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ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัย

ราชภั ฏ สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น ตราประจ� ำ มหาวิท ยาลั ย ซึ่ง เป็ น พระราชลั ญ จกรประจ� ำ
พระองค์รัชกาล ที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ
หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บน
พระทีน่ งั่ อัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยทีว่ นั บรมราชาภิเษก
ตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน�ำ้ อภิเษก
จากทิศทั้งแปด มีสัญลักษณ์ตราประจ�ำสถาบัน 5 สี คือ
สีน�้ำเงิน
หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้ก�ำเนิดและพระราชทานนาม
		
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว

หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 40 แห่งในแหล่งธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง

หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม
หมายถึง ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กว้างไกลใน
		
40 มหาวิทยาลัย
สีขาว
หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ
		
พระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University
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สีประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สีเขียว
สีชมพู

ธงประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป็นแถบตามยาวของผืนธง
แถบสีเขียว อยู่ตอนบน
แถบสีชมพู อยู่ตอนล่าง

คติธรรมประจ�ำมหาวิทยาลัย

ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญา คือแสงสว่างส่องโลก”
พระพุทธรูป

ต้นไม้

ประจ�ำมหาวิทยาลัย

ประจ�ำมหาวิทยาลัย

พระพุทธรัชปัญญาบารมี

ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน)

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตัง้ อยู่เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4297 0094 เว็บไซต์ http://www.snru.ac.th
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ
ปรัชญา

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้น�ำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ค่านิยมหลัก

"ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมท�ำหน้าที่ อย่างมีความสุข"
(4 H's, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
Head
หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
Hand
หมายถึง ร่วมท�ำ ร่วมท�ำหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มคี ุณภาพ

อัตลักษณ์
"บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ"

เอกลักษณ์
"มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส"

SNRU

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะ
ทาง 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 612 ไร่ เดิมเป็นที่ดินของกระทรวงกลาโหมและของกรมต�ำรวจ
ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพลต�ำรวจภูธร 4 จังหวัดสกลนคร แต่ได้ยุบเลิกไปรวมกับภาคอื่น
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ใช้สถานที่ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดสกลนคร การก่อสร้างตัว
อาคารได้เสร็จสิ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 แต่ยังใช้ไม่ได้ กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนโครงการไปสร้าง
ศาลากลางจังหวัดใหม่ท่บี ริเวณศูนย์ราชการในปัจจุบัน จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ขอที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่ง พณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
อดีตนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร จึงได้ถอื ก�ำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
พ.ศ. 2507

โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร
เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 รับ
นักศึกษารุ่นแรก จ�ำนวน 70 คน (ชาย 48 หญิง 22
คน) โดยฝากเรี ย นไว้ กั บ วิ ท ยาลั ย ครู อุ บ ลราชธานี
วิ ท ยาลั ย ครู ม หาสารคามและวิ ท ยาลั ย ครู อุ ด รธานี
มี น ายจ� ำ นง ภวภู ต านนท์ ณ มหาสารคาม เป็ น
อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2508 รับนักศึกษาเพิ่ม
152 คน มีครู - อาจารย์ 18 คน ปีการศึกษา 2509
เริ่มเปิดสอนในระดับ ป.กศ.สูง เป็นปีแรก รับนักศึกษา
จ�ำนวน 146 คน มีครูอาจารย์ 24 คน โดยมีนายพจน์
ธัญญขันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ใหญ่ การด�ำเนินงาน
ของโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครได้เจริญก้าวหน้ามาเป็น
ล�ำดับมีการรับนักศึกษาเพิม่ ขึน้ มีครูอาจารย์เพิม่ มากขึน้ อาคารและสิง่ ก่อสร้างก็เพิม่ มากขึน้ เช่น
เดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยครูสกลนคร" เมื่อวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2513 และได้ขยายการผลิตครูออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคค�่ำ
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วิทยาลัยครูสกลนคร
- ในปีการศึกษา 2518 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (ค.บ.)เป็นปีแรก
- ปีการศึกษา 2519 สภาการฝึกหัดครูได้จัดให้มกี ารเรียนการสอนแบบทวิภาค
ดังนั้น สถาบันจึงเปลี่ยนชื่อจาก "นักศึกษาภาคค�่ำ" เป็น "นักศึกษาต่อเนื่อง"
จนถึงปี 2521
- ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง (หลังอนุปริญญา)
เป็นปีแรกและเปิดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ�ำการ (อคป.)
- ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนในสาขาวิชาทีห่ ลากหลายมากขึน้ คือ สาขาศิลปศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์
- ปีการศึกษา 2529 เปิดสอนในโครงการจัดการศึกษาส�ำหรับบุคลากรประจ�ำการ
(กศ.บป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปีหลัง
- ปีการศึกษา 2530 เริ่มโครงการคุรุทายาท เป็นปีแรก

สถาบันราชภัฏสกลนคร
ต่อมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า "สถาบันราชภัฏ" ใน
ปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ต่อรัฐสภา เมื่อ
ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลง
พระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอน
ที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 จากพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี
คนแรกของสถาบันราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University
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ต่ อ มาเมื่อ วั น ที่ 9 มิถุ น ายน 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิพ ลอดุ ล ย
เดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบัน
ราชภัฏสกลนครได้รับยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน
2547 และผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คนปัจจุบนั
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร

ท�ำเนียบผู้บริหารอดีต - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2507 - 2509

นายจ�ำนง

ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2509 - 2515

นายพจน์

ธัญญขันธ์

อาจารย์ใหญ่และผูอ้ ำ� นวยการ

พ.ศ. 2515 - 2519

นายล�ำพอง

บุญช่วย

ผู้อ�ำนวยการ

พ.ศ. 2519 - 2521

นายวิรัช

บุษยกุล

อธิการ

พ.ศ. 2521 - 2522

ดร.อินทร์

ศรีคุณ

อธิการ

พ.ศ. 2522 - 2529

ผศ.ดร.สุนทร

ค�ำโตนด

อธิการ

พ.ศ. 2529 - 2529

นายปุณณะ

ภูละ

อธิการ

พ.ศ. 2529 - 2532

รศ.สันต์

ธรรมบ�ำรุง

อธิการ

พ.ศ. 2532 - 2538

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ

อธิการ

พ.ศ. 2538 - 2542

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ

อธิการบดี

พ.ศ. 2542 - 2546

ผศ.นิพนธ์

อินสิน

อธิการบดี

พ.ศ. 2546 - 2547

ผศ.ดร.วัฒนา

สุวรรณไตรย์

อธิการบดี

พ.ศ. 2547 - 2555

นายปัญญา

มหาชัย

อธิการบดี

พ.ศ. 2556 - 2560

รศ.ดร.ชนินทร์

วะสีนนท์

อธิการบดี

ธรรมวินทร

อธิการบดี

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ผศ.ปรีชา

SNRU

ตอนที่ 2
ประกาศ
ระเบียบ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
เป็นต้นไป

