที่จัดสรร
สาหรับโครงการนี้ได้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนดและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินเก้าคาบต่อสัปดาห์ โดยที่ในหนึ่งคาบต้องมีเวลาสอนไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที
ในกรณีที่มีความจาเป็น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตให้อาจารย์ผู้สอนราย
ใด ที่สอนตามโครงการนี้สอนเกินกว่าเก้าคาบต่อสัปดาห์ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสิบสองคาบต่อ
สัปดาห์
ข้อ 9. มหาวิทยาลัยต้องจัดอาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่รับผิดชอบให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือเวลาอื่นตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10. ให้นักศึกษาตามโครงการนี้ เป็นนักศึกษาภาคปกติ การสมัครและการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11. ให้ มหาวิทยาลัยกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับโครงการนี้
เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนีย มที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีภ าคปกติทั่วไปได้ตาม
ความเหมาะสมและจาเป็น โดยทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยด้วยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการนี้ใน
ระบบ เหมาจ่ายก็ได้
ข้อ 12. ให้ อ ธิก ารบดีเป็นผู้รัก ษาการให้ เป็นไปตามข้อ บัง คับนี้ และให้ มีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี ถือ
เป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน พ.ศ. 2544
------------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น งานในการพานัก ศึ ก ษาไปนอกสถาบั น ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 30(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และด้วย
ความเห็นชอบของสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ 5 /2544 เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 สภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร จึงกาหนดระเบียบ
สภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถาบัน ไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน พ.ศ. 2544”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งอื่นใด ที่ได้กาหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
“การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน” หมายความว่า การที่ครู อาจารย์พา
นักศึกษาเป็นหมู่คณะไปศึกษาหรือทากิจกรรมนอกสถาบัน จะเป็นเวลาทาการสอนหรือไม่ก็
ตาม
ข้อ 5. การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน จาแนกเป็น 3 ประเภท คือ
5.1 การพานักศึกษาไปนอกสถาบันไม่ค้างคืน
5.2 การพานักศึกษาไปนอกสถาบันและค้างคืน
5.3 การพานักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ 6. การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน ทุกประเภทให้ปฏิบัติดังนี้
6.1 ต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันก่อน โดยใช้แบบการขออนุญาตที่
กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
6.2 นักศึกษาที่จะไปนอกสถาบัน ตามข้อ 5.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิ ก ารบดี ห รือ ผู้ ที่ อ ธิ ก ารบดี ห รือ ผู้ ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมายว่ า ควรจะได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้ปกครองหรือไม่ การพาไปตามข้อ 5.2 และ 5.3 จะต้องได้รับอนุญ าตจากผู้ปกครองเป็น
หนังสือตามแบบการ ขออนุญาตที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
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กรณีที่นักศึกษาบรรลุนิติภาวะแล้ว การพาไปตามข้อ 5.2 ให้อยู่ในดุลย
พินิจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ว่าควรจะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือไม่
นักศึกษาที่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐ การพาไปตามข้อ
5.3 จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน
6.3 การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน ให้มีอาจารย์คนหนึ่งเป็นผู้ควบคุม
และให้มีอาจารย์อื่นเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยควบคุม ดูแลรับผิดชอบในการเดินทาง โดยถือเกณฑ์
นัก ศึก ษา 40 คน ต่อ อาจารย์ 1 คน กรณี ที่มีนักศึก ษาหญิ งไปด้ว ย ให้ มีอ าจารย์ ห ญิ ง
ควบคุมไปด้วย ตามความเหมาะสม
6.4 สถาบันจะกาหนดให้มีการประกันอุบัติภัยในการพานักศึกษาไป
นอกสถาบันใน กรณีใด ๆ ก็ได้
6.5 ผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุม ต้องช่วยกันควบคุมนักศึกษาให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยและต้องใช้ความระมัดระวังให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม
แก่กาลเทศะและลักษณะของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ห้าม
ผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุมเสพหรือชักชวนให้พนักงานควบคุมยานพาหนะเสพ สุรา สิ่งเสพ
ติดหรือของมึนเมาขณะเดินทาง
ข้อ 7. ผู้พิจารณาอนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถาบัน มีดังนี้
7.1 อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย สาหรับการพานักศึกษาไป
ตาม ข้อ 5.1 และ 5.2
7.2 สาหรับการพานักศึกษาไปตามข้อ 5.3 ให้อนุญาตผู้มีอานาจอนุมัติ
ตามที่กฏหมายกาหนดสาหรับแต่ละกรณี
ในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต ให้ ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตพิ จ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสมกาลเทศะและฤดูกาล เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบการพิจารณา
อนุญาตด้วย
ข้อ 8. ในการพานัก ศึก ษาไปนอกสถาบัน ให้ ส่ง คาขออนุญ าตถึง ผู้มีอ านาจ
อนุญาตตามข้อ 7.1 ก่อนเวลาออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน และข้อ 7.2 ก่อนเวลาเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยให้แนบโครงการที่จะไปนอกสถาบันประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 9. ในกรณี เกิ ดอุบัติเหตุหรือ เหตุก ารณ์ อื่นที่แก้ไขได้โดยยาก ให้ ผู้ควบคุม
ผู้ ช่ ว ยผู้ ค วบคุ ม หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดที่ ไ ปด้ ว ยตามแต่ ก รณี ต ามความจ าเป็ น รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบโดยทันทีและให้ผู้ควบคุมรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอีก
ครั้งภายใน 7 วัน นับแต่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์นั้น
ข้ อ 10. การพานั ก ศึ ก ษาไปนอกสถาบั น ตามข้ อ 5 ให้ ส ถาบั น สามารถวาง
ระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากที่กาหนดไว้นี้ได้ตามความจาเป็น
ข้อ 11. การพานักศึกษาไปนอกสถาบัน ตามข้อ 5.2 และ 5.3 เมื่อกลับมาแล้วให้
ผู้ควบคุมรายงานผลการพานัก ศึก ษาไปนอกสถานบันต่อ ผู้สั่งอนุญ าตตามแบบแนบท้า ย
ระเบียบนี้
ข้อ 12. อาจารย์ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมที่นานักศึกษาไปนอกสถาบัน ให้ถือ
ว่าไปปฏิบัติราชการ
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ข้อ 13. ให้อธิการบดีสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอัน
สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภาประจาสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

