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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------------------

โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเพื่อกากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการดาเนินการประเมินผลการศึกษา
สาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบั ญ ญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ออกข้ อบั งคั บ ว่า ด้ ว ยการประเมิ นผลการศึ กษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบั งคับ เรี ยกว่า “ข้อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร ว่ า ด้ ว ยการประเมิ นผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน
ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรี ยนที่ ถัดจากภาคเรี ยนที่ นักศึกษาลงทะเบี ยน
รายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึ กษาที่เข้ าศึ กษาตามโครงการจั ดการศึกษา
สาหรับบุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคเรียน
อย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม
เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาทีก่ าหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผา่ นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติ
ผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้
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๖.๑ สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกาหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับ
คะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด 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
ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก
ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สาหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการ
ประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้
ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๖.๒ สาหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภากาหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ โดย
ไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้
ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์
ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดยไม่นับ
หน่วยกิตและมีผ ลการเรียนผ่า นเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอน
กาหนด
W (Withdraw) ใช้บั นทึ กผลการเรี ยนของนั กศึ กษาลงทะเบี ย น ในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
(๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบี ยนในภาคเรียนนั้นแล้ว และได้รั บ
อนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
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(๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่ วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษา
วิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(๒) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นคาร้อง ขอสอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบ
นั้นได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ ผู้ส อนจะต้ องส่ งบั นทึ กรายละเอียดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ ๘. กรณีที่นักศึกษาที่ข อปรับ ค่า ระดับ คะแนนรายวิ ชาที่ไ ด้ “I” ท างานไม่เสร็ จภายในเวลาที่
กาหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น ”
ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล
ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน และ
กาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงาน
ผลการประเมินเป็ นค่า ระดับ คะแนน โดยไม่ ร ะบุ สั ญ ลั กษณ์ อื่นใด และมิ ใ ช่ ร ายวิ ช าที่ นักศึ กษาถอนการ
ลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบัน
ราชภั ฏ หรื อหลักสูตรที่ อนุมัติโดยสภาการฝึกหั ดครู เข้ า ศึกษาในหลั กสู ตรปริ ญ ญาตรี (หลั งอนุ ปริ ญ ญา)
จะลงทะเบียนรายวิชาซ้าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ อนุปริญญาไม่ได้และให้
เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบ
ได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
เกิน 5 ปี
ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลข
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหาร
ด้วย
๑๒.๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่
เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น
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ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้ งหมด หรือน้อยกว่ าร้ อยละ 80 แต่ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนได้
ข้อ ๑๔. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่
ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามที่กาหนดในข้อ ๑๓ วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจาเป็นอื่นที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่าง
ยิ่ง และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ข าดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่
วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ ๑๖. ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๑๖.๒ สอบได้ร ายวิช าต่ า ง ๆ ครบตามหลั กสู ตร รวมทั้ งรายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ตรหรื อ สภา
กาหนดให้เรียนเพิ่ม
๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
๑๖.๔ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียน
ปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่า
กว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติ ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5
ปี
๑๖.๕ ส าหรั บ นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรี ยนไม่ ต่ากว่า 6 ภาคเรี ยนและมี ส ภาพเป็ น
นักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7
ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาคเรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่า
กว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
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(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่
4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 2
ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ
๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๕) ไม่ผ่า นการประเมิ นรายในวิ ชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนั กศึกษาเมื่อผลการประเมิ นได้ค่ าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่
6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4
ปี สิ้ นภาคเรี ยนที่ 8 นับ ตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนกรณี หลั กสูตร 5 ปี หรือนั กศึ กษาลงทะเบี ยนเรี ยนครบตามที่
หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง
2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย
ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้
๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็ จ การศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ จ ะได้ รั บ เกีย รติ นิย ม ต้ องมี คุ ณสมบั ติค รบถ้ ว น
ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยม
อันดับสอง
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๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F”
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผล
การเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน
6 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาค
เรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาค
เรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ
สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ ๒๑. การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาคเรียน
ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สาเนาถูกต้ อง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สาหรับภาคเรียนปกติ ให้คิดจากผลบวกของจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คูณด้วย ค่าระดับคะแนนที่ได้
ของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวม ตัวอย่าง เช่น