ข้อ ๒๑ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ข้อ ๓๒ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือมติอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับ
นี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒
ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓
ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑
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“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีด่ ำ� เนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหวั หน้าส่วนราชการทีเ่ ป็นคณะ และให้หมายความรวม
ถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
“คณะกรรมการประจ�ำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ
ในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรองให้มสี ถานะเทียบเท่าสถาบันอุดมศึกษา
“ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความว่า ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครที่รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
“อาจารย์ท่ปี รึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดี เพื่อให้ท�ำ
หน้าที่ควบคุมแนะน�ำ และให้ค�ำปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อ ๕๔ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามข้อบังคับนีแ้ ละมีอำ� นาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือค�ำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาในการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ หรือในกรณีไม่อาจปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัย หรืออนุมัติ
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๖ ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ ดังนี้
๖.๑ ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัด
ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๔
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การศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก�ำหนดระยะเวลาและจ�ำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับการศึกษาภาคปกติ
๖.๒ ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ
รวมภาคฤดูร้อนหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
ข้อ ๗ รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้
๗.๑ โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ
๗.๒ โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุด
สุดสัปดาห์
๗.๓ โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เวลานอกเวลาราชการ
๗.๔ โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุ
กระจายเสียง วิดีทัศน์สองทางหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบอินเตอร์เน็ต
๗.๕ โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอน
เป็นคราว ๆ คราวละ ๑ รายการ หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหา
สัมพันธ์กัน
๗.๖ โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐาน
เช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมใน
ต่างประเทศ
๗.๗ โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning)
ให้เป็นไปตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗.๘ โปรแกรมโครงการพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละ
หลักสูตร ทั้งนี้จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร โดยการเทียบ
หน่วยกิตตามข้อ ๙ และให้จัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การคิดหน่วยกิต
๘.๑ ระบบทวิภาค
๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่นอ้ ยกว่า
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๑.๓ การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก
ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๑.๔ การท�ำโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่ใช้เวลาท�ำโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
การจัดการศึกษาระบบไตรภาค ให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ดังนี้
๘.๒ ระบบไตรภาค
๘.๒.๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิต
ระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
ข้อ ๙ เกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตามหมวดนี้
เป็นต้นไป ให้ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบไตรภาค ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาค
หมวด ๓
หลักสูตร
ข้อ ๑๐ ให้จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้
๑๐.๑๕ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียน เต็มเวลาและไม่น้อยกว่า ๑๔ ภาคการศึกษาและไม่เกิน ๑๒ ปี
การศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๐.๒๖ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๕๐ หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า ๑๗ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๕
ปีการศึกษาส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