84 | คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

กฎกระทรวง
กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภ าพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35
มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญ ญัติให้ กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี้
(1) หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(3) พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด
(4) ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิง่
มึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
(5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคล
อื่น
(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทาการใด
ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว ซึ่งไม่เหมาะสมในทีส่ าธารณะ
(8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(9) ออกนอกสถานทีพ่ ักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่ หรือรวมกลุ่ม อันเป็น
การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา กาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548
จาตุรนต์ ฉายแสง
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การแต่งกายสุภาพของนักศึกษา
------------------------------------------------------เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่
ไม่ได้แต่งเครื่องแบบนักศึกษามีแนวปฏิบัติในการแต่งกายสุภาพ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
ขอรับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยถือความเรียบร้อย
เหมาะสมกั บ กาลเทศะเป็ น ส าคั ญ อาศั ย อ านาจตามมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจึงประกาศ เรื่องการแต่ง
กายสุภาพของนักศึกษาไว้ ดังนี้
นักศึกษาชาย
1. สวมเสื้อมีแขน มีคอปก แบบและสีสุภาพ ชายเสือ้ สอดไว้ในกางเกง
2. สวมกางเกงขายาว แบบและสีสภุ าพ ไม่มีลวดลาย
3. สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัด แบบและสีสุภาพ
นักศึกษาหญิง
1. สวมเสื้อมีแขน มีคอปก แบบและสีสุภาพ
2. สวมกระโปรงแบบและสีสุภาพ
3. สวมกางเกงขายาว แบบและสีสภุ าพ ไม่มีลวดลาย
4. สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัด แบบและสีสุภาพ อนึง่ การแต่งกายโดยถือ
ความสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะรวมถึง
ไม่สวมเสื้อปล่อยชายรุ่งริง่
ไม่สวมเสื้อไม่ติดรังดุม
ไม่สวมเสื้อสายเดี่ยว เกาะอก โดยไม่สวมเสื้อทับด้านนอก
ไม่สวมกางเกงเอวต่า หรือกระโปรงเอวต่า
ไม่สวมกางเกงขาสั้น ยกเว้นชุดกีฬาหรือชุดออกกาลังกาย
ไม่สวมรองเท้าแตะ
หากนักศึกษาแต่งกายไม่เป็นไปตามประกาศนี้ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ขอ
สงวนสิทธิ์ในการงดบริการนักศึกษาหรือไม่ไห้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
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ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2550
รัตนา รักการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
นักศึกษา พ.ศ. 2543
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
หรือ สถานศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระทาความผิด”หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่า
ฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงศึกษาว่า
ด้วยการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทา
ความผิดโดยมีความมุ่งหมายเพือ่ การอบรมสั่งสอน
ข้อ 5. โทษสาหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กระทาความผิดมี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ทาทัณฑ์บน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูล
(4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 6. ห้ า มลงโทษนัก เรีย นและนัก ศึก ษาด้ว ยวิ ธีรุนแรง หรือ แบบกลั่ นแกล้ ง
หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาทโดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียนหรือ
นักศึกษาและความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ไปเพื่ อ เจตนาที่ จ ะแก้ นิ สั ย และความ
ประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดี
ต่อไป
ให้ ผู้บริห ารโรงเรีย นหรือ สถานศึกษา หรือ ผู้ ที่บริห ารโรงเรีย นหรือ สถานศึก ษา
มอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
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ข้อ 7. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่
ร้ายแรง
ข้อ 8. การทาทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับสภาพนักเรียนนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือ
กรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน
แล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การท าทัณ ฑ์ บนให้ ท าเป็นหนังสือและเชิญ บิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึก
รับทราบความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ 9. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษาแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้ทาบันทึกข้อมูล
ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10. ท ากิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ป รับ เปลี่ย นพฤติ ก รรม ให้ ใ ช้ ในกรณี นั ก เรีย นและ
นักศึกษากระทาความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ 11. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มี
อานาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
อดิศัย โพธารามิก
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา
--------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการสอบของนักศึกษามหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร เห็นสมควรกาหนดแนวปฏิ บัติในการสอบ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรไว้ ดังต่อไปนี้
1. นัก ศึก ษาต้อ งเข้าสอบตามวั น เวลา และสถานที่ตามที่มหาวิ ท ยาลัย
ประกาศกาหนด หากมีเหตุอันควรทาให้ไม่สามารถเข้าสอบตามวันและเวลาที่กาหนดได้หรือ
ขาดสอบ ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนสอบ หรือขาดสอบตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบ จะไม่มีสิทธิ์เข้า
ห้องสอบ
3. ในวั น สอบนั ก ศึ ก ษาต้ อ งแต่ ง กายให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย และให้นาบัตรนักศึกษามาแสดงเพื่อขออนุญาตเข้าสอบด้วย
ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ บั ต รนั ก ศึ ก ษา ให้ แ สดงบั ต รซึ่ ง ออกโดยส่ ว น
ราชการที่มีรูปถ่ายของนักศึกษา ที่ขออนุญาตเข้าสอบแทนได้
4. ในการสอบห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที นับแต่
เวลาที่เริ่มต้นเวลาการสอบ และหากเข้าห้องสอบช้ากว่า 15 นาที ถือว่าขาดสอบ ต้องยื่นเรื่อง
ขอเลื่อนสอบหรือขาดสอบตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
5. ในระหว่างดาเนินการสอบห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หากมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนให้แจ้งกรรมการกากับการสอบเพื่อพิจารณาอนุญาต
6. ในการสอบห้ ามนาหนังสือ ตารา โน้ตย่อ หรือเอกสารใด ๆ รวมทั้ง
วัส ดุอุปกรณ์ อื่น เช่น กระเป๋า สะพาย กระเป๋า ถือ สุภ าพสตรี ถุงผ้าหรือ กระเป๋าใส่เอกสาร
เครื่องคานวณ อุปกรณ์ที่ใช้ คานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร
เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่าเจตนากระทาการทุจริต (เพื่อป้องกัน
การสูญ หาย คณะกรรมการก ากั บการสอบอาจผ่อ นผันให้ น ากระเป๋า สะพาย กระเป๋ าถื อ
สุภาพสตรี เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ที่ปิดเครื่อง
แล้ววางรวมกันไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง ในห้องสอบก็ได้
ในระหว่างดาเนินการสอบ หากพบว่านักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนโดยมีสิ่งของที่ห้ามพก
ติดตัวเข้าห้องสอบตามวรรคแรก หรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการทุจริตการสอบ ผู้นั้นจะต้อง
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ถูกสั่งให้ยุติการทาข้อสอบและจะต้องออกจากห้องสอบทันที หรือคณะกรรมการกากับการ
สอบจะยั ง คงให้ ท าการสอบต่ อ ไป และบั น ทึ ก แจ้ ง อาจารย์ ผู้ ส อนเพื่ อ ไม่ ต รวจให้ ค ะแนน
นักศึกษาผู้นั้นก็ได้ นอกจากนี้ นักศึกษาที่กระทาการทุจริตยังจะต้องถูกลงโทษ ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยตามความร้ายแรงแห่งกรณีอีกด้วย
จึงประกาศให้ทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ
พ.ศ. 2558
------------------------------------------------------เนื่องด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดทาหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน ปีพุทธศักราช
2558 และเป็น หลัก สูต รใหม่ เพื่ อ ให้ ดาเนิ น การเป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คนเก่ง
คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทางานร่วมกับผู้อื่น จึงอาศัยอานาจตามในมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรม
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ภาคปกติ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ใช้กับนักศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาประจาปีการศึกษา 2558 เป็นต้น
ไป
ข้อ 3 ประกาศนี้
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองพัฒ นานักศึก ษา หมายถึง หน่ว ยงานที่รับผิดชอบดูแลงานกิ จกรรม
สวัสดิการ กีฬา ประกัน สุขภาพ ระบบหอพัก วิชาทหาร ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับชั้นปีที่ลงทะเบีย นเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ใช้กับนักศึกษาภาค
ปกติของมหาวิทยาลัย
หน่ ว ยกิ จ กรรม หมายถึ ง หน่ ว ยที่แ สดงปริม าณการเข้า ร่ว มกิ จ กรรมซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา
กิจกรรม หมายถึง โครงการ/กิจ กรรม ที่ท างมหาวิท ยาลัยจัดขึ้นเพื่อ ให้
นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยมี
หน่วยกิจกรรมเป็นตัวชี้วัดการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ
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ของนั ก ศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็น 2 ประเภท คื อ 1) กิ จ กรรมเสริม หลั ก สูต ร 2) กิ จ กรรมนอก
หลักสูตร
กิ จ กรรมเสริมหลัก สูต ร หมายถึง กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ นัก ศึก ษาหรือ อาจารย์
ประจาวิชาร่วมกันจัดทาขึ้นเพื่อตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ
กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คณะ/ศุนย์การศึกษา กอง
พัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดย
เป็นกิ จ กรรมที่ไม่เกี่ย วกั บกิจ กรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือ หลัก สูตรแต่ล ะสาขา
โดยตรง เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ เข้า ร่ว มจะมี โอกาสได้ รับ การพั ฒ นาสติ ปัญ ญา สั ง คม อารมณ์
ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ข้อ 4 เกณฑ์มาตรฐานหน่วยกิจกรรมของหลักสูตร กาหนดสัดส่วนหน่วยกิจกรรม
ของหน่วยงาน ดังนี้
4.1 ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 40 หน่วยกิจกรรม
4.2 ระดับคณะ
40 หน่วยกิจกรรม
4.3 ระดับโปรแกรมวิชา
20 หน่วยกิจกรรม
ข้อ 5 ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน ดังต่อไปนี้
5.1 นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม
5.2 นักศึกษาสามารถขอเทียบค่าหน่วยกิจกรรม ในการเทียบโอนค่า
หน่วยกิจกรรมนั้น ๆ ได้ในกรณี การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การเปลี่ยนสถานที่ศึกษา
ระดับหน่วยงาน เช่น คณะ โปรแกรมวิชา เป็นต้น ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบในการ
เทียบโอนค่าหน่วยกิจกรรมจากหน่วยงานนั้น ๆ
5.3 นั ก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง ซึ่ ง ได้ รั บ การ
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่ผ่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ที่มีหน่วยกิจกรรม
เท่ากันหรือมากกว่าทดแทนได้ จนกว่าจะผ่าน
5.4 นักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะมี
การเปิดให้ซ่อมเสริมภายในภาคเรียนถัดไป หากเลยกาหนดการเปิดให้ซ่อมแล้วยังไม่มา จะ
ปรับให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ใหม่
5.5 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพใน
โปรแกรมวิชาได้นั้น ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1) นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม
2) นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน ต้องผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิจกรรม
ข้อ 6 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาจบการศึ ก ษาตามหลัก สู ต ร เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลเข้ า ร่ว ม
กิจกรรม ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะได้รับใบรายงาน
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผล
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การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และได้ รั บ ใบรายงานผลการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา (Activity
Transcript) ดังต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิจกรรม
ความหมายการประเมินผล
95 - 100
ผ่านดีเยี่ยม
86 - 94
ผ่านดีมาก
75 - 85
ผ่านดี
ข้อ 7 ให้กองพัฒนานักศึกษา คณะ โปรแกรม จัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนใน
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกากับดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พร้อม
จัดทาและเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมประเมินผล และรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาต่อกองพัฒนานักศึกษา เพื่อประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นรายภาค
เรียน
ข้อ 8 ให้ อธิก ารบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจ ฉัย ชี้
ขาดกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ตอนที่

4

การบริการ สวัสดิการ และกิจการนักศึกษา

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY
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คาอธิบายเกี่ยวกับรหัสนักศึกษา
รายละเอียดของรหัสประจาตัวของนักศึกษาที่กาหนดให้มี 9 ตัว ดังนี้
หลักที่

หลักที่

หลักที่

หลักที่

หลักที่

หลักที่

หลักที่

หลักที่

หลักที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 และ 2 คือ ปีที่เริ่มเข้าศึกษา ใช้ตัวเลข 2 ตัวท้ายของปีการศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษา
3 คือ รหัสประเภทของนักศึกษา กาหนดดังนี้
1 นักศึกษาภาคปกติ กาแพงเพชร
2 นักศึกษาภาค กศ.บป. กาแพงเพชร
3 นักศึกษาภาค กศ.บป. แม่สอด
4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
5 นักศึกษาภาคปกติ แม่สอด
4 คือ หลักสูตรที่เรียน
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/นิเทศศาสตรบัณฑิต
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
7 หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต/สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
9 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
5 ระดับปริญญาของหลักสูตรที่เรียน
2 หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี
3 หลักสูตร 4 ปี [เทียบโอน]
6 และ 7 รหัสห้องเรียน/สาขาวิชา
8 และ 9 ลาดับที่ในห้องเรียน
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สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การปฏิบัติตนในการเข้ารับบริการ
นั ก ศึ ก ษาควรยึ ด แนวปฏิ บั ติ ใ นการรั บ บริ ก ารจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
1. แต่ ง กายสุภ าพ เมื่ อ ไปติ ดต่อ หน่ ว ยงานต่า งๆ ในมหาวิ ท ยาลัย เช่น ไม่ส วม
กางเกงขาสั้น ไม่สวมเสื้อยืดแขนกุด
2. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ประจาหน่วยงานด้วยกิริยาวาจาสุภาพ
3. เตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบต่างๆ ให้พร้อม
4. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการโดยละเอียดและปฏิบัติตาม ดังนี้
4.1 การติดต่อกับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น ซึ่งเป็นเรื่อ ง
เกี่ยวกับเอกสาร และหลักฐานทางการศึกษาหรือทะเบียนประวัติ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องเป็น
หลักฐาน ควรปฏิบัติดังนี้
4.1.1 เลือกคาร้องให้ตรงตามความประสงค์
4.1.2 กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
4.1.3 ผ่านขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุไว้ในคาร้องให้ครบ
4.1.4 ติดตามผลหลังจากยื่นคาร้อง
ดังนั้น นักศึก ษาควรวางแผนก่ อ นล่วงหน้า ส าหรับการติดต่อ ขอหลักฐานต่างๆ
เพราะสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาแบบเร่งด่วน
ได้ เนื่องจากการออกเอกสารใด ๆ ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีขั้นตอน และ
ให้ความสาคัญกับความถูกต้อง จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดอันจะเกิดผลเสียหายแก่ทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนในการขอรับบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
1. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบี ย นเรีย นของนั ก ศึก ษาแต่ล ะภาคเรีย น นั ก ศึก ษาจ าเป็ นต้ อ งทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนหรือรายวิชาที่ตนเองจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนอย่าง
ถูกต้องและลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยมี
ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษารับตารางเรียนที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน หรือดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ www.kpru.ac.th หรือ reg.kpru.ac.th
ขั้นตอนที่ 2 นักศึก ษารับปฏิทิ นการศึก ษาที่งานทะเบีย นและประมวลผล หรือ
โหลดจากเว็บไซต์ reg.kpru.ac.th
ขั้นตอนที่ 3 กรณีมีการเพิ่ม-ถอน รายวิชาให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้น ตามวัน เวลา
ที่กาหนดตามปฏิทิน
ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์
1. ให้นักศึกษาเข้าที่เว็บไซต์ reg.kpru.ac.th หรือ
https://e-student.kpru.ac.th/logins/login.php จะปรากฏหน้าจอสาหรับเข้าสู่ระบบ

ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้
รหัสประจาตัวนักศึกษา : ใส่รหัสนักศึกษา เช่น 5413201XX
รหัสผ่าน : เป็นวัน เดือน ปีเกิด เช่น 13/06/39
หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
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2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

3. จากนั้นให้คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนเรียน” ด้านซ้ายมือ จะปรากฏหน้าจอ ดัง
ภาพ

4. เมื่อนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน
เรียน ให้คลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงทะเบียน จากนั้นจะปรากฏ เมนู “ใบแจ้งชาระเงิน”
ขึ้นด้านซ้ายมือ ให้ทาการคลิกที่เมนู “ใบแจ้งชาระเงิน” จะปรากฏหน้าใบแจ้งชาระเงิน
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5. นัก ศึก ษาดาเนินการพิ มพ์ใบชาระเงินและนาไปช าระเงินที่ธ นาคารกรุงไทย
ธนาคารธนชาต หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวันเวลาที่กาหนด สาหรับนักศึกษากองทุน
เงิน กู้ เพื่ อ การศึ ก ษา(กยศ.) ให้ ด าเนิ น การถ่า ยเอกสารจ านวน 2 ฉบับ น าส่ง กองพั ฒ นา
นักศึกษา จานวน 1 ฉบับ และนักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
6. เมื่อนักศึกษาชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาดาเนินการถ่ายเอกสารใบแจ้ง
ชาระเงินและใบนาฝากธนาคาร 1 ฉบับ (โดยให้อยู่ในใบเดียวกัน) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
และนาส่งงานทะเบียนและประมวลผลเพื่อตรวจสอบ
7. นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินได้ที่งานการเงิน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
ตามกาหนดการในปฏิทินการศึกษา
หากนักศึกษาไม่มาชาระเงินตามวันเวลาที่กาหนดจะถูกปรับ ภาคปกติ วันละ
20 บาท, ภาคกศ.บป. วันละ 50 บาท และถ้าพ้นกาหนดผ่อนผันชาระเงินจะหมดสิทธิ์ใน
การลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ และต้องทาเรื่องขอรักษาสภาพนักศึกษาที่งานทะเบียน
และประมวลผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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2. การเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน
คาว่า “ถอนรายวิชา” หมายถึง การที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ไปแล้วหรือสามารถโอน/ยกเว้นการเรียนรายวิชานั้นๆได้
ค าว่ า “เพิ่ ม รายวิ ช า” หมายถึ ง การที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ล งทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นไปแล้ ว
บางส่วน แต่อาจมีความจาเป็นจะต้องเพิ่มรายวิชาหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาด้วยเหตุผลใดๆ แต่
จานวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินตามข้อกาหนด
ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน
1. สารวจรายวิชาที่ประสงค์จะทาการเพิ่ม -ถอน ที่งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อ
ตรวจสอบว่ามีรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน เปิดสอนหรือไม่
2. รับแบบฟอร์มของการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนที่งานทะเบียนและประมวลผล
เพื่อกรอกรายวิชาที่ประสงค์จะทาการเพิ่ม-ถอน
3. นาแบบฟอร์มการเพิ่ ม -ถอนรายวิ ช าลงทะเบี ย นเรีย น พร้อ มตารางเรีย น พบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนา และอนุญาตให้เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้
4. น าแบบฟอร์ ม การเพิ่ ม -ถอนรายวิ ช าลงทะเบี ย นเรีย นที่ ผ่ า นการลงนามจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อลงนามขออนุญ าต ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่
อาจารย์ท่านนั้นสอน
5. นาแบบฟอร์มการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนที่ผ่านการลงนามตามข้อ
3 และ 4 และตารางเรียนเดิมและตารางเรียนใหม่หลังจากเพิ่มถอนรายวิชาแล้ว พบเจ้าหน้าที่
งานหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อตรวจสอบและลงนามอนุญาตให้เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้
6. ยื่ น แบบฟอร์ ม การเพิ่ ม -ถอนรายวิ ช าลงทะเบี ย นเรี ย นให้ ง านทะเบี ย นและ
ประมวลผล
7. นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนว่าถูกต้อง
หรือไม่ และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
การขอเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ
นัก ศึก ษาที่จ ะขอมีสิท ธิ์ขอเปิดรายวิช าเรียนเป็นกรณี พิเศษ จะต้องอยู่ ในเงื่อ นไข
ต่อไปนี้
1. เป็ น นั ก ศึ ก ษาภาคเรี ย นสุ ด ท้ า ยที่ จ ะจบการศึ ก ษาและไม่ มี รายวิ ช าที่ ต้ อ งการ
ลงทะเบียนเปิดสอน
2. เป็นนักศึกษาตกค้างจากหลักสูตรเดิมที่ไม่มีรายวิชาเปิดสอนแล้ว
3. จะต้องเป็นวิชาบังคับหรือเลือกในหลักสูตรที่ศึกษา
4. จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การอนุญาตหรือไม่อนุญาต เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนซึง่ รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
หากรายวิชาใดไม่ผา่ นการพิจารณาจากอาจารย์ผู้สอนและผูม้ ีอานาจอนุญาตให้เปิดวิชาเรียนถือ
ว่าไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว
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3. ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเรียน
1. นักศึกษารับใบคาร้องขอเปิดรายวิชาเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผล
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาเกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องเปิดวิชาเรียน
3. ติ ด ต่ อ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช าที่ จ ะเปิ ด สอน และผ่ า นขั้ น ตอนในใบค าร้อ งให้
ครบถ้วน
4. นาใบคาร้องไปตรวจสอบความถูกต้อง (เวลาเรียนและห้องเรียน) ที่งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน
5. ส่งคาร้องที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอนุญาตลงทะเบียนเรียน
6. ดาเนินการตามขั้นตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน
การตรวจสอบประวัติการชาระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
1. ให้ นัก ศึก ษาเข้าที่เว็บไซด์ https://e-student.kpru.ac.th/logins/login.php จะปรากฏ
หน้าจอสาหรับเข้าสู่ระบบ

ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้
รหัสประจาตัวนักศึกษา : ใส่รหัสนักศึกษาเช่น 5413201XX
รหัสผ่าน : เป็นวัน เดือน ปีเกิด เช่น 13/06/39
หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
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2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

3. จากนั้นให้คลิกทีเ่ มนู “ตรวจสอบประวัติการชาระเงิน” ด้านซ้ายมือ จะปรากฏหน้าจอ ดัง
ภาพ
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4. ขั้นตอนการโอนผลการเรียน
1. ขอใบคาร้องการโอนผลการเรียนที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน กรอกข้อมูล
ให้ถูกต้องพร้อมทั้งแนบใบรายงานผลการเรียน
และยื่นคาร้องภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
2. งานหลั ก สู ต รและแผนการเรี ย นรวบรวมค าร้ อ งเสนอคณ ะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งดาเนินการพิจารณา และให้ผู้มีอานาจอนุมัติ โดยนักศึกษาจะทราบผล
การพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ยื่นคาร้อง
3. นักศึกษานาใบอนุมัติการโอนผลการเรียนไปชาระเงินที่งานการเงิน 200 บาท
4. นักศึกษานาเอกสารการโอนผลการเรียนที่ผ่านการชาระเงินแล้วส่งคืนที่งาน
ทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน

5. ขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
กรณีสาเร็จการศึกษาไม่เกิน 10 ปี
1. ขอใบคาร้องการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
2. เอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่
- ใบรายงานผลการเรียน จานวน 2 ฉบับ
- ค าอธิ บ ายรายวิ ช าที่ ข อยกเว้ น กรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ ห ลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
3. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมคาร้องเสนอคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง
พิจารณาและให้ผู้มีอานาจอนุมัติการยกเว้นรายวิชา โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณา
ภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ยื่นคาร้อง
4. นักศึกษานาใบอนุมัติผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปชาระเงินที่งานการเงิน หน่วย
กิตละ 50 บาท โดยจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ เสร็จสิ้น
ภายในภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
5. นักศึกษานาเอกสารการยกเว้นการเรีย นรายวิช าที่ผ่านการชาระเงินแล้วคืนที่งาน
ทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับสาเนา ไว้เป็นหลักฐาน
กรณีสาเร็จการศึกษาเกิน 10 ปี
1. ขอใบคาร้องการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
2. เอกสารประกอบการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ได้แก่
- ใบรายงานผลการเรียน จานวน 2 ฉบับ
- ค าอธิ บ ายรายวิ ช าที่ ข อยกเว้ น กรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ ห ลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
3. งานหลัก สูตรและแผนการเรีย นรวบรวมคาร้อ งเสนอคณะกรรมการเพื่ อ พิจ ารณา
เนื้อหาหากมีเนื้อหาเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่จึงจะมีสิทธิ์ยื่นสอบ
4. งานหลักสูตรและแผนการเรียนแจ้งผลการพิจ ารณาต่อนักศึกษาเรื่องสิท ธิ์การเข้า
ทดสอบ
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5. นาผลการสอบที่ผ่านแล้วมายื่นขอยกเว้นการเรียนรายวิชาตามขั้นตอนปกติ
*หมายเหตุ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชาและชาระ
ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกของปีที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