ภาคเรียนที่ ๑
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
หน่วยกิต
ระดับคะแนน
๒๖๑๑๒๐๑
๒
A(๔)
๓๑๐๑๐๐๕
๒
B(๓)
๒๑๖๑๒๐๖
๒
D(๑)
๓๑๑๑๓๐๑
๓
W(-)
๓๑๓๑๑๐๑
๓
E(๐)
รวม
๙
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค = ๑๖ หารด้วย ๙ = ๑.๗๗

ค่าระดับหน่วยกิต
๘ ( ๒๔ )
๖ ( ๒๓ )
๒ ( ๒๑ )
- (ไม่คิดคะแนน )
๐ ( ๓ ๐)
๑๖

ภาคเรียนที่ ๒
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
หน่วยกิต
ระดับคะแนน
ค่าระดับหน่วยกิต
๓๑๖๑๒๐๑
๒
A(๔)
๘ ( ๒๔ )
๓๑๗๑๒๐๑
๓
I(-)
- (ไม่คิดคะแนน )
๒๑๒๔๕๑๐
๒
A(๔)
๘ ( ๒๔ )
๓๑๒๒๗๐๘
๓
C(๒)
๖ ( ๓๒ )
๒๑๕๒๑๑๓
๒
B(๓)
๖ ( ๒๓ )
รวม
๙
๒๘
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค = ๒๘ หารด้วย ๙ = ๒.๘๘
หน่วยกิตสะสมทั้งหมด ( ๒ ภาคเรียน ) ( ๙+๙ ) = ๑๘ หน่วยกิต
ค่าระดับคะแนน ( ๒ ภาคเรียน ) ( ๑๖+๒๘ ) = ๔๔ หน่วยกิต
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ ๒ = ๔๔ หารด้วย ๑๘ = ๒.๔๔
หมายเหตุ
๑. วิชาที่ได้สัญลักษณ์ “W” คือ วิชาขอยกเลิกไม่นับหน่วยกิตในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
๒. วิชาที่ได้สัญลักษณ์ “I” คือ ยังไม่นามาคิดเกรดในภาคเรียนนั้นจะนามาคิดเกรดในภาคเรียนที่ได้เปลี่ยน
“I” เป็น A , B , C , D หรือ E เรียบร้อยแล้ว
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพขร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------------------โดยที่เ ป็ นการสมควรที่ จะให้ มีระเบีย บว่ าด้ วยการโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนรายวิ ช าระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยา
ลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกระเบียบว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่ง
ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ทศี่ ึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่าอนุปริญญา
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุ ดมศึ กษา” หมายความว่า สถาบันการศึ กษาที่มีการจั ดการเรี ยน การสอนในระดับ หลั ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิ ชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
ที่หลักสู ตรของมหาวิ ทยาลั ยกาหนด โดยนาหน่ วยกิต และผลการศึ กษาในรายวิ ชาใดๆ ตามหลักสูตรระดั บเดียวกันของ
มหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ ๔ ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรี ยน รายวิชาต้องเป็นผล
การเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ
วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น ผู้ขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการเรีย น
รายวิ ช า ท าการสอบประเมิ นความรู้ และนาผลการสอบประเมิ นความรู้ ที่ผ่ านเกณฑ์ มาขอโอนหรื อยกเว้ นการเรี ย น
รายวิชาได้
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ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณี ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(๒) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม โครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(๔) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) นั กศึ ก ษาที่ ข อโอนผลการเรี ย น ต้ อ งไม่ เ คยถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากมหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(๓) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิต ที่
ขอโอน
(๔) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เที ยบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๔ ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(๔) เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณี ใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่นาผลการเรีย นมาขอยกเว้นการเรีย น
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้ นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ ๘ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(๒) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
(๓) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ยกเว้น การเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน ๑๖ หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ ๔ และ ข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
(๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ ๔
และ ข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
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(๕) จานวนหน่ วยกิตที่ ไ ด้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวม
ขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๖) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
๑ ปีการศึกษา
(๗) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้นับ
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ ๙ นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการ ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๐ การนับจานวนภาคเรี ยนของนักศึ กษาที่ ได้รับ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรี ยนรายวิชา ให้ถื อ
เกณฑ์ดังนี้
(๑) สาหรับนักศึ กษาที่ใช้ ผลการศึ กษาจากการศึกษาตามหลั กสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลั ย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๒) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรียน และการยกเว้ นการเรี ยนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลั ย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ ๑๒ ให้ค ณะกรรมการที่ อธิ การบดี แต่ งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุ มัติ การโอนผลการเรีย น หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๑๒ ให้อธิกาบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
ที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สาเนาถูกต้อง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัณฑิต
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๙๘๙/๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
---------------------------------------------