ข้อ ๑๐.๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๖
ข้อ ๑๐.๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๕
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๑๐.๓๗ หลักสูตรปริญญาต่อเนื่อง ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต และ ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียน เต็มเวลา และไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หมวด ๔
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๑ คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๑.๑ ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส�ำหรับ
หลักสูตรปริญญาตรีปกติหรือส�ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าส�ำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีต่อเนื่อง
๑๑.๒ เป็นผู้มคี วามประพฤติดี
๑๑.๓ ไม่เป็นผู้มคี วามประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
๑๑.๔ ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑๑.๕ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
๑๑.๖ มีคุณสมบัตอิ ื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๑๑.๗ มีคุณสมบัตติ ามที่มหาวิทยาลัยอนุมัตใิ ห้เป็นกรณีพเิ ศษ
ข้อ ๑๒ การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ก�ำหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ส�ำหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะก�ำหนด
ให้ยกเว้นวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะให้มกี ารสอบคุณวุฒอิ ย่างอื่นแทนก็ได้
ข้อ ๑๓ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๑๓.๑ ผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งช�ำระเงินตามระเบียบในวัน
เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๐.๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๗
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๑๓.๒ ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าให้เป็นนักศึกษาที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่
ก�ำหนดให้รายงานตัวและเมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้วต้องมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดท้าย
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้รายงานตัว เว้นแต่จะมีเหตุจ�ำเป็นและได้รับอนุมัตจิ ากอธิการบดี
๑๓.๓ ผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้เป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และเป็น
นักศึกษาระบบใดต้องขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และเป็นนักศึกษาระบบนัน้
๑๓.๔ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาและท�ำการศึกษา
ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและท�ำการศึกษา ณ
วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น
ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนระบบการศึกษา
ในกรณีทมี่ เี หตุผลและความจ�ำเป็นอย่างยิง่ มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ใิ ห้นกั ศึกษาเปลีย่ น
ระบบการศึกษาได้ทงั้ นีน้ กั ศึกษาจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาส�ำหรับการเปลี่ยนระบบการศึกษา โดยให้นับระยะเวลา
การศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษามาแล้ว
ข้อ ๑๕ สภาพนักศึกษา
๑๕.๑ สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ สภาพ ดังนี้
๑๕.๑.๑ นักศึกษาสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
เป็นภาคการศึกษาแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
๑๕.๑.๒ นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๒.๐๐
๑๕.๒ ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาจะมีบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อ
ประกอบการใช้สทิ ธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย
๑๕.๓ การจ�ำแนกสภาพนักศึกษา
การจ�ำแนกสภาพนักศึกษาจะกระท�ำทุก ๆ ๒ ภาคการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา เว้นแต่ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถอื ว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง
๑๕.๔ การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๕.๔.๑ ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ ๑๑
๑๕.๔.๒ ตาย
๑๕.๔.๓ ลาออก
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๑๕.๔.๔ ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้รบั อนุมตั อิ นุปริญญา
หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุมัตจิ ากอธิการบดีให้เข้าศึกษาต่อ
๑๕.๔.๕ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
๑๕.๔.๖ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาหรือไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย
๑๕.๔.๗ ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๓ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับ
การผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค
๑๕.๔.๘ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๑.๖๐
ในการจ�ำแนกสภาพนักศึกษาเป็นครั้งแรก หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่า ๑.๗๐
ในการจ�ำแนกสภาพนักศึกษาครั้งที่ ๒ หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๑.๘๐
ในการจ�ำแนกนักศึกษาครั้งที่ ๓
๑๕.๔.๙ ไม่สำ� เร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ตามข้อ ๑๐
๑๕.๔.๑๐ นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรก�ำหนดแต่ยังได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๑.๘๐
๑๕.๔.๑๑ กระท� ำ การทุ จ ริ ต หรื อ มี ค วามประพฤติ อั น เป็ น การ
เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
๑๕.๔.๑๒ ต้องโทษโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดเมื่อได้กระท�ำโดยประมาท
๑๕.๕ การคืนสภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุสุดวิสัย โดยไม่ได้กระท�ำผิด
ทางวินัย และไม่ได้พ้นสภาพเนื่องจากมีผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดในข้อ ๑๕.๔.๘
อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี และต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
การคืนสภาพนักศึกษา และค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาย้อนหลัง
ข้อ ๑๖ การเปลี่ยนสาขาวิชา
๑๖.๑ นักศึกษาทีจ่ ะเปลีย่ นสาขาวิชา จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเดิม
แล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค การศึกษาปกติ
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๑๖.๒ การเปลี่ยนสาขาวิชา จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าโปรแกรมหรือหัวหน้าสาขาวิชาเจ้าสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม หัวหน้าโปรแกรมวิชาเจ้า
สังกัดสาขาวิชาเอกใหม่ และให้คณบดีอนุมัตแิ ล้วแจ้งส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๖.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัตใิ ห้เปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๗ การย้ายวิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาทีส่ อบคัดเลือกได้ หรือได้รบั คัดเลือกให้เข้าศึกษา ณ วิทยาเขต
หรือศูนย์การศึกษาใดจะต้องศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะ
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาย้ายไปศึกษา ณ วิทยาเขตหรือศูนย์บริการการศึกษาอื่น เว้นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุผล ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งเท่านัน้
๑๗.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาทีย่ ้ายวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษา
ให้นับตัง้ แต่เริ่มเข้าศึกษา ณ วิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษาเดิม
ข้อ ๑๘ การย้ายคณะ
๑๘.๑ นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะ ต้องได้เรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมา
แล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูก
ให้พักการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และมีคุณสมบัติอื่นตามที่
คณะก�ำหนด
๑๘.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตาม
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษา
๑๘.๓ การย้ายคณะจะกระท�ำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ทีป่ รึกษา หัวหน้าโปรแกรมวิชา คณบดีเจ้าสังกัดเดิมและได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการประจ�ำ
คณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา
๑๘.๔ นักศึกษาที่ย้ายคณะจะต้องมีเวลาการศึกษาอยู่ในคณะที่ตนย้ายเข้า
อย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติก่อนส�ำเร็จการศึกษา
๑๘.๕ ระยะเวลาการศึกษา ให้นับตัง้ แต่เข้าศึกษาในคณะเดิม
๑๘.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมตาม
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด และสามารถย้ายคณะได้ไม่เกิน ๑ ครัง้
๑๘.๗ การโอนรายวิชาและจ�ำนวนรายวิชาที่จะโอน ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณบดีที่นักศึกษาย้ายเข้า
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๑๘.๘ นักศึกษาที่ย้ายคณะให้ค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
รายวิชาทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติให้โอนจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะที่รับเข้า
ศึกษาด้วย
ข้อ ๑๙ การรับโอนนักศึกษา
๑๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและก�ำลังศึกษาในหลักสูตร