6. การขอเลื่อนสอบหรือขาดสอบปลายภาคเรียน
นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคแต่ไม่ได้มาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วย
เหตุ จ าเป็ น หรือ เหตุ สุ ด วิ สัย จะต้ อ งยื่ น ค าร้อ งขอสอบเนื่ อ งจากขาดสอบปลายภาคโดย
คณะกรรมการวิชาการจะเป็นผู้พิจารณา
แนวปฏิบัติการขอสอบเนื่องจากการเลื่อนสอบหรือขาดสอบปลายภาค
ขอให้นักศึกษาดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
กรณีขอเลื่อนสอบ
1. ยื่นคาร้องเพื่อขอเลื่อ นสอบพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่งานทะเบียนและ
ประมวลผลก่อนถึงกาหนดการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. หลัง จากยื่ น ค าร้อ งไปแล้ ว 1 สั ปดาห์ สามารถขอทราบผลการพิ จ ารณาได้ ที่ ง าน
ทะเบียนและประมวลผล
3. นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว
กรณีขาดสอบ
1. ยื่นคาร้องขอสอบพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่เปิด
ภาคเรียนถัดไป
2. หลังจากยื่ นคาร้องไปแล้ว สามารถขอทราบผลการพิจ ารณาได้ที่งานทะเบียนและ
ประมวลผล หลังจากเปิดภาคเรียนถัดไป 25 วัน และหากนักศึกษาไม่มาติดต่อภายในเวลาที่
กาหนด นักศึกษาจะได้รับระดับคะแนน “E” ในรายวิชานั้น
3. นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว
ผลของการพิจารณาอยู่ในดุลพินจิ ของคณะกรรมการ จะมี ๒ กรณี คือ
1. ถ้าคณะกรรมการ “อนุญาต” นักศึกษาจะได้รับระดับคะแนน “I” ในรายวิชานั้น
2. ถ้าคณะกรรมการ “ ไม่อนุญาต” นักศึกษาจะได้รับระดับคะแนน “E” ในรายวิชานั้น
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7. การขอลาป่วยหรือลากิจ
หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอลาป่วยหรือลากิจ สามารถขอรับแบบฟอร์มการ
ลาป่วยหรือลากิจได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบลาได้
ที่ https://tabian.kpru.ac.th/ แล้วทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กรอกข้อมูลในใบลาให้ครบถ้วน
2. ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาที่ขอลาป่วยหรือลากิจ
4. นาคาร้องมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล

8. การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ คานาหน้า
หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ -สกุล ยศ คานาหน้า ให้ยื่นคาร้อง
มาที่งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ คานาหน้า ก่อน
สอบปลายภาคเรียนสุดท้าย 1 เดือน

9. การขอลาพักการเรียน
ขั้นตอนการยื่นคาร้องขอลาพักการเรียน
1. ยื่นคาร้องขอพักการเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผลก่อนสอบปลายภาคของ
ภาคเรียนนั้น
2. ช าระค่า บ ารุง การศึ ก ษาของภาคเรีย นนั้ น เพื่ อ เป็ น ค่ า รัก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษา
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนละ 500 บาท สาหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนละ
700 บาท
3. ในกรณีที่นักศึกษาได้ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและลงทะเบียนในภาคเรียน
นั้นแล้ว ให้ยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนและขอยกเลิกรายวิชาเพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ
และไม่ต้องชาระค่ารักษาสภาพนักศึกษาอีก
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10. การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา มี 2 กรณี ได้แก่
1. กรณีทาเรื่องขอลาพักการเรียนไว้แล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนต่อไปได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล
2. กรณีไม่ได้ทาเรื่องขอลาพักการเรียน
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ สามารถดาเนินเรื่องที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อ
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป โดยชาระค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 200
บาท พร้อมชาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภาคเรียนละ 500 บาท
สาหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถดาเนินเรื่อง ที่งานทะเบียนและประมวลผล
เพื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป โดยชาระค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 300
บาท พร้อมชาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภาคเรียนละ 700 บาท

11. การลาออกจากการเป็นนักศึกษาใหม่
ถ้านักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน
จะได้รับเงิน ดังรายการต่อไปนี้ คือ
รายการ
1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
2. ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
3. ค่าประกันของเสียหาย
4. ค่าบารุงหอพัก
(เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)

นักศึกษาภาคปกติ
200 บาท
100 บาท
300 บาท
ตามจานวน
ที่เหมาจ่าย

นักศึกษาภาค กศ.บป.
300 บาท
100 บาท
300 บาท
-

ขั้นตอนการรับเงินคืน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. รับคาร้องขอถอนเงินเงินบารุงการศึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผล
2. ส่งคาร้องพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินที่งานทะเบียนและประมวลผล
3. รับ ค าร้อ งตามข้ อ 2. ที่ ง านทะเบี ย นและประมวลผลไปขอรั บ เงิ น คื น ที่ ง าน
การเงิน
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12. การตรวจสอบผลการเรียน
การตรวจสอบผลการเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดย
มีขั้นตอน ดังนี้
1. นัก ศึก ษาเข้าที่ https://reg.kpru.ac.th/ หน้าแรกของเวปไซต์สานัก ส่งเสริม
วิช าการและงานทะเบี ยน ในหั ว ข้อ ส าหรับนั กศึ กษาและเลือ ก “ลงทะเบีย นออนไลน์ ” ดั ง
ตัวอย่างในรูป

2. กรอกรหัสนักศึกษา และวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา ดังตัวอย่างในรูป
รหัสนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี
เกิด
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3. เลือกหัวข้อ “ผลการเรียน” หน้าต่างแสดงผลการเรียนจะปรากฏหลังจากพิมพ์
รหัสประจาตัวและวันเดือนปีเกิดถูกต้อง

4. ตรวจสอบผลการเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร KPRU TABIAN

แอพพลิเคชั่นตรวจสอบผลการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้เปิดให้
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือในระบบ ปฏิบัติการ 3 ระบบดังนี้
1. IOS
2. Android
3. Windows Phone
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่
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2. หน้าจอการใช้งานแอพพลิเคชั่น
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13. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามีหลายกรณี ดังนี้
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
1. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 (นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน) นักศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ากว่า 1.60 และในภาคเรียนที่ 4,6,8,10,12 และ 14 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
1.80
2. เมื่อนักศึกษาเรียนครบจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ แล้วยังได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
3. เมื่อมีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 2 ปีและครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และครบ 20
ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรียนหลักสูตร 5 ปีแล้วยังขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้
(1). สอบได้รายวิช าต่างๆครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่ห ลั กสูตรหรือ สภา
กาหนดให้เรียนเพิ่มเติม
(2). ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
4. นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
5. ไม่ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆในแต่ละภาคเรียน (ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2551 ข้อ 6.6)
สาหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)
1. นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี
สิ้น ภาคเรีย นที่ 6 นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ม เข้ า เรีย นกรณี ห ลั ก สูต ร 3 ปี และเมื่ อ สิ้ น ภาคเรีย นที่ 7
นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ม เข้ า เรี ย น กรณี ห ลั ก สู ต ร 4 ปี สิ้ น ภาคเรีย นที่ 8 นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ม เข้ า เรีย นกรณี
หลักสูตร 5 ปี
2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
3. นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
4. เมื่อมีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และมีสภาพ
เป็นนักศึกษาครบ 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 9 ปี ใน
กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 11 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5
ปี
5. ไม่ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆในแต่ละภาคเรียน
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2551 ข้อ 6.6)
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14. การขอสาเร็จการศึกษา
ขั้นตอนการขอสาเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาต้องตรวจสอบผลการเรียนให้ครบตามหลักสูตร
2. นักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของภาคเรียนสุดท้ายที่
ศึก ษา พร้อ มทั้ ง แนบรูป ถ่า ยชุ ดครุย ปริญ ญาส าหรับนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญ ญาตรี (ดู ตัว อย่ า งรูปถ่ า ย ที่ ถูก ต้อ งที่ ง านทะเบีย นและประมวลผล) ขนาด 1 นิ้ ว
จานวน 6 รูป และตัดรูปให้ได้ขนาดกว้าง 2.80 ซม. ยาว 3.30 ซม.
3. ชาระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่งานการเงิน

15. การขอย้ายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายเข้ามาศึกษาในมหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรให้
ดาเนินการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และนาผลการเรียนที่ได้เคยศึกษามาแล้วดาเนินการ
ตามขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
16. การตรวจสอบแผนการเรียน
การตรวจสอบแผนการเรียน นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละอียดของแผนการเรี ยน
ทางอินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาเข้ า ไปที่ https://reg.kpru.ac.th/ ในหั ว ข้ อ “นั ก ศึ ก ษา” เลื อ ก
“ตรวจแผนการเรียน” ดังตัวอย่างในรูป
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2.ใส่รหัสหมู่เรียน 7 หลัก เลือก “ตกลง” ดังตัวอย่างในรูป

3. เลือกปีการศึกษา หน้าต่างแสดงแผนการเรียนจะปรากฏ ดังตัวอย่างในรูป

4. สามารถสรุปแผนการเรียนตลอดหลักสูตรได้ ดังตัวอย่างในรูป
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17. การตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ
1. เข้าไปที่เว็ปไซต์ https://reg.kpru.ac.th เลือก นักศึกษา หัวข้อ ตารางเรียน | ตาราง
สอบ

2. เลือกประเภทนักศึกษา

3. เลือกหมู่เรียนหรือพิมพ์รหัสหมู่เรียน
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4. เลือกปีการศึกษา