เพื่ อให้การพั ฒนาหลั กสู ตรครุศ าสตรบั ณฑิ ต คณะครุ ศ าสตร์ ด าเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ .ศ . ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้
๑. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ห้องประชุมจุฬาภรณ์)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ชัยมงคล
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอธิรดา บุญเดช
กรรมการและเลขานุการ
๓. นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ศิษย์เก่า
๔. นายทองหล่อ ทองสุข
ผู้ใช้บัณฑิต
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แท่นทอง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๒. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ห้อง ๒๒๐๔)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิริยาภรณ์ มาเพิ่ม
กรรมการ
๓. นางสาวอัจฉรา เทพแปง
กรรมการ
๔. นางสาวอัจนา ปัญญาครอง
กรรมการ
๕. นายอนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวชลชลิตา แตงนารา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวกนกวรรณ อินทสูตร
ศิษย์เก่า
๘. นางสาวธัญชนก จาดดา
ศิษย์เก่า
๙. นางชุติมา เคหะลูน
ผู้ใช้บัณฑิต
๑๐. นางศิรินาถ บุญมี
ผู้ใช้บัณฑิต
๑๑. นางวารุณี วงษ์ศิลป์
ผู้ใช้บัณฑิต
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. รองศาสตราจารย์วัฒนา พัดเกตุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (ห้องสโมสรอาจารย์)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ประธานกรรมการ
๒. นายชูวิทย์ ไชยเบ้า
กรรมการ
๒./๓. นางสาววรพรรณ
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๓. นายเลเกีย เขียวดี
๔. นางสาวรัตติกาล หินแก้ว
๕. นางสาววรพรรณ กระต่ายทอง
๖. นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์
๗. นางจิรภาส กล้ากะสิการ
๘. นายไพศาล เรียนทับ
๙. นางนริศรา วงศ์บุญมาก
๑๐. รองศาสตราจารย์พนิดา สินสุวรรณ์
๑๑. รองศาสตราจารย์ชรินทร์ มั่งคั่ง
๔. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์เด็กฯ)
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์
๒. นางสาววันทนา สุขเทศ
๓. นางอัจฉรา เอี่ยมละออ
๔. นางสาวอรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
๕. นางสาวบุญญารักษ์ อึ้งชัยพงศ์
๖. นางจรรยารักษ์ จันธิดา
๗. นางจินตนา เชื้อผู้ดี
๘. นางพรทิพย์ กุลมาลา
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธิ์
๑๐. นางอรพรรณ บุตรกตัญญู
๕. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ (ห้องสมุดคณะครุศาสตร์)
๑. นางสาวยุภาดี ปณะราช
๒. นางวิไลวรรณ กระต่ายทอง
๓. นายเสถียร ทีฑา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
๕. นายวิรัช เนื้อไม้
๖. นางสาวจุฑารัตน์ ยมรัตน์
๗. นางสาวพัชรา ม่วงการ
๘. นายพิเชตร์ บัวเถื่อน
๙. นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่ม
๑๐. นายวรรณพงศ์ บุณยะโอภาส