ที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
๑๙.๒ การพิจารณารับโอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�ำคณะ
๑๙.๓ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
๑๙.๓.๑ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับนี้
๑๙.๓.๒ ได้ศกึ ษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติทงั้ นี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
๑๙.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นค�ำร้อง
ต่อมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคที่ประสงค์
จะเข้าศึกษานัน้ พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๑๙.๕ นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
๒ ภาคการศึกษา
๑๙.๖ การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม
ข้อ ๒๐ การโอนหน่วยกิตและการยกเว้นรายวิชา
นั ก ศึก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรีอ าจขอโอนหน่ ว ยกิต หรือ ยกเว้ น รายวิช าใน
หลักสูตรระดับเดียวกันทีไ่ ด้เคยศึกษามาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอืน่ หรือหลักสูตรเดียวกัน
ในมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันการศึกษาอืน่ ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
และ/หรือการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชา การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ผูท้ จี่ ะขอโอนผลการเรียนและข้อยกเว้นการเรียน
ต้องกระท�ำให้เสร็จสิ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนด
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หมวด ๕
อาจารย์ท่ปี รึกษา
ข้อ ๒๑ ให้นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน�ำการวางแผนการศึกษา
และในการลงทะเบียนศึกษารายวิชาทุกครั้ง ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
ข้อ ๒๒ หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดังนี้
๒๒.๑ ให้ค�ำแนะน�ำและท�ำแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา
ให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้
๒๒.๒ ให้คำ� แนะน�ำในเรือ่ งระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกีย่ วกับการศึกษา
แก่นักศึกษา
๒๒.๓ รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอ
ยกเลิกรายวิชา และจ�ำนวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนักศึกษา
๒๒.๔ แนะน�ำวิธีเรียน ให้ค�ำปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
๒๒.๕ พิจารณาค�ำร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา และด�ำเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๒๒.๖ ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
๒๒.๗ รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ในกรณีทนี่ กั ศึกษากระท�ำผิดวินยั ให้อาจารย์ทปี่ รึกษารายงานให้หวั หน้า
โปรแกรมวิชาและคณบดีทราบ เพื่อพิจารณาน�ำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พิจารณาโทษทางวินัยต่อไป
หมวด ๖
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๒๓ การลงทะเบียนเรียน
๒๓.๑ ก�ำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาเรียนให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๓.๒ การลงทะเบี ย นเรี ย นจะสมบู ร ณ์ เ มื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ช� ำ ระเงิ น ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๒๔ จ�ำนวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา
๒๔.๑ นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ไม่ต�่ำกว่า ๙ หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต�่ำกว่า
๓ หน่วยกิตและไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
๒๔.๒ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ�ำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนเกินกว่า
ที่ได้ก�ำหนดนักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขออนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัย แต่เพิ่มได้ไม่เกินภาคการศึกษา
ละ ๓ หน่วยกิต
๒๔.๓ การลงทะเบียนเรียนต�่ำกว่าที่ก�ำหนดจะกระท�ำได้เฉพาะนักศึกษา
ที่จะจบหลักสูตร และเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ�ำนวนหน่วยกิตต�่ำกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ ๒๔.๑ ให้ลงทะเบียนเท่าจ�ำนวนหน่วยกิตที่เหลือได้
ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ (Audit)
๒๕.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ เป็นการลงทะเบียนเรียนเพือ่ เพิม่ พูน
ความรู้โดยไม่นับหน่วยกิตไม่บังคับให้นักศึกษาสอบ และมีผลการเรียนเป็น AU
๒๕.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิตได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น และต้องช�ำระค่าหน่วยกิตตามรายวิชา
ที่เรียนและให้ระบุในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
๒๕.๓ การลงทะเบียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตให้ลงในช่องผล
การเรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตเฉพาะผูท้ มี่ เี วลาเรียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้ หมด
ของรายวิชา นั้น
๒๕.๔ มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ใิ ห้บคุ คลภายนอกใด ๆ ทีม่ ใิ ช่นกั ศึกษาเข้าเรียน
บางรายวิชาพิเศษได้แต่ผนู้ นั้ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละพืน้ ฐานความรูก้ ารศึกษา ตามทีม่ หาวิทยาลัย
เห็นสมควรและจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๒๖ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชา
๒๖.๑ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกวิชาที่จะเรียน หมู่เรียน ต้องได้
รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา และผ่านการอนุมัตจิ ากส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
๒๖.๒ การขอถอน หรื อ ขอเพิ่ ม รายวิ ช าเรี ย นต้ อ งกระท� ำ ภายใน ๒
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติและสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
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๒๖.๓ การขอยกเลิกทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องได้รับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ส�ำหรับ
ภาคการศึกษาปกติ และ ๑ สัปดาห์ส�ำหรับภาคฤดูร้อน
๒๖.๔ นักศึกษาที่ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์ของภาค
การศึกษาปกติหรือ ๑ สัปดาห์ของภาคฤดูร้อน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ถอนโดยได้รับเงินคืนเต็มจ�ำนวน หากพ้นก�ำหนดเวลานี้จะไม่ได้รับเงิน
ค่าลงทะเบียนคืน
๒๖.๕ การขอถอนรายวิชาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
และภายใน ๑๕ วันนับตัง้ แต่วันเปิดภาคการฤดูร้อน จะไม่บันทึก W (Withdrawal) หากขอถอน
รายวิชาเรียนหลังจาก ๓๐ วัน หรือ ๑๕ วันแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
จะบันทึก W ในรายวิชานั้น ๆ
๒๖.๖ นักศึกษามีสิทธิที่จะขอยกเลิกรายวิชาเรียนได้ภายใน ๖๐ วัน นับ
ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาแต่จ�ำนวนหน่วยกิตที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หากมี
ความจ�ำเป็นต้องยกเลิกรายวิชาเรียนหลังจาก ๖๐ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือเมื่อ
ยกเลิกรายวิชาเรียนแล้ว จ�ำนวนหน่วยกิตคงเหลือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบปลายภาค
๒๖.๗ การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าหนึ่ ง รายวิ ช าใดที่ มี วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น
มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๒๖.๗.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนนักศึกษา
จะต้องสอบได้วชิ าบังคับก่อน มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ๆ เป็นโมฆะ
๒๖.๗.๒ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนือ่ งควบคูก่ บั รายวิชา
บังคับก่อนที่เคยสอบได้ F มาแล้ว โดยความเห็นชอบของหัวหน้าโปรแกรมวิชา
ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
๒๗.๑ นักศึกษาที่ลาพั ก การศึก ษา หรือ ถู ก สั่ ง ให้ พั ก การศึก ษาตามข้ อ
บังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและช�ำระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยให้ด�ำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรก
นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
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๒๗.๒ นักศึกษาทีเ่ รียนได้จำ� นวนหน่วยกิตครบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระหว่างเวลาที่ก�ำหนดตาม
ข้อ ๑๐ หรือตามระยะเวลาที่ก�ำหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษานั้น ๆ
ข้อ ๒๘ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดโดยให้
ปฏิบตั ิ ตามวิธกี าร ขัน้ ตอนและในวันทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด การผ่อนผันการช�ำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นอ�ำนาจของอธิการบดีโดยผ่อนผันได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา การยกเว้น
หรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้
จัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๙ การลา
๒๙.๑ นักศึกษามีสิทธิลาป่วยหรือการลากิจได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทัง้ หมดในภาคการศึกษานัน้ กรณีลาป่วยหรือการลากิจทีไ่ ม่เกิน ๑๕ วัน ให้อยู่ในดุลยพินจิ