5. จากนั้นกดปุ่ม

หน้าจอแสดงตารางเรียนของนักศึกษา
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ข้อปฏิบัติ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวลาทาการ
ช่วงเปิดภาคเรียน
- วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 08.30 น. - 18.30 น.
- วันอาทิตย์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ช่วงปิดภาคเรียน
- วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
- วันอาทิตย์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โทร 055-706520 หรือ 055-706555 ต่อ 1502
การปฏิบัติตนในการเข้ารับบริการ
1. แต่งกายสุภ าพ คือ ไม่สวมเสื้อสายเดี่ยว เอวลอย กางเกงขาสั้น ยกเว้นเครื่องแบบ
นักเรียน
2. สิ่งของที่มีค่า ควรนาติดตัวเข้าไปด้วย เพราะหากเกิดการสูญหาย สานักวิทยบริการฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในสานักวิทยบริการฯ
4. เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทาการใดๆ อันเป็นที่ราคาญ
แก่ผู้อื่น
5. การใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศและโสตทั ศนวั ส ดุ ของส านัก วิ ท ยบริก ารฯ ให้ ใช้ ณ
สถานที่ที่จัดไว้ให้
6. ไม่ขีดเขียน ฉีก ตัด พับ ทุบ ทิ้ง แกะ ดึง หรือทาให้เกิดความเสียหายด้วยประการใดๆ
แก่ทรัพยากรสารสนเทศ
7. รักษาทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ของสานักวิทยบริการฯ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
8. ไม่นาทรัพ ยากรสารสนเทศออกจากสานัก วิท ยบริก ารฯ โดยไม่ได้รับอนุญ าตหรือ
ไม่ได้ยืมตามระเบียบ
9. เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ในการเข้าใช้บริการสานักวิทยบริการฯ ให้สอบถามบุคลากรของ
สานักวิทยบริการฯ หรือผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
1. การใช้บริการห้องสมุด
1.1. บริการยืม – คืนหนังสือ – สื่อโสตทัศนวัสดุ
บริก ารให้ ยื มหนัง สือ และสิ่งพิ มพ์ประเภทต่า งๆ รวมทั้ง สื่อ การศึก ษาของห้ อ งสมุ ด
ยกเว้นหนังสืออ้างอิง วารสารเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์ วารสารใหม่
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1.2. บริก ารตอบค าถามและช่ ว ยการค้ น คว้ า เป็ น การให้ ค าอธิ บ ายต่ า งๆ ในเรื่อ งของ
ห้อ งสมุด เช่น การสืบค้นข้อ มูล สารสนเทศ การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต แนะนาการใช้
หนังสืออ้างอิง
1.3. บริการหนังสือจอง (สารอง)
ห้ อ งสมุด จะจัด หนัง สือ ที่มี จ านวนน้อ ยไม่พ อกั บจ านวนนั ก ศึ ก ษาเป็ น หนัง สือ จอง
(สารอง) ที่ให้ยืม 1 วัน หรือให้ใช้ภายในห้องสมุด
1.4. บริก ารแนะน าการปฐมนิ เทศการใช้ ห้ อ งสมุ ด (ภายในห้ อ งสมุ ด ) และการสื บ ค้ น
สารสนเทศ
เมื่อเปิดภาคเรียนหรือปีการศึกษาใหม่ ห้องสมุดจะให้บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด
และการสืบค้นสารสนสนเทศแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน
1.5. บริการแนะนาหนังสือใหม่
ห้องสมุดให้บริการ ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่โดย จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่และ
จัดแสดงหนังสือใหม่ที่ตู้แสดงหนังสือเป็นประจา
1.6. บริการจุลสาร กฤตภาค กฤตภาคออนไลน์ และแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง
เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็ก หรือการตัด หรือการถ่ายสาเนาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก
หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆนามาเก็บในแฟ้มเป็นเรื่องๆ จะให้ความรู้เรื่องต่างๆ ที่ทัน
สมันน่าสนใจ
1.7. บริการข่าวสารทันสมัย
ห้องสมุดจะได้จัดทาข่าวสารทันสมัยในหลายรูปแบบทุกๆ วัน โดยสาเนาข่าวสารใหม่
ที่น่าสนใจเป็นประจาทุกวัน
1.8. จัดนิทรรศการ
จัดนิทรรศการซึ่งเกี่ยวกับวันสาคัญต่างๆ ตามปฏิทินทุกปี
2. การทาบัตรสมาชิกห้องสมุด
อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ต้องมีหลักฐานดังนี้
1. นารูป 1 นิ้วจานวน 2 รูป มาติดต่อทาบัตรกับเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่กาหนด
2. บัตรสมาชิกห้องสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา
3. บัตรสมาชิกห้องสมุด เจ้าของจะต้องยืมหนังสือด้วยตัวเอง ห้ ามให้ผู้อื่นมายื ม
แทน
4. เมื่อบัตรสมาชิกหายให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีนักศึกษา ต้องมีหลักฐานดังนี้
1. นาบัตรประจาตัวนักศึกษามาติดต่อทาบัตรกับเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่กาหนด
2. บัตรสมาชิกห้องสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา
3. บัตรสมาชิก ห้อ งสมุด เจ้าของบัตรจะต้องนามายื มหนังสือด้วยตัวเอง ห้ ามให้
ผู้อื่นมายืมแทน
4. เมื่อทาหนังสือหายให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีบุคคลภายนอก ต้องมีหลักฐาน
ดังนี้
4.1. นารูป 1 นิ้วจานวน 2 รูป มาติดต่อทาบัตรกับเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่กาหนด
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4.2. บัตรสมาชิกห้องสมุดมีอายุตลอดภาคการศึกษา
4.3. เสียค่าธรรมเนียมเพื่อทาบัตรใหม่สมาชิกบุคคลภายนอก 500 ต่อปี
4.4. บัตรสมาชิกห้องสมุด เจ้าของบัตรจะต้องนามายืมหนังสือด้วยตัวเอง ห้ามให้
ผู้อื่นมายืมแทน
ควรใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดเมื่อใช้บริการ ดังต่อไปนี้
1. ยืม – คืนหนังสือ, วารสาร
2. ใช้บริการซีดี-รอม, วีซีด,ี ดีวีดี
3. ใช้บริการอินเตอร์เน็ต
3. การยืม – คืนหนังสือ และชาระค่าปรับ หนังสือหาย
การยืม – คืนหนังสือ และชาระค่าปรับ หนังสือหายปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. การยืม ใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดแถบรหัสบาร์โค้ดในการยืมหนังสือออก อาทิ
1.1. หนังสือทั่วไปปฏิบัติ อาทิ
- นักศึกษาภาคปกติ, ภาคกศ.บป. ยืมได้ 6 เล่ม นาน 7 วัน
- บุคคลภายนอก ยืมได้ 2 เล่ม นาน 7 วัน
- นักศึกษาปริญญาโท, ปริญญาเอก ยืมได้ 10 เล่ม นาน 14 วัน
- อาจารย์ยืมได้ 40 เล่ม นาน 1 ภาคการศึกษา
ผู้ยืมหนังสือจะต้องคืนหนังสือเมื่อครบกาหนด มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับ เล่มละ 5
บาท/วัน
1.2. หนังสืออ้างอิง ใช้สาหรับในห้องสมุดเท่านั้น
1.3. หนังสือจอง(สารอง) เป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาแนะนาให้นักศึกษา
อ่านประกอบการศึกษาในชั้นหรืออ่านประกอบการทารายงาน ห้องสมุดจัดหนังสือประเภทนี้
แยกไว้ต่างหาก เมื่อนักศึกษาต้องการใช้ให้ติดต่อขอยืมได้พร้อมทั้งเซ็นชื่อทุกครั้งที่ต้องการ
ใช้หนังสือ และอนุญาตให้อ่านเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น
1.4. การจองหนังสือ เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดทาขึ้นเพื่อบริการสมาชิกที่ต้องการ
ยืมหนังสือเล่มนั้น แต่มีผู้มายืมไปก่อน ก่อนอื่นสมาชิกต้องทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือซึ่งสามารถสืบค้นได้จากคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่จะเช็คให้ถ้าพบว่ามีผู้มา
ยืมก่อนให้ทาการจองที่เจ้าหน้าที่ หากภายใน 3 วัน ไม่มารับหนังสือจะถูกนาขึ้นชั้นหรือให้
ผู้อื่นจองต่อไป
1.5. วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ หากฉบับใหม่ ไม่อนุญาตให้ยืมออก
นอกห้องสมุด ส่วนฉบับล่วงเวลา (ฉบับเก่า) ยืมได้ 1 คืน หรือเฉพาะถ่ายเอกสาร
2. หนังสือหาย ให้สมาชิกแจ้งหายเมื่อทราบทันทีว่าหนังสือหาย ห้องสมุดจะรับแจ้ง
ตั้งแต่วันกาหนดส่งและติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที หากหาหนังสือไม่พบจะให้สมาชิกชดใช้เป็นเงิน
3 เท่าของราคาหนังสือนั้นๆ และเสียค่ากระบวนการทางเทคนิค 30 บาท แต่ถ้าผู้ใช้แจ้งหลัง
กาหนดการส่งจะเสียค่าปรับตั้งแต่วันที่กาหนดส่งถึงวันแจ้งหายและบวกค่าหนังสือเข้าไปด้วย
ในกรณีที่แจ้งหายแล้ว และสามารถหาหนังสือกลับคืนมาได้ ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับหนังสือ
ย้อนหลัง
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3. ซีดี -รอม, วี ซีดี, ดีวี ดี แสดงบั ตรสมาชิก ยื มได้ 2 ชื่ อ เรื่อ ง หรือ ให้ บ ริก ารเฉพาะใน
ห้องสมุด พร้อมลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการนาน 7 วัน ส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานาน 1
คืน
4. อินเตอร์เน็ต ให้บริการอินเตอร์เน็ตแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการโดย
ใช้บริการได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง
5. ฉายโทรทัศน์, ฉายภาพยนตร์ ให้ใช้บริการโดยแสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงชื่อก่อนเข้าใช้
บริการ
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ตารางการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้มีสิทธิ์ยืม
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน

พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน
พนักงานราชการ
ลูกจ้าง
นักศึกษาภาค ปกติ
นักศึกษาภาค กศ.บป.
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
นักศึกษาระดับปริญญาเอก

ประเภท
หนังสือ
งานวิจัย
หนังสือจอง
วารสารล่วงเวลา
โสตทัศนวัสดุ
หนังสือ

จานวน
40 เล่ม
2 เล่ม
1 เล่ม
2 ฉบับ
3 เรื่อง
6 เล่ม

ระยะเวลา
1 ภาคเรียน
7 วัน
1 คืน
1 คืน
7 วัน
7 วัน

งานวิจัย
หนังสือจอง
วารสารล่วงเวลา
โสตทัศนวัสดุ

2 เล่ม
1 เล่ม
2 ฉบับ
3 เรื่อง

7 วัน
1 คืน
1 คืน
7 วัน

หนังสือ
งานวิจัย
หนังสือจอง
วารสารล่วงเวลา
โสตทัศนวัสดุ

10 เล่ม
10 เล่ม
1 เล่ม
2 ฉบับ
3 ชื่อเรื่อง

14
14
1
1
7

วัน
วัน
คืน
คืน
วัน
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กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิท ยาลัยราชภั ฏกาแพงเพชร ตระหนักและเล็งเห็ นว่าการศึก ษาไม่เพียงแต่
ศึกษาอยู่ในห้องเรียนเท่านั้ น ควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสติปัญญา
สังคม อารมณ์ จิตใจ ร่างกาย และควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อที่จะดาเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางทาหน้ าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาให้ใช้ชีวิตระหว่างศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่าง
มีความสุข มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบ เมื่อสาเร็จ
การศึกษาออกไปสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนรอบข้าง อัน
จะส่ง ผลกลับ มายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า เป็ นมหาวิ ท ยาลัย ที่ส ามารถผลิต บั ณ ฑิ ตที่ มี ความรู้คู่
คุณธรรมและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างดีเลิศ ดังนั้น ภารกิจหลักของกองพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า จึ งมุ่ งห วั งที่ จ ะพั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใน ด้ าน ต่ า ง ๆ ที่ น อ ก เห นื อ ไป จ า ก
กระบวนการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ บริการต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย
1. งานบริการหอพัก
2. งานแนะแนว ให้คาปรึกษา
3. งานบริการจัดหางาน
4. งานกองทุนให้กู้ยืม
5. งานบริการด้านกีฬา
6. งานบริการด้านอนามัย
7. งานการทหาร
8. งานบริการจัดทาบัตรนักศึกษา