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต
๓./๑๑. นายรังสรรค์
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๑๑. นายรังสรรค์ แสงแก้ว
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี ชานาญกิจ
๑๓. รองศาสตราจารย์ประทุม พรหมวุฒิ
๖. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๑)
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กวี ครองแก้ว
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
๔. นายอัครพล ชูเชิด
๕. นายเอกวุฒิ โลหะการพ
๖. นายบรรเจิด วรรณะ
๗. นายเมืองจันทร์ พะยอม
๘. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้
๙. นายสยาม เรืองสุกไสย์
๑๐. นายธนวุฒิ ตั้งสอนบุญ
๑๑. นายปรีชา ชูเชิด
๑๒. นายพงธร สันติกุล
๑๓. รองศาสตราจารย์สุชาติ แสงทอง
๑๔. รองศาสตราจารย์สธน โรจนตระกูล
๗. โปรแกรมวิชาพลศึกษา (ห้อง ๒๒๐๙)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ วิทยรัตน์
๒. รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย สังวรินทะ
๔. นายณิรุจธ์ การเที่ยง
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
๖. นายอภิศักดิ์ ขาสุข
๗. นายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
๘. นายขจรเกียรติ ขุนชิด
๙. นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
๑๐. นายปรีชา แหชู
๑๑. นายเรืองศักดิ์ แสงทอง
๑๒. นายสุรเดช อินจันทร์

ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
๔/๑๓. รองศาสตราจารย์เจริญ

~ 136 ~

๑๓. รองศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์
๑๔. รองศาสตราจารย์รัชนี ขวัญบุญจันทร์
๑๕. รองศาสตราจารย์สุรางค์ เมธานนท์
๘. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ห้องประชุมคุรุร่มสัก
๑. นายชัยรัตน์ บุมี
๒. นางสาวธิดารัตน์ เสือจร
๓. นายเอกบดินทร์ เกตุขาว
๔. นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์
๕. นายเฉลิม ทองจอน
๖. นายนพรัตน์ ไทยเจริญ
๗. นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์
๘. นางสาวศรินญา ธรรมยศ
๙. นายนรุตม์ บุตรพลอย
๑๐. นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังก์
๑๑. นายไพบูลย์ ปิ่นจุไร
๑๒. นายอรุณ ยอดนิล
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร เรืองรอง
๑๐. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
๑. ผศ.วชิระ วิชชุวรนันท์
๒. นางสาวประภาพรรณ อนันตวงศ์
๓. นายเกริน มากะ
๔. นายพิทักษ์ บุญยะโอกาส
๕. นายสันติ อภัยราช
๖. นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
๑๑. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อรัญวงศ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วิชชุวรนันท์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ ภักดี
๕. รองศาสตราจารย์อารักษ์ ชัยมงคล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
๕/๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย
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๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โกศิยะกุล
๗. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ
๘. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
๙. นางสุมาลี วิทยรัตน์
๑๐. นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
๑๓. นายณฐกร สุขสม
๑๔. นายวชิระ พิมพ์ทอง
๑๕. นางสาวณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์
๑๖. นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ
๑๗. นายอดุลย์ วังศรีคูณ
๑๘. นายเกชา เดชา
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชานาญกิจ
๒๐. นายสามารถ กมขุนทด
๒๑. นางสาวยุพิน พิลึก
๒๒. นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
๑๒. กลุ่มวิชาชีพครู (ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๒)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อรัญวงศ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วิชชุวรนันท์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ ภักดี
๕. รองศาสตราจารย์อารักษ์ ชัยมงคล
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โกศิยะกุล
๗. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ
๘. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
๙. นางสุมาลี วิทยรัตน์
๑๐. นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
๑๓. นายณฐกร สุขสม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
๖/๑๔. นายวชิระ
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๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นายวชิระ พิมพ์ทอง
นางสาวณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์
นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ
นายอดุลย์ วังศรีคูณ
นายเกชา เดชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชานาญกิจ
นายสามารถ กมขุนทด
นางสาวยุพิน พิลึก
นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก จ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
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คาสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๐๔๗/๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
---------------------------------------------