ของอาจารย์ทปี่ รึกษาในการอนุมตั หิ ากเกินจากนีต้ ้องได้รบั ความเห็นชอบจากหัวหน้าโปรแกรม
วิชาและอนุมัตจิ ากคณบดีเจ้าสังกัด
๒๙.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาแล้ว มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการสอบ
การนับเวลาเรียนและสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหรือการสอบ
ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษา
๓๐.๑ นักศึกษาอาจยื่นค�ำร้องขอพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๓๐.๑.๑ ถูกเกณฑ์ หรือระดมพลเข้ารับราชการกองประจ�ำการ
๓๐.๑.๒ ได้ รั บ ทุ น การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ
หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๓๐.๑.๓ ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษา
ตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค�ำสั่งแพทย์
โดยมีใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
๓๐.๑.๔ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี ค วามจ� ำ เป็ น ส่ ว นตั ว อาจยื่ น ค� ำ ร้ อ ง
ขอลาพักการศึกษาได้ถ้าได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อย ๑ ภาค
การศึกษา
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๓๐.๒ การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาค
การศึกษาทีล่ าพักการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้พจิ ารณาอนุมตั ิ ยกเว้นการลาพัก
การศึกษาในกรณีข้อ ๓๐.๑.๑ - ๓๐.๑.๓ โดยให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๓๐.๓ การลาพักการศึกษา กระท�ำได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ทั้งนี้การลาพักการศึกษาทุกครั้งต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ปกครอง
๓๐.๔ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัตใิ ห้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่
ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
๓๐.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าเรียน
ต้องยื่นค�ำร้องกลับเข้าเรียนต่อคณบดี ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
และให้คณบดีเจ้าสังกัดแจ้งส�ำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๓๐.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
การรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๓๑ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องได้
รับความยินยอมจากผู้ปกครองและได้รับอนุมัติโดยคณบดีเจ้าสังกัดและให้คณบดีแจ้งส�ำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หมวด ๗
การวัด และการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๒ การมีสิทธิเข้าสอบ
๓๒.๑ นักศึกษาผู้มีสิทธิในสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
๓๒.๑.๑ มีเวลาเรียนรายวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด
๓๒.๑.๒ กรณีที่มีเ วลาเรีย นรายวิช าใดไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๘๐
แต่ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคณบดีพิจารณาเห็นสมควรให้มสี ิทธิสอบ
๓๒.๒ นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๒.๑.๑ หรือข้อ ๓๒.๑.๒ ให้
อาจารย์ผู้สอนพิจารณาให้ผลการเรียนเป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๓๓ ระเบียบการสอบ
๓๓.๑ การก�ำหนดจ�ำนวนครั้ง วิธีการสอบ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ประจ�ำวิชา
๓๓.๒ ระเบียบการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๓๓.๓ นักศึกษาทีไ่ ม่ได้เข้าสอบตามก�ำหนดโดยมีเหตุผลความจ�ำเป็น จะต้อง
ยื่นค�ำร้องขอสอบต่อคณะภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันสอบวิชานั้น และสอบให้เสร็จสิ้นภายใน
๑๕ วัน นับตั้งแต่วันสอบตามปกติของวิชานั้นหากพ้นก�ำหนดให้ถือว่าขาดสอบ กรณีที่มี
ความจ�ำเป็นต้องสอบเกิน ๑๕ วัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี ทั้งนี้ หากไม่อาจปฏิบัติตาม
ความดังกล่าวได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
๓๓.๔ นั ก ศึ ก ษาที่ ทุ จ ริ ต ในการสอบ ให้ ถื อ ว่ า สอบตกได้ F ในวิ ช านั้ น
และถือว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๔ การวัดผลการศึกษา
การวั ด ผลการศึ ก ษาอาจจะกระท� ำ ได้ ร ะหว่ า งภาคการศึ ก ษา ด้ ว ยวิ ธี ส อบย่ อ ย
ท�ำรายงาน งานที่แบ่งกันท�ำเป็นหมู่คณะการทดสอบระหว่างการศึกษา การเขียนสารนิพนธ์
ประจ�ำรายวิชา หรืออื่น ๆ และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจะมีผลการสอบปลายภาคส�ำหรับ
และรายวิชาที่ศึกษานั้น โดยคิดคะแนนระหว่างการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๗๐ เว้นแต่รายวิชาที่ก�ำหนดให้วัดผลการศึกษาลักษณะอื่นโดยให้ท�ำเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนหลังสอบปลายภาคการศึกษาในวันและ
เวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการสอบปลายภาค
การศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามประกาศการส่งผลการเรียนของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจใช้วธิ ที ดสอบเทียบความรู้แทนการวัดความผลการศึกษาตามความ
ในวรรคก่อนก็ได้
ข้อ ๓๕ การประเมินผลการศึกษา
๓๕.๑ ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
ก�ำหนดให้ใช้ระบบระดับคะแนนและแต้มระดับคะแนนในการวัดและประเมินผล ดังนี้
ระดับคะแนน A ความหมาย ดีเยี่ยม (Excellent) แต้มระดับคะแนน ๔.๐๐
ระดับคะแนน B+ ความหมาย ดีมาก (Very Good) แต้มระดับคะแนน ๓.๕๐
ระดับคะแนน B ความหมาย ดี (Good)
แต้มระดับคะแนน ๓.๐๐
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ระดับคะแนน C + ความหมาย ค่อนข้างดี (Fairly Good) แต้มระดับคะแนน ๒.๕๐
ระดับคะแนน C ความหมาย พอใช้ (Fair)
แต้มระดับคะแนน ๒.๐๐
ระดับคะแนน D+ ความหมาย อ่อน (Poor)
แต้มระดับคะแนน ๑.๕๐
ระดับคะแนน D ความหมาย อ่อนมาก (Very Poor) แต้มระดับคะแนน ๑.๐๐
ระดับคะแนน F ความหมาย ตก (Fail)
แต้มระดับคะแนน ๐
๓๕.๑.๑ ระบบนี้ใช้ส�ำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร
ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ต้องไม่ต�่ำกว่า D ถ้านักศึกษาได้รับคะแนนในรายวิชา
ใดเป็น F ต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ำจนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียน
และเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวแทนได้ แล้วให้เปลี่ยนระดับคะแนนวิชาเลือกเดิมจาก F
เป็น W
๓๕.๑.๒ ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพถ้าได้ระดับคะแนนต�่ำกว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ำ
๓๕.๒ ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนได้ให้ประเมินผล
โดยสัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์ S ความหมาย ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Satisfactory)
สัญลักษณ์ U ความหมาย ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory)
สัญลักษณ์ I ความหมาย ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplety)
สัญลักษณ์ W ความหมาย การถอนรายวิชาเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal)
สัญลักษณ์ AU ความหมาย การเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
ระบบนี้ใช้ส�ำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อ
ก�ำหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชา
ที่ได้ผลการเรียน U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ำจนกว่าจะสอบได้
๓๕.๓ การให้ F ในรายวิชาใดจะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย
๓๕.๓.๑ นักศึกษาสอบตก
๓๕.๓.๒. นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา
๓๕.๓.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๓๒.๑
๓๕.๓.๔ นักศึกษาทุจริตในการสอบ
๓๕.๓.๕ นักศึกษาที่ได้ I แต่มิได้ด�ำเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้ I
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียน
๓๕.๔ การให้ S หรือ U ใช้สำ� หรับประเมินรายวิชาเรียนทีไ่ ม่นำ� ค่าของหน่วยกิต
มาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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๓๕.๕ การให้ I ในรายวิชาใดจะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
๓๕.๕.๑ นั ก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นครบตามเกณฑ์ ใ นข้ อ ๓๒.๑.๑
หรือข้อ ๓๒.๑.๒ แต่ขาดสอบปลายภาคเนื่องจากป่วย หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติ
จากคณบดี
๓๕.๕.๒ อาจารย์ผู้สอนและคณบดีเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ โดยไม่ใช่
เป็ น ความบกพร่ อ งหรื อ ความผิ ด ของนั ก ศึ ก ษา ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
ให้อธิการบดีอนุมัติขยายเวลาได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา
๓๕.๖ นักศึกษาที่ได้ I จะต้องด�ำเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นตามอาจารย์ผู้สอนก�ำหนด ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้น
ก�ำหนดดังกล่าวให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียน
จากคะแนนที่มีอยู่แล้วและหากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการประเมินใหม่ภายในภาคการศึกษา
ถัดไป ให้นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนระดับคะแนนเป็น F หรือ U แล้วแต่กรณีเว้นแต่
อธิการบดีอนุมัติให้ขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันมิใช่เกิดจากการกระท�ำของนักศึกษา
ผู้นั้น ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดให้ในข้อ ๓๕.๕.๒
๓๕.๗ การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
๓๕.๗.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัตใิ ห้ถอนรายวิชาเรียนตามข้อ ๒๖.๕
๓๕.๗.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๐
๓๕.๗.๓ นักศึกษาถูกสัง่ ให้พ้นการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาค
การศึกษานัน้ ๆ
๓๕.๗.๔ รายวิชาเลือกทีไ่ ด้ F และได้รบั อนุมตั ใิ ห้เรียนรายวิชาอืน่ แทน
๓๕.๗.๕ นักศึกษาได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี ให้เปลีย่ นจาก I ทีน่ กั ศึกษา
ได้รบั ตามข้อ ๓๕.๕.๑ และครบก�ำหนดเวลาของการเปลีย่ น I แล้ว แต่การป่วยหรือเหตุอนั สุดวิสยั
ยังไม่สิ้นสุด โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือได้
๓๕.๘ การให้ AU ในรายวิชาใดจะกระท�ำในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัตใิ ห้
ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตตามข้อ ๒๕
๓๕.๙ การนับจ�ำนวนหน่วยกิต
๓๕.๙.๑ การนับจ�ำนวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค�ำนวณหาแต้มระดับ
คะแนนเฉลีย่ ให้นบั จากทุกรายวิชาทีม่ รี ะบบการให้คะแนนแบบระดับคะแนน ในกรณีทนี่ กั ศึกษา
ลงทะเบียนเรียนซ�้ำหรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้เอาจ�ำนวนหน่วยกิต และแต้มระดับคะแนนที่
ได้ไปใช้ในการค�ำนวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย
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๓๕.๙.๒ การนับจ�ำนวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบ
หลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบที่ได้เท่านั้น
๓๕.๑๐ การค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
๓๕.๑๐.๑ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษา ให้
ค�ำนวณจากผลการเรียนของนักศึกษาภาคการศึกษานั้น โดยน�ำผลรวมของผลคูณของจ�ำนวน
หน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตรวม
ของภาคการศึกษานั้น การค�ำนวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๒ ต�ำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
ส�ำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น I ไม่ให้น�ำหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
๓๕.๑๐.๒ แต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสม ใหค� ำ นวณจากผล
การเรียนของนักศึกษาตัง้ แต่เริม่ เข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยน�ำผลรวมของผลคูณ
ของจ�ำนวนหน่วยกิต กับแต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ ๓๕.๑๐.๑
เป็นตัวตั้งหารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด การค�ำนวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม
ต�ำแหน่งที่ ๒ โดยไม่ปัดเศษส�ำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น I ไม่ให้น�ำหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหารเฉลี่ย กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ�้ำ ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตและผลการเรียนครั้ง
สุดท้ายไปค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๓๕.๑๐.๓ การค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา
ที่ย้ายสาขาวิชาเอก ย้ายหลักสูตร ย้ายคณะ ให้ค�ำนวณแต้มระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
มีปรากฎในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบหรือไม่ก็ตาม
๓๕.๑๐.๔ การค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่โอนมาจาก
สถานศึกษาอื่นและนักศึกษาที่ส�ำเร็จอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา
ต่อให้คดิ เฉพาะแต้มระดับคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหม่เท่านัน้
๓๕.๑๑ การแจ้งผลการเรียน
๓๕.๑๑.๑ มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการเรียนภายหลังจากการประมวล
ผลการเรียนแล้วเสร็จในแต่ละภาคการศึกษา
๓๕.๑๑.๒ มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา
และใบรับรองใด ๆ ให้แก่นักศึกษาหากนักศึกษาค้างช�ำระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะได้มี
การแจ้งผลการเรียนไปแล้วก็ตาม
ข้อ ๓๖ การเรียนเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๓๖.๑ นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทปี่ รึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีเจ้าสังกัดของนักศึกษา
ทั้งนี้ การค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ใช้ผลการเรียนครั้งใหม่
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๓๖.๒ ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ�้ำได้โดยต้อง
เรีย นวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรไม่ต�่ำกว่า ๙ หน่ ว ยกิต ยกเว้ น ในกรณีที่นัก ศึก ษาเรีย นครบ
หน่วยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแล้วแต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถงึ เกณฑ์ให้ เรียนซ�ำ้
เฉพาะรายวิชาที่จะเรียนเพื่อยกระดับคะแนนได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาทุกรายวิชา
๓๖.๓ กรณีนั ก ศึก ษาเข้ า รั บ การศึก ษาในหลั ก สู ต รปริญ ญาตรีต ่ อ เนื่อ ง
จะลงทะเบียนรายวิชาซ�้ำหรือเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญา
ไม่ได้
ข้อ ๓๗ การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ และการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
นักศึกษาจะต้องรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน เนื่องจากประพฤติตนและปฏิบัติงาน
ขัดต่อระเบียบวินัย
ผู้ควบคุมซึ่งเป็นอาจารย์หรือบุคคลจากภายนอกอาจพิจารณาส่งตัวกลับ ให้ถือว่า
การศึ ก ษายั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ต ามความต้ อ งการแห่ ง หลั ก สู ต รและจะได้ รั บ การประเมิ น ผล
ไม่ผ่าน (U) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
หมวด ๘
การส�ำเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัตปิ ริญญา
ข้อ ๓๘ การส�ำเร็จการศึกษา
๓๘.๑ นักศึกษาทีค่ าดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องยืน่ ค�ำร้อง
ขอส�ำเร็จการศึกษาที่ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่
วันเปิดภาคการศึกษานั้น
๓๘.๒ ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะเป็นผู้รับรองการส�ำเร็จการศึกษา และ
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งรายชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะพิจารณา
๓๘.๓ ผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
๓๘.๓.๑ มีความประพฤติและคุณธรรม
๓๘.๓.๒ ต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
สาขาวิชาและเป็นไปตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับนี้
๓๘.๓.๓ ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
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๓๘.๓.๔ ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
๓๘.๓.๕ กรณีเทียบโอนรายวิชา ต้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
ข้อ ๓๙ การขอรับปริญญา
๓๙.๑ นักศึกษาต้องส�ำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่กี �ำหนดไว้ในข้อ ๓๘
๓๙.๒ ให้ นั ก ศึ ก ษายื่ น ค� ำ ร้ อ งแสดงความจ� ำ นงขอรั บ ปริ ญ ญา หรื อ
อนุปริญญาต่อมหาวิทยาลัยตามวิธีการ ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด พร้อมทั้ง
ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๓๙.๓ นักศึกษาทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่ ให้ได้รบั ปริญญาหรืออนุปริญญา
จะต้องไม่มพี นั ธะด้านหนีส้ นิ ใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัยและเป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติไม่ขดั ต่อข้อบังคับ
และระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๐๘ การให้ปริญญา
๔๐.๑ ให้มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
รับปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
๔๐.๒ การให้ปริญญาเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ปริญญา
เกียรตินยิ ม แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป ส�ำหรับ
ปริญญาบัณฑิตเกียรติ นิยมอันดับ ๑ หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป
ส�ำหรับปริญญาบัณฑิตเกียรติ นิยมอันดับ ๒
๔๐.๓ การที่ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
๔๐.๓.๑ นักศึกษามีผลการเรียน F หรือ U ตามระบบค่าระดับคะแนน
๔๐.๓.๒ นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาเกินจ�ำนวนปีการศึกษาปกติที่
ระบุไว้ในหลักสูตร
๔๐.๓.๓ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
๔๐.๓.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชาและยกเว้นรายวิชา
๔๐.๓.๕ นักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเพื่อปรับค่าระดับคะแนน
๔๐.๓.๖ นักศึกษาสาขาวิชานิตศิ าสตร์ ที่ส�ำเร็จการศึกษาโดยมีการ
สอบแก้ตัว
ข้อ ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๘
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ข้อ ๔๑ การอนุมัตปิ ริญญา
ให้สภาวิชาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ข้อ ๔๒๙ ให้ยกเลิกข้อความตาม ข้อ ๔๒
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๓ ภายใต้ข้อบังคับในข้อ ๔๒ ให้มีผลใช้บังคับส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตัง้ แต่
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๔๔ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้น�ำประกาศ ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มี
การออกประกาศ ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๙

ข้ อ ๔๒ ยกเลิก โดยข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ว่ า ด้ ว ยการศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ โดยเป็นการสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงจ�ำเป็นต้องตราข้อบังคับนี้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ โดยเป็นการสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้
ปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความ
เหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการและ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจ�ำเป็น
ต้องตราข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาและ
การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้
มีความเหมาะสม
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครัง้ ๑๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่า
บ�ำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพือ่ การจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส�ำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตัง้ แต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษา ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ผูท้ ไี่ ด้ชำ� ระค่าธรรมเนียมแรกรับเข้าศึกษาส�ำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
แล้ ว และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู ้ ที่ ไ ด้ ช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย มเพื่ อ รั ก ษาสภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยแล้วด้วย
“ค่าบ�ำรุงการศึกษา” หมายความว่า เงินทีน่ กั ศึกษาช�ำระค่าบ�ำรุงมหาวิทยาลัย
ค่าบ�ำรุงห้องสมุด ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าบ�ำรุงกีฬา ค่าบ�ำรุงห้องพยาบาลและบริการ
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สุขภาพ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพือ่ พัฒนาโปรแกรมวิชา และค่าธรรมเนียมการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต แบบเหมาจ่าย
“เงินค่าบ�ำรุงอื่น ๆ” หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บนอกจากค่าบ�ำรุง
การศึกษา และเป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล
แบบเหมาจ่าย ดังนี้
๔.๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๓) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๕) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๖) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๗) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๘) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๙) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท
๔.๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๑๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๑๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท
นั ก ศึก ษาจะต้ อ งช� ำ ระเงิน ตามข้ อ ๔ ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปิ ด ภาคเรีย น
หากพ้นก�ำหนดนี้จะต้องช�ำระค่าปรับวันละ ๒๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท การขอผ่อนผัน
การช�ำระเงินและการยกเว้นการช�ำระค่าปรับให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของอธิการบดี หรือรองอธิการบดี
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๕ นอกจากการเรียกเก็บเงินตามข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงอื่น ๆ
จากนักศึกษาแต่ละคน ดังนี้
๕.๑) ค่าสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาแต่ละประเภท จ�ำนวน ๒๐๐ บาท
๕.๒) ค่าธรรมเนียมแรกรับเข้าส�ำหรับนักศึกษาใหม่ จ�ำนวน ๕๐๐ บาท
๕.๓) ค่าประกันของเสียหายนักศึกษาใหม่ จ�ำนวน ๗๐๐ บาท เงินจ�ำนวนนี้
มหาวิทยาลัยจะคืนให้นักศึกษาเมื่อส�ำเร็จการศึกษา โดยไม่กระท�ำการอันใดที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
๕.๔) ค่าคู่มือการศึกษาและหลักสูตรนักศึกษาใหม่ จ�ำนวน ๒๕๐ บาท
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๕.๕) ค่าบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่ จ�ำนวน ๕๐ บาท
๕.๖) ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท
๕.๗) ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษาจากระบบหนึ่งสู่อีกระบบหนึ่ง
จ�ำนวน ๕๐๐ บาท
๕.๘) ค่าธรรมเนียมการย้ายโอนสถานศึกษา จ�ำนวน ๕๐๐ บาท
๕.๙) ค่าธรรมเนียมการโอน และเทียบโอน รายวิชา หน่วยกิตละ
ไม่เกิน ๑๐๐ บาท
๕.๑๐) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนประสบการณ์ หน่วยกิตละ
ไม่เกิน ๑๐๐ บาท
๕.๑๑) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ ๗๐๐ บาท
๕.๑๒) ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษา เนื่องจากพ้นสภาพ
เพราะเหตุไม่ช�ำระค่าบ�ำรุงการศึกษาตามข้อ ๔ จ�ำนวน ๓๐๐ บาท และให้จ่ายค่าธรรมเนียม
เพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๕.๖ ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท
๕.๑๓) ค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนเอกสารส�ำคัญฉบับละ ๒๐๐ บาท
๕.๑๔) ค่าธรรมเนียมห้องสมุด ในกรณีนักศึกษาท�ำหนังสือช�ำรุด หรือส่งคืน
ล่าช้ากว่าก�ำหนด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของมหาวิทยาลัย
๕.๑๕) ค่าธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือ
ปริญญาบัตร ส�ำหรับนักศึกษาที่ขอรับหลังก�ำหนดที่มหาวิทยาลัยประกาศ แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน
อัตราฉบับละ ๕๐ บาท หากพ้นก�ำหนดนี้ อัตราฉบับละ ๑๐๐ บาท
ข้อ ๖ ค่าบ�ำรุงหอพัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ การเรียกเก็บเงินตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนครบหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา
ไม่ต้องช�ำระเงินตามข้อ ๔ แต่ต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕.๖
ทุกภาคเรียน จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษาหรือพ้นจากสภาพนักศึกษา
กรณีนักศึกษาเรียนครบตามก�ำหนดระยะเวลาแต่ยังไม่จบหลักสูตร ให้ช�ำระเงิน
ค่าลงทะเบียนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การใช้จ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ ให้มหาวิทยาลัยจัดท�ำแผนงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
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ข้อ ๑๐ การจัดซื้อ การจัดจ้าง การใช้จ่ายเงิน หรือการด�ำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
การใช้จา่ ยเงินตามข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้จา่ ยโดยใช้ระเบียบและแนวปฏิบตั ขิ องทางราชการโดยอนุโลม
เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะได้ก�ำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้เป็นอย่างอื่น หรือที่ระบุในแผน
การใช้จ่ายเงินรายได้ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรกั ษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าดปัญหา
ที่เกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาและ
การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้
มีความเหมาะสม
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงออกข้อ
บังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบ�ำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส�ำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่ม ๔.๑๓ ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพือ่ การจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีข้อความดังนี้
๔.๑๓) หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต (นศ.บ) เหมาจ่ า ยภาคเรี ย นละ
๖,๕๐๐ บาท
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาและ
การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้
มีความเหมาะสม
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบ�ำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส�ำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่ม ๕.๑๖ ในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพือ่ การจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยมีข้อความดังนี้
“ ๕.๑๖) ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส�ำหรับฝึกทักษะปฏิบตั ขิ องนักศึกษาหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสกิ ส์ สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ให้เก็บภาคเรียนละ ๑,๐๐๐
บาท โดยให้ช�ำระเงินพร้อมกับเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ตามข้อ ๔.๑ ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายปัญญา มหาชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้มีความ
เหมาะสม
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการรับและ
การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป และให้ใช้กับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใช้ทรัพยากรร่วม (กศ.ปท.) ด้วย
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาตามโครงการ กศ.ป. หรือ
โครงการ กศ.ปท. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ที่ได้รับช�ำระค่าธรรมเนียมแรกรับเข้า
ศึกษาส�ำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแล้ว และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้ช�ำระค่า
ธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วด้วย
“ค่าบ�ำรุงการศึกษา” หมายความว่ า เงิ น ที่ นั ก ศึ ก ษาช� ำ ระค่ า บ� ำ รุ ง
มหาวิทยาลัย ค่าบ�ำรุงห้องสมุด ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าบ�ำรุงกีฬา ค่าบ�ำรุงห้องพยาบาล

50

คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

และบริการสุขภาพ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชา และค่าธรรมเนียมการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย
“เงินค่าบ�ำรุงอื่น ๆ” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บนอกจาก
ค่าบ�ำรุงการศึกษา และเป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาจากนักศึกษาเป็น
รายบุคคลแบบเหมาจ่าย ดังนี้
๔.๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๓) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๕) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๖) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๗) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๘) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๙) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๔.๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๘,๕๐๐ บาท
๔.๑๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๘,๕๐๐ บาท
๔.๑๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๑๑,๐๐๐ บาท
นักศึกษาจะต้องช�ำระเงินตามข้อ ๔ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน หากพ้น
ก�ำหนดนี้จะต้องช�ำระค่าปรับวันละ ๒๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท การขอผ่อนผันการช�ำระ
เงินและการยกเว้นการช�ำระค่าปรับให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ นอกจากการเรียกเก็บเงินตามข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบ�ำรุงอื่น ๆ
จากนักศึกษาแต่ละคน ดังนี้
๕.๑) ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาแต่ละประเภท จ�ำนวน
๒๐๐ บาท
๕.๒) ค่าธรรมเนียมแรกรับเข้าส�ำหรับนักศึกษาใหม่ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บาท
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๕.๓) ค่าประกันของเสียหายนักศึกษาใหม่ จ�ำนวน ๗๐๐ บาท เงินจ�ำนวนนี้
มหาวิทยาลัยจะคืนให้นักศึกษาเมื่อส�ำเร็จการศึกษา และไม่กระท�ำการอันใดที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
๕.๔) ค่าคู่มือการศึกษาและหลักสูตรนักศึกษาใหม่ จ�ำนวน ๒๕๐ บาท
๕.๕) ค่าบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่ จ�ำนวน ๕๐ บาท
๕.๖) ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท
๕.๗) ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษาจากระบบหนึ่งสู่อีกระบบหนึ่ง
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๕.๘) ค่าธรรมเนียมการย้ายโอนสถานศึกษา จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๕.๙) ค่าธรรมเนียมการโอน และเทียบโอน รายวิชา หน่วยกิตละ ไม่เกิน
๑๐๐ บาท
๕.๑๐) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนประสบการณ์ หน่วยกิตละ ไม่เกิน
๑๐๐ บาท
๕.๑๑) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ ๗๐๐ บาท
๕.๑๒) ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษา เนื่องจากพ้นสภาพ
เพราะเหตุไม่ช�ำระค่าบ�ำรุงการศึกษาตามข้อ ๔ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บาท และให้จ่ายค่าธรรมเนียม
เพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๕.๖ ภาคเรียนละ ๘๐๐ บาท
๕.๑๓) ค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนเอกสารส�ำคัญฉบับละ ๒๐๐ บาท
๕.๑๔) ค่าธรรมเนียมห้องสมุด ในกรณีนักศึกษาท�ำหนังสือช�ำรุด หรือส่งคืน
ล่าช้ากว่าก�ำหนด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของมหาวิทยาลัย
๕.๑๕) ค่าธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือ
ปริญญาบัตร ส�ำหรับนักศึกษาที่ขอรับหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน
อัตราฉบับละ ๕๐ บาท หากพ้นก�ำหนดนี้ อัตราฉบับละ ๑๐๐ บาท
ข้อ ๖ นักศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และได้ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมตาม
ข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ ข้อ ๕.๓ ข้อ ๕.๔ และข้อ ๕.๕ แล้ว หากไม่ประสงค์จะศึกษาในภาคเรียน
นั้น ๆ ไม่ต้องช�ำระเงินตามข้อ ๔ แต่ต้องช�ำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕.๖ จ�ำนวน
๘๐๐ บาทต่อภาคเรียน
ข้อ ๗ นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนจนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยงั ไม่สำ� เร็จการศึกษา
ไม่ต้องช�ำระเงินตามข้อ ๔ แต่ต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕.๖
ทุกภาคเรียน จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา หรือพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา
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กรณีนักศึกษาที่เรียนครบตามก�ำหนดเวลาแต่ยังไม่จบหลักสูตร ให้ช�ำระเงินค่าลง
ทะเบียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ เงินที่มหาวิทยาลัยได้เรียกเก็บไว้ตามข้อบังคับนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๘.๑) ค่าตอบแทนอาจารย์ประจ�ำรายวิชา ให้ตอบแทนโดยการเหมาจ่ายได้
ไม่เกินหมู่เรียนละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อรายวิชา ต่อภาคเรียน
๘.๒) ค่าตอบแทนการสอนและการบรรยายพิเศษของอาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ให้จ่ายได้ไม่เกินคาบละ ๕๐๐ บาท ส�ำหรับวิทยากรพิเศษที่มหาวิทยาลัยเชิญ
มาบรรยายพิเศษเป็นครั้งคราว จ่ายได้ไม่เกินคาบละ ๑,๐๐๐ บาท
๘.๓) ค่าตอบแทนอาจารย์ประจ�ำหมู่เรียน ให้จ่ายได้ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บาท
ต่อวัน
๘.๔) การนิเทศ ในการจัดประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในเวลาและ
นอกเวลาราชการภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีที่มีโครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้เบิกค่าตอบแทนการนิเทศได้ไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาท
ต่อวัน โดยจะต้องมีเวลานิเทศ ณ สถานที่ฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ติดต่อกันใน
หนึ่งวัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติการนิเทศ และค่าตอบแทนการนิเทศ
เบิ ก รวมกั น ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๘๐ ของเงิ น บ� ำ รุ ง การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรในรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพนั้น ๆ
ข้อ ๙ ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการเรียนการสอน ให้พิจารณาจ่ายได้ตามความ
เหมาะสมโดยถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๙.๑) ค่าตอบแทนประธานอ�ำนวยการประจ�ำมหาวิทยาลัย หรือประธาน
กรรมการประจ�ำศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เหมาจ่ายได้ไม่เกินภาคเรียนละ
๔๐,๐๐๐ บาท หรือให้จ่ายได้ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อวัน
๙.๒) ค่าตอบแทนกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำมหาวิทยาลัย หรือกรรมการ
ประจ�ำศูนย์ จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เหมาจ่ายได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๓๕,๐๐๐ บาท
หรือให้จ่ายได้ไม่เกิน ๔๕๐ บาทต่อวัน
๙.๓) ค่าตอบแทนกรรมการด�ำเนินงานประจ�ำมหาวิทยาลัย หรือกรรมการ
ประจ�ำศูนย์ จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยให้เหมาจ่ายได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
หรือให้จ่ายได้ไม่เกิน ๔๐๐ บาทต่อวัน
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๙.๔) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนไม่เกิน ๓๕๐ บาทต่อวัน
(๒) ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน
๓๐๐ บาทต่อวัน
(๓) การจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน ให้ได้รับค่าจ้างไม่เกิน ๒๐๐ บาท
ต่อวัน
ข้อ ๑๐ ส�ำหรับค่าตอบแทนการสอน การนิเทศหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในรายวิชาที่มี
ลักษณะพิเศษที่ไม่ได้ก�ำหนดชั่วโมงสอนหรือชั่วโมงปฏิบัติไว้ เช่น รายวิชาวิทยานิพนธ์ โครงการ
ปัญหาพิเศษ หรืออืน่ ๆ ให้ทำ� เป็นแผนงาน โครงการ โดยก�ำหนดชัว่ โมงสอน นิเทศ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราในข้อ ๘ และข้อ ๑๐ แล้วแต่กรณี
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาที่จัดสรรให้เฉพาะรายวิชานั้น ๆ
ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามข้อบังคับนี้ให้เป็นไป ดังนี้
๑๑.๑ การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ให้จ่ายได้
ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของค่าบ�ำรุงการศึกษา และเงินค่าบ�ำรุงอื่น ๆ เว้นแต่เงินที่เรียกเก็บตาม ๕.๓
๑๑.๒ ค่าตอบแทนรายวัน ให้จ่ายให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติราชการในวันหยุด
ราชการเป็นเวลาติดต่อกันวันละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ยกเว้นกรณีค่าตอบแทนการนิเทศใน
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
๑๑.๓ ค่าตอบแทนตามข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ จะเบิกจ่ายให้แก่บุคคล
เดียวกันในเวลาเดียวกันมิได้ ให้เบิกได้ตามข้อใดข้อหนึ่งเพียงทางเดียวเท่านั้น
๑๑.๔ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้จัดท�ำเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเป็นภาคเรียนหรือปีการศึกษาตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดท�ำแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบประมาณ
ประจ�ำปีเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
การใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ระบุไว้ตามข้อบังคับนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
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ข้อ ๑๓ การเก็บรักษาเงินตามข้อบังคับนี้ ให้ด�ำเนินการดังนี้
๑๓.๑) น�ำฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารออมสินในนามของมหาวิทยาลัย
ดอกผลที่เกิดขึ้นจากนี้ให้ถือว่าเป็นเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา
๑๓.๒) ให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบการลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงิน หรือ
ใบถอนเงินตามข้อบังคับนี้ โดยแต่งตั้งบุคคลที่อธิการบดีมอบหมายลงนามร่วมกันไม่น้อยกว่า
๒ คน
๑๓.๓) เมื่อเลิกโครงการ หากมีเงินเหลือให้จัดเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
๑๓.๔) ให้ใช้แบบใบเสร็จรับเงินรายได้เป็นใบเสร็จรับเงินตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อบังคับนี้ ภายในวงเงิน
ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บและดอกผลที่เกิดขึ้น ทั้งนี้วงเงินที่อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันต้อง
ไม่เกินอ�ำนาจของอธิการบดี หากเกินต้องขออนุมัตติ ่อสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ การจัดซื้อ การจัดจ้าง การใช้จ่ายเงิน หรือการด�ำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม เว้นแต่สภา
มหาวิทยาลัยจะได้ก�ำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้เป็นอย่างอื่น หรือที่ระบุไว้ในแผนการใช้จ่าย
เงินรายได้ท่สี ภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) และ
คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใช้ทรัพยากรร่วม (กศ.ปท.)
รายงานผลการด�ำเนินงานและค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปี
การศึกษา
ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีรกั ษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าดปัญหา
ที่เกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพือ่ การจัดการ
การศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้มีความ
เหมาะสม
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการรับและ
การจ่ายเงินเพือ่ การจัดการศึกษาเพือ่ ปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส�ำหรับนักศึกษา (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่ม ๔.๑๓ ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีข้อความดังนี้
๔.๑๓) หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต (นศ.บ) เหมาจ่ า ยภาคเรี ย นละ
๗,๕๐๐ บาท
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ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตรแล้ว
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าบ�ำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน ส�ำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบ�ำรุง
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาค พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จึงออกประกาศก�ำหนดอัตราค่าบ�ำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีต่อเนื