1. งานบริการด้านหอพัก
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จัดตั้งหอพัก ขึ้นเพื่อ บริการแก่ นัก ศึก ษา เพื่ อ
สนับสนุน การเรียนการสอนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการให้นักศึกษา
รู้จัก การใช้ชีวิตร่วมกั น และท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณ ฑิตที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ทั้งความรู้ สติปัญญาร่างกาย อารมณ์ และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มี
หอพักที่จะรับนักศึกษาชาย – หญิง เข้าอาศัย สามารถรับนักศึกษาได้ในจานวนจากัด
1.
หออินทนิล
หอพักชาย
2.
หอขจีรัตน์
หอพักหญิง
3.
หอไตรตรึงษ์
หอพักหญิง
4.
หออัมพวัน
หอพักหญิง
5.
หอปาริชาติ
หอพักหญิง
6.
หอพุทธรักษา
หอพักหญิง
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นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าหอพัก สามารถสมัครได้ที่งานหอพัก ซึ่งจะรับ
สมัครในวันที่นักศึกษามารายงานตัว ค่าธรรมเนียมหอพัก จะเริ่มต้นที่ภาคเรียนละ 2,000
บาท ขึ้นไป
สวัสดิการภายในหอพัก
อุปกรณ์เครื่องนอน เช่น เตียง ที่นอน (ผ้า ปูที่นอนและปลอกหมอน นักศึกษาต้อง
จัดหามาเอง) ตู้ใส่เสื้อผ้า อุปกรณ์ทาความสะอาดภายในห้อง พัดลม โทรทัศน์สี และตู้ทาน้า
เย็น มีอาจารย์ประจาหอพัก คอยดูแลให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา

2. งานบริการจัดหางาน แนะแนว ให้คาปรึกษา
กองพัฒนานักศึกษาได้จัดให้มีบริการจัดหางานขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มี
ความประสงค์จะฝึกประสบการณ์ และมีรายได้ระหว่างที่กาลังศึกษาอยู่ และนักศึกษาที่กาลัง
จะสาเร็จการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้ให้บริการด้านการจัดหางานให้แก่นักศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
- บริการจัดหางานให้แก่นักศึกษา
- บริการการแจ้งข่าวการรับสมัครงานให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต
- บริการบอร์ดติดประกาศข่าวการรับสมัครงาน
(ทั้งข่าวราชการและข่าวจากกรมแรงงาน)
- บริการเอกสารเพื่อการเตรียมตัวในการสมัครงาน
- บริการตัวอย่างใบสมัครงาน
เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาศึก ษาในมหาวิทยาลัยฯ ในบางครั้งนักศึก ษาอาจประสบ
ปัญหา บางประการ อาทิ เช่น ปัญหาทางด้านการเรียน การปรับตัว ปัญหาทางด้านจิตใจ
อารมณ์ สังคม ปัญหาทางการดาเนินชีวิตของตนเอง การคบเพื่อน ในบางครั้งอาจประสบ
ปัญหาทางด้านครอบครัว หรือประสบปัญหาหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน จนนักศึกษารู้สึกว่าการ
ช่วยเหลือตนเองหรือแก้ปัญ หาแต่เพียงลาพังเป็นไปได้ยาก และต้องปรึกษาหารือเพื่อจะหา
แนวทางในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี หรือในบางครั้งนักศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนา
ตนเองในด้า นต่า ง ๆ กองพัฒ นานัก ศึก ษาได้จัดบริการให้คาปรึก ษาขึ้น เพื่อ ให้บริก ารแก่
นัก ศึก ษาที่ ประสบปัญ หาดัง กล่า ว โดยได้จัดอาจารย์ ที่ มีความรู้และประสบการณ์ ประจ า
หอพักแต่ละหอพัก ให้คาปรึกษาแนะแนวเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเพื่อช่วยให้บุคคลได้รู้จัก
จักตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถช่วยเหลือตนเอง ปรับตนเอง แก้ไขปัญหา
วางแผนการศึกษา การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการต่างๆ
ที่จะช่วยให้บุคคลปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข

3. งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร บริการทุนการศึกษา เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบา
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ภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดย
มุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสาเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม รวมถึงมีจิตสานึกในการชาระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้อง
ต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้แบ่งประเภทของทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท
คือ
ทุน การศึ ก ษาประเภทจ่ า ยขาด ได้แก่ ทุน การศึ ก ษาที่ ผู้มี ศรัท ธา เช่น สมาคม
มู ล นิ ธิ ธนาคาร บริ ษั ท ห้ า งร้ า น บุ ค คลทั่ ว ไป ได้ ม อบเป็ น ทุ น การศึ ก ษา โดยขอให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้เข้ารับทุน
ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาดนี้ ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนการศึก ษา
ประเภทจ่ายขาดแบบต่อเนื่องจนสาเร็จการศึกษา และทุนการศึกษาที่ให้ สิ้นสุดในแต่ล ะปี
การศึกษา จานวนทุนและจานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้มีไม่แน่นอนในแต่ละปี การ
คัดเลือกพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่เจ้าของทุนระบุไว้
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) รั ฐ บาลจั ด ตั้ ง กองทุ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่ ปวส. ถึงอุดมศึกษาโดยรัฐจะให้โอกาสใน
การศึกษาก่อนและผ่อนชาระเมื่อมีรายได้
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีดังนี้
- นัก เรีย นระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (สายสามัญ และสายอาชี พ ) นั ก ศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย
- เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
- เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติ ดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้น
ร้ายแรง หรือไม่เป็น ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกากับดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
- ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
- ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจาในระหว่างการศึกษา
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ต้ อ งมี อ ายุ ใ นขณะที่ ข อกู้ โดยเมื่ อ นั บ รวมกั บ ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และ
ระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
**การพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติผู้ ขอกู้ สถานศึ ก ษาจะพิ จ ารณาเป็ น รายปี ผู้ข อกู้ ที่ มี
คุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรรเพื่อการศึกษา
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มีดังนี้
- เงินกู้ยืมทีจ่ ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
- เงินกู้ยืมทีจ่ ่ายเขาบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก่ ค่าครองชีพ -ค่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
ผู้ค้าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน ได้แก่
- บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
- บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
กรณีคู่สมรสของผู้ค้าประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
- กรณีไม่มีบุคคลค้าประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน
บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน
- ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- หัวหน้าสถานศึกษา ที่ผู้ขอกูย้ ืมศึกษาอยู่
- ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป -ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
นายกเทศมนตรีหรือตาแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับรองได้)
ติดต่อสอบถามโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2610-4888 โทรสาร 0-2643-1470
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สอบถามเรื่องทุนการศึกษาได้ที่ งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ได้แก่
- ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา -กยศ.
- ทุนกู้ยืมจากมูลนิธิต่าง ๆ
- ทุนการศึกษาประเภทปฏิบัติงานตอบแทน-ทุนทางานระหว่างเรียน)
ได้ แ ก่ ทุ น การศึ ก ษาที่ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
- ทุนอื่น ๆ โดยตรวจสอบได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 055-706-517
คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษา
- เป็นนักศึกษาภาคปกติ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์เพื่อการศึกษา
- มีความประพฤติดี โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาเป็นผู้รับรอง
- เป็นผู้มีความเอาใจใส่ในการเรียนและมีผลการเรียนทีส่ ามารถสาเร็จการศึกษา
ได้

4. งานบริการด้านกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้มองเห็นว่า กีฬามีคุณค่าอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนา
สุขภาพและพลานามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีน้าใจ
เป็นนักกีฬา มีความสามัคคี จึงได้จัดสถานที่ และอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกในการเล่น
กีฬาได้เป็นประจาตามความถนัดและความสนใจ บริการที่มีให้แก่นักศึกษา ได้แก่
- บริการให้ยื มอุปกรณ์ ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูก บาสเกตบอล ลูก
ตะกร้อ ฯลฯ นักศึกษาติดต่อขอยืมได้ที่งานกีฬา -โปรแกรมวิชาพลศึกษา) โรงยิมส์
- สนามกีฬาที่นักศึกษาจะสามารถใช้บริการได้ มีดังต่อไปนี้
สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเล่ย์บอล
สนามเทนนิส
สนามตะกร้อ
สนามแบดมินตัน
- ศูนย์สุขภาพ