เพื่ อให้การพั ฒนาหลั กสู ตรครุศ าสตรบั ณฑิ ต คณะครุ ศ าสตร์ ด าเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ .ศ . ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้
๑. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ชัยมงคล
๒. นางสาวอธิรดา บุญเดช
๓. นายวิจิตร ฤทธิธรรม
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา
๒. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
๒. นางสาววิริยาภรณ์ มาเพิ่ม
๓. นางสาวอัจฉรา เทพแปง
๔. นางสาวอัจนา ปัญญาครอง
๕. นายอนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
๖. นางสาวชลชลิตา แตงนารา
๓. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
๒. นายชูวิทย์ ไชยเบ้า
๓. นายเลเกีย เขียวดี
๔. นางสาวรัตติกาล หินแก้ว
๕. นางสาววรพรรณ กระต่ายทอง
๔. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์
๒. นางสาววันทนา สุขเทศ
๓. นางอัจฉรา เอี่ยมละออ
๔. นางสาวอรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
๒./๕. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
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๕. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
๑. นางสาวยุภาดี ปณะราช
๒. นางวิไลวรรณ กระต่ายทอง
๓. นายเสถียร ทีฑา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
๕. นายวิรัช เนื้อไม้
๖. นางสาวจุฑารัตน์ ยมรัตน์
๗. นางสาวพัชรา ม่วงการ
๖. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี ครองแก้ว
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
๔. นายอัครพล ชูเชิด
๕. นายเอกวุฒิ โลหะการพ
๖. นายบรรเจิด วรรณะ
๗. นายเมืองจันทร์ พะยอม
๘. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้
๗. โปรแกรมวิชาพลศึกษา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ วิทยรัตน์
๒. รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย สังวรินทะ
๔. นายณิรุจธ์ การเที่ยง
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
๖. นายอภิศักดิ์ ขาสุข
๗. นายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
๘. นายขจรเกียรติ ขุนชิด
๙. นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
๑๐. นายปรีชา แหชู
๘. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑. นายชัยรัตน์ บุมี
๒. นางสาวธิดารัตน์ เสือจร
๓. นายเอกบดินทร์ เกตุขาว
๓/๔. นางสาวปริมพิกา
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๔. นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์
๕. นายเฉลิม ทองจอน
๖. นายนพรัตน์ ไทยเจริญ
๗. นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์
๘. นางสาวศรินญา ธรรมยศ
๑๐. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วิชชุวรนันท์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาฎ จันทะโก
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ตะติสันติสม
๔. นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
๑๑. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อรัญวงศ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วิชชุวรนันท์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ ภักดี
๕. รองศาสตราจารย์อารักษ์ ชัยมงคล
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โกศิยะกุล
๗. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ
๘. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
๙. นางสุมาลี วิทยรัตน์
๑๐. นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
๑๓. นายณฐกร สุขสม
๑๔. นายวชิระ พิมพ์ทอง
๑๕. นางสาวณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์
๑๖. นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ
๑๗. นางสาวยุพิน พิลึก
๑๒. กลุ่มวิชาชีพครู
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อรัญวงศ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วิชชุวรนันท์
๔/๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์
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๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ ภักดี
๕. รองศาสตราจารย์อารักษ์ ชัยมงคล
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โกศิยะกุล
๗. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ
๘. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
๙. นางสุมาลี วิทยรัตน์
๑๐. นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
๑๓. นายณฐกร สุขสม
๑๔. นายวชิระ พิมพ์ทอง
๑๕. นางสาวณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์
๑๖. นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ
๒๑. นางสาวยุพิน พิลึก
๒๒. นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วิชชุวรนันท์)

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ฉ ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.นายชัยรัตน์ บุมี
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
Ph.D. in Education

สถานศึกษา
Sardar Patel International
University, India
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
- วิชาพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
- วิชาการสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาระในการสอน
- วิชาพฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
- วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการศึกษา
- วิชาหลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
2.นางสาวศรินญา ธรรมยศ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระในการสอน
-

วิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการศึกษา
วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
วิชาฐานข้อมูลและการจัดการ
วิชาภาษาอังกฤษสาหรับครูคอมพิวเตอร์

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2550
2542
2539

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2550
2546
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3. นางสาวธิดารัตน์ เสือจร
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แขนง
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ แขนงบริหารงานทั่วไป)

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จการศึกษา

สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

2546

2551

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
- การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Authorware 7.0
- วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับครู
ภาระในการสอน
-

วิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดียเพื่อการศึกษา
วิชาโครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
วิชาการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน

4.นายเฉลิม ทองจอน
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แขนง
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2549

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จการศึกษา

2553

ภาระในการสอน
- วิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับครู
- วิชาดิจติ อลอิเล็คทรอนิกส์

5.นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาระในการสอน
- วิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับครู
- วิชาดิจิตอลอิเล็คทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2549