5. งานบริการด้านอนามัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้จัดตั้งห้องพยาบาลขึ้น เพื่อให้การบริการแก่
นักศึกษาในด้านการรักษาพยาบาลในเวลาที่นักศึกษาเจ็บป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่ ประจาห้อง
พยาบาลทุกวัน ในช่วง 08.30 - 16.00 น.
บริการของห้องพยาบาล เป็นบริการที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ในกรณีทีเกิดอาการเจ็บป่วยของนักศึกษาหนักมาก ทางงานส่งเสริมและบริการสุขภาพจะจัด
รถพยาบาลนานักศึกษาส่งโรงพยาบาลต่อไป
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6. งานบริการด้านการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
นัก ศึก ษาที่ต้อ งเรียน ร.ด. ประเภทสมัครใหม่ห รือประเภทรายงานตัว ซึ่งได้แก่
นักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการศึกษาต่อชั้นปีที่ 2, 3, 4 และ ปี 5) มีคุณสมบัติดังนี้
- ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร
- ผู้ที่ผ่อนผันทหารกับสถานศึกษาเดิม
- นักศึกษาภาคปกติ
*รับหมายเรียกจากสัสดีอาเภอที่ภูมิลาเนาทหารอยู่
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี พ้นกาหนดนี้ต้องเสียค่าปรับ*
เอกสารการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
1. สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน (ส.ด. 9)
จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด. 35) จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ฉบับ
5. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
6. แบบฟอร์มการขอผ่อนผัน - ขอที่กองพัฒนานักศึกษา) จะต้องนาเอกสารมา
ด้วย
กาหนดยื่น พฤศจิกายน – มกราคม เท่านั้น
หลังจากเลยกาหนดระยะเวลานี้จะไม่ดาเนินการผ่อนผันให้เด็ดขาด
นักศึกษาที่ทาเรื่องขอผ่อนผันทหารในปีที่แล้วหรือเคยผ่อนผันกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฎกาแพงเพชร ไม่ต้องขอผ่อนผันอีกจนกว่าจะจบการศึกษาแต่จะต้องไปรับหมายเรียก และ
แสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทุก ๆ ปี
นักศึกษาต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ ที่ระบุ
ไว้ในหมายเรียก การขอผ่อนผันได้นานอายุ 26 ปีบริบูรณ์ โดยนาเอกสารต่อไปนี้ไปด้วยคือ
- บัตรประจาตัวนักศึกษา
- ใบสาคัญทหารกองเกิน (ส.ด. 9)
- หมายเรียก
- บัตรประจาตัวประชาชน
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7. งานบริการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้อ งทาบัตรประจ าตัว นัก ศึก ษา เพื่อขอรับบริก ารใน
มหาวิ ท ยาลั ย และเพื่อ ใช้ก ารเข้า สอบซึ่ งส าคัญ มาก ถ้ า นัก ศึ ก ษาผู้ใ ดไม่มีบั ตรประจ าตั ว
นักศึกษา จะไม่ได้เข้าสอบ โดยต้องมารับ แบบฟอร์มเพื่อจัดทาบัตรได้ที่อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา พร้อมนาหลักฐานมาดังต่อไปนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
*หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ให้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
1. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระวิชาการ มีโลกทัศน์
และวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม และสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน ทักษะการปรับตัว ทักษะ
การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และทั ก ษะการสื่ อ สาร ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศ ทักษะการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ทักษะการบริหาร
การจัดการ
3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีภาวะ
ผู้นา เข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเพณี
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณ ภาพ
ชีวิต ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
2. กรอบแนวคิดในการจัดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เป็ น ไ ป ต า ม โค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่ ง
กาหนดให้ หลักสูตรต้องมีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. เนื้อหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องมีลักษณะเป็นการบูรณาการ ไม่เป็น
วิชาที่มีเนื้อหาเฉพาะซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของวิชาชีพในหลักสูตรนั้น ๆ
3. มี เป้ า หมายหรือ สะท้ อ นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เรี ย นตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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โครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่ม
วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ และกลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มุ่ง พัฒ นาผู้เรีย นให้ มีทัก ษะในการใช้ภ าษาไทยและภาษาต่า งประเทศ ในด้า น
ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนการใช้สารสนเทศในการติดต่อสื่อ
ความหมายกับผู้อื่นและดารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นในด้ า นกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละแสวงหาความรู้ ด้ า น
มนุ ษ ยศาสตร์ เพื่ อ ให้ รู้ จั ก เข้ า ใจคุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี
สุนทรียภาพและภู มิปัญ ญาท้องถิ่น ของสังคมไทยและสังคมโลก พร้อมดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นในด้ า นกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละแสวงหาความรู้ ด้ า น
สังคมศาสตร์ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ บทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม มีความรู้
อย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยสามารถดาเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งพัฒนาผู้เรียนในหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจบนพื้นฐานของ
ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ต ามห ลั ก ก ารวิ ท ย าศาส ตร์ มี จิ ตส านึ ก เกี่ ย วกั บ ก ารอ นุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ใส่ ใ จต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เข้าใจถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. จานวน
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ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

9
6
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2. รายวิชา
2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
บังคับเรียน
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
1551002 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0-6)
English for Communication
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
1541002 ภาษาและการสือ่ สารเพือ่ จุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specific Purposes
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
1661001 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
1691002 ภาษาพม่าเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making Skill
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Beings
1511002 ความจริงของชีวิต
Facts of Life
1521001 พุทธศาสน์
Buddhism

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study and Research
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Aesthetics of Performing Arts
2061001 สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
3(3-0-6)
Personality Development and the Arts of Socializing
2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Public Mind and Civic Social Engagement
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา
3(3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for Development
2501005 กาแพงเพชรศึกษา
3(2-2-5)
Kamphaeng Phet Studies
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization)
2521002 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human Beings, Community, and Environment
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน
Finance in Daily Life
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy

น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 2.1 - 2.4 จานวน
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวติ
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environments and Natural Resources Conservation
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design and Development
4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพือ่ การประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Package Software for Application
5001001 เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสาคัญ โดย
นาเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์
Thai Language principles, style and language usage in diverse
contexts from various information resources and to practice critical thinking,
synthesis and summarizing, including to present the study by verbal and written
communication.
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specifics Purposes
หลักการ วิธีการใช้ภ าษาและการสื่อสาร เพื่อให้ บรรลุตามจุดประสงค์ของการ
สื่อสาร ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน
Principles, language usage and communication to achieve
communication purposes, including to practice speaking and writing as well as
an assessment of speaking and writing.
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ
Writing basic sentences based on English grammar, reading short
passages, listening to and speaking from various dialogues.
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
This course emphasizes on English structure and forms based on
diverse situations and practicing grammatical skills of English listening,
speaking, reading and writing for communication.
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาญี่ ปุ่ น ในบทสนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิ ตประจ าวั น ฝึก การฟั ง การเขีย น การอ่าน การเล่า เรื่อ งและอธิบ ายด้ว ยคาศัพ ท์ และ
ส านวนภาษาญี่ ปุ่ น ในบทสนทนาเรื่อ งทั่ ว ไปในชี วิ ต ประจ าวั น การอธิบ ายอย่ า งง่ า ยใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life
situations, practicing various skills such as listening, writing, reading, and
narrative skills by using Japanese vocabularies and idioms, the simple
explanations in Japanese about everyday life for applying in real situations.
1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตาม
หลักไวยากรณ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical
usage for communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real
life.
1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
ค าศั พ ท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจี น ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย วใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การ
เข้า พั ก โรงแรม ภั ต ตาคาร ร้า นอาหาร การซื้อ สิ นค้ า และธุรกิ จ บริก ารอื่น ๆ ที่เป็ นปั จ จั ย
สนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี
Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations
such as travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant,
shopping and other situations that related to businesses, to behave as a nice
country host.
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาเกาหลี ใ นบทสนทนาเรื่อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิ ตประจ าวั น ฝึก การฟัง การพู ด การอ่า น และการเขีย น การเล่ าเรื่อ งและอธิบ ายด้ ว ย
คาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่ าง
ง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง
Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking,
reading, and writing with short sentences and passages including storytelling
and explaining with Korean vocabularies and expressions, expressions for
basic communication.
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน คาศัพท์และ
สานวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น
Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar,
vocabularies and idioms, listening, speaking, reading and writing with basic
conversations.
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาพม่ า ในบทสนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบาย
ด้ ว ยค าศั พ ท์ และส านวนภาษาพม่ า ในบทสนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไป การอธิ บ ายอย่ า งง่ า ยใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, reading and
writing for short sentences and passages including storytelling and explaining
with Burmese vocabularies and expressions for basic communication.
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิ ท ยา ปัจ จัย ทางสังคมวิท ยา ปัจ จัยทางจิตวิท ยา องค์ประกอบของพฤติก รรม ความ
ฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีม
และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors,
biological factors, social factors, psychological factors, elements of the
behavior, emotional intelligence, self-understanding, self-development, human
relations, teamwork, and social living with happiness.
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making Skill
กระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ล การวิ เ คราะห์
กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจาวัน
The process of human thought, logical thinking and reasoning,
analytical thinking, decision process, creative thinking, deductive thinking, and
critical thinking, problem solution and idea application in daily life.
1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
3(3-0-6)
Ethics and Human Beings
ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎี
ทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรั ชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้
หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to
human beings, the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and
religion for human beings, application for ethical principle to develop the quality
of life for individual and society.
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1511002 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Facts of Life
ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การนาเอา
ความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth
and religious doctrine to apply for solving problems and developing life, society,
and ethical principles for happy life and peaceful society.
1521001 พุทธศาสน์
3(3-0-6)
Buddhism
ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลัก ษณะส าคัญ ของพระพุท ธศาสนา หลัก ธรรม
ส าคั ญ ต่ า งๆ ของพระพุ ท ธศาสนา พระพุ ท ธศาสนากั บ สั ง คมไทย หลั ก จริ ย ธรรมใน
พระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม
History, factors, and main characteristics of Buddhism, main doctrine
of Buddhism, Buddhism and Thai society, ethical principles of Buddhism for
practicing in daily life and developing oneself and society.
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study and Research
ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้ส ารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้น
ทรัพ ยากรสารสนเทศ การเข้า ถึง สารสนเทศ การอ้า งอิง และการนาเสนอผลการศึก ษา
ค้นคว้า
Definition, significance, role of information technology, information
literacy standards, information resources, information resource management
system, information sources, search engines for information resources,
information access, reference, and research presentation.
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภาพที่เกี่ ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่
เป็ น แรงบั น ดาลใจในการสร้ า งผลงานทั ศ นศิ ล ป์ แ ขนงจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม
สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอด
ของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่าน
ขั้น ตอนการเรีย นรู้ใ นหลั ก การดู ง านทั ศ นศิ ล ป์ เบื้ อ งต้ น และน าไปสู่ ก ารวิ จ ารณ์ ผ ลงาน
ทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ
Aesthetics related to impression and affection of nature and
environment inspiring visual art work in painting, sculpture, and architecture,
perceiving aesthetics element, composition principle, and theories of Thai visual
arts presentations leading to the values in beauty and story through learning
process of basic principles of visual arts appreciation and academic criticism.
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Aesthetics of Performing Arts
การจ าแนกข้อ ต่า งในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุน ทรีย ภาพทาง
ศิ ล ปะการแสดงองค์ ป ระกอบของศิ ล ปะการแสดงทางนาฏศิ ล ป์ ไ ทย นาฏศิ ล ป์ ส ากล
ความส าคั ญ ของการรั บ รู้ ศาสตร์ ต่ า งๆ ของการเห็ น การได้ ยิ น การเคลื่ อนไห ว
ศิลปะการแสดง
Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts,
components of Thai and international performing arts, significance of
perceptions, theories of seeing, hearing, moving and performing.
2061001 สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของดนตรี เครื่อ งดนตรี ไทย เครื่อ งดนตรีต ะวั น ตก การ
ประสมวงดนตรีไทย วงดนตรีต ะวั น ตก คีต ลัก ษณ์ ที่ พ บเห็ นทั่ ว ไป คี ตกวี ที่ส าคัญ และคี ต
วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อ งบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์ การฟัง
ดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง
Fundamental components of music, Thai musical instruments, western
musical instruments, the combination of Thai and western musical bands,
common forms, dominant composers, and masterpiece of literary work.
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา การพัฒนา
ภาวะผู้ น า การตั ด สิน ใจ การจู ง ใจและสร้า งขวั ญ ก าลัง ใจ การติ ด ต่อ สื่อ สารและพั ฒ นา
ทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง
Definition, an emphasis, conceptual development and leadership
theories, leadership development, decision, motivation and encouragement,
communication and teamwork development, confliction management and charging
management.
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
3(3-0-6)
Personality Development and the Arts of Socializing
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม
Definition, importance and components of personality, personality
development in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing.
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สัง คมไทย เงื่อ นไขหรือ ปัจ จัยที่ ก าหนดลัก ษณะความเปลี่ย นแปลงของโครงสร้า งในด้า น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ ตกทอดจากอดีตมาสู่
ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วม
สมัย
Political development history, economy, Thai social and culture,
conditions or factors of determining and changing political structure economy,
Thai society and culture, the cultural heritage transfers from the early time to
present, understanding social phenomenon and problems in Thai contemporary
society.
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Public Mind and Civic Social Engagement
บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
พันธะทางสัง คมของพลเมือ ง กระบวนการพัฒ นาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือ งที่ ดีใ น
ระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนว
ทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง
Social role, conscience, and responsibility of being good members of
society, civic social engagement, development process for public mind, being
good citizens in a democracy, morality and ethics including concepts for
prevention and suppression on corruption in Thai society, causes and impacts
of corruption and solutions of corruption by applying citizenship concepts.
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for Development
ปรากฏการณ์ ที่ส าคัญ ของโลก อาเซียนและไทย ในมิติส หวิท ยาการทางสังคม
เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตสานึกสากล
โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การ
รวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาสาหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศ
สภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่
Significant interdisciplinary social science phenomena around the
world, ASEAN and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern
global interaction, global mindset, a modern worldview of politic, economy,
society and culture, national state and nationalism, civic community, peach
studies, religions for new world, global citizenship, gender and sexuality and
modern society.
2501005 กาแพงเพชรศึกษา
3(2-2-5)
Kamphaeng Phet Studies
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เชิ ง วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพและโอกาสของการพั ฒ นาในอนาคต ศึ ก ษา
กาแพงเพชรในมิติเมืองอยู่อาศัย เมืองน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์และมรดก
โลก รวมถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของกาแพงเพชรในฐานะเมือง
มรดกโลก
Kamphaeng Phet Geographic environments, history, society, economic,
culture and analyzing local wisdom including future development in competency
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
and opportunity, as well as dimensions of Kamphaeng Phet; the Residential City,
the Healthy City, the Tourist City, the Historical and Heritage City involving with
the conservative city of Art and Culture as the World Heritage
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลก
และประเทศในกลุ่มอาเซีย น การเปลี่ย นแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม
สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์
และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์
Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the
world and Asian countries including to explore the transformation of agriculture
to industrial society and modernity to post modernity with discourses in
accordance, development and transformation of socioeconomic, culture, as well
as way of life as a result of globalization and social movement of localization.
2521002 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การเคลื่อ นย้ า ยอย่ า งเสรีของสินค้ า บริก าร การลงทุ น เงิน ทุน แรงงานทัก ษะ และตลาด
อาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนา
อาเซียน
Definition, importance, background, charters, politics, economy,
society, culture, ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic
zone, free circulation, service, investment, capital, skilled labors and ASEAN
market, tourism, agriculture, education, sports, health, and development gap.
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human Beings, Community and Environment
ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจาก
กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการใช้ พ ลั ง งาน ด้ า นการเกษตร แนวทางการ
แก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
Ecology, human beings, community, environment, relations among
human beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the
impact of human activities on environment such as energy consumption and
agriculture, solutions to the problem of environment ethics, conservation
principles, participation in integrative management, and sustainable development.
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
ทรัพ ยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทาง
สังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความ
พอเพียง การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ
เน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน
Local resources management with systematic integrative management
focusing on social measures, economics, law, good governance, local wisdom,
participation, sufficiency, environment management, sustainable development,
and geographic information technology in order to emphasize community,
locality, and sustainability.
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการ
ทางประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบัน
ทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ ปัญหาและแนวโน้มการ
เมืองไทยในอนาคต
Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution,
Thai democratic development including political process, role and duties of
political institutions, governing management, analyzing problems and future
tendency of Thai politics.
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา
Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including
usage and abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws.
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น(ท–ป–อ)
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
ความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน
การประกอบธุรกิ จ การค้ นหาโอกาสทางธุรกิ จ การวางแผนธุรกิ จ การเข้ า สู่ตลาด การ
ประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ
Definition, significance and processes of business initiation, business
readiness assessment, searching for business opportunities, business planning,
market entry and business assessment and improvement.
3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจาวันสาหรับบุคคลและครอบครัว
เพื่ออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วน
บุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง
Financial planning and management in daily life for personal and family
future, saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement
personal and investment loans, how to spend money for healthcare, relaxation
and entertainment.
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับ ความพร้อมใน
การประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการ
จัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็น
ผู้ประกอบการ
Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the
readiness on implementation, opportunities and challenges entrepreneur,
business theories, ethics and responsibility, related law trends to be the
entrepreneur.
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ความหมาย หลัก การ และแนวทางการดาเนิน ชีวิ ตตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถี
ชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสาน
แนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อ ให้รู้จัก ความจริง ของชีวิ ต การนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไป
Definition, principles, and guidelines for living based on the sufficiency
economy philosophy, learning from actions in order to produce sharing-mind,
volunteer, and being a good role model of sufficient ways of life, continuation of
local wisdom in the context of new-age society, conceptual model of sufficiency
economy philosophy to know the truth of life, adoption the sufficient economy
philosophy’s principles to live in the changing society appropriately.
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
ความสาคัญและความจาเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง
การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัด
กิจกรรมทางนันทนาการ
The significance and the necessity of sports and recreational
activities to improve the quality of life, scope of sports and recreational
activities, the value of sport and recreational activities on physical, mental,
emotional and social, assessment of one’s health, select of types of sports and
recreations, train of basic sport skills and to organize the recreational
activities.
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่า ย จุด มุ่ ง หมาย และคุ ณ ประโยชน์ ของการออกก าลัง กาย
หลั ก การและขั้ น ตอนของการออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ การออกก าลั ง กายเพื่ อ พั ฒนา
สมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศ
และวัย การประเมินผลการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออก
กาลังกาย การฝึกการออกกาลังกายในสถานบริการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and
procedures of the exercise, exercise to improve performance physical aspects,
the selection of physical activities in accordance the exercises properly, using
the equipment and exercises, training exercise in the fitness facility and
physical fitness test.
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
ความหมายของวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ ป ระกอบ และกระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจาวัน
The definition of science and technology, elements and the process of
acquiring scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in
everyday life.
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environments and Natural Resources Conservation
ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญ ของ
สิ่งแวดล้อ มและทรัพ ยากรธรรมชาติต่ อ ระบบสิ่ง แวดล้อ มและมนุษ ย์ อธิบายสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม
Definition and category of environment and natural resources,
importance of the environment and natural resources, the environment and
humans. The environmental condition currently occurring in the country and the
world. Impact on the environment and natural resources, conservation and
sustainable management of natural resources, coupled with the moral and
ethical principles.
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การส่งเสริมสุขภาพ โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกาเนิด อุบัติเหตุและ
การป้องกัน สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
Healthy, disease prevention and drugs, first aids , health promotion,
communicable disease, sexually transmitted disease, contraception, accident
prevention, health care and environment for careers and health care
coverage.
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจานอง การจานาและการขายฝาก การ
ค านวณภาษี คณิ ต ศาสตร์ ก ารเงิ น เบื้ อ งต้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจาวัน
Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax
calculation, introduction to mathematical finance, application of mathematics in
everyday life.
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ตรรกศาสตร์ แ ละการให้ เ หตุ ผ ล ระเบี ย บวิ ธี ท างสถิ ติ การวั ด แนวโน้ ม เข้ า สู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น กาหนดการ
เชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ
Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency,
measure of dispersion, elementary of probability and decision theory, the
practice using statistical software and decision making.
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
การใช้ระบบปฏิบัติก าร โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้ง านอินเทอร์เน็ต การ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม่ การ
ประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
Using operating system, utility programs, using the internet, information
searching, learning for information technology and communication, applied to
education, the laws and morality ethics in information technology.
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design and Development
การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Using tools and methods in the design and development of websites,
the application of the system of organization, creating and designing webpages
by using computer software.
4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Package Software for Application
การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคา โปรแกรมด้านการนาเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานคานวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน
Using word processing software, presentation software and electronic
spreadsheet software for application in the daily life.
5001001 เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชดาริ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural production
systems, plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture,
environmental factors affecting agriculture production, agricultural by-products
and their user, the impact of the agricultural occupations.
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
อันตรายจากอาหาร ปัญ หาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของ
อาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลง
พันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
Food hazard, health problems and food borne disease, effect of
impurities and food contaminants on human health, principles of food
consumption for good health, food hygiene for health, dietary supplements,
organic food, food and herbs, genetically modified food, food labeling and
nutrition labeling.
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีท้อ งถิ่น
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษา
เครื่องมือและการซ่อมบารุง
Background on the technology used in everyday life, local technology,
alternative to use technology, using equipment, machinery, various utensils and
equipment maintenance.
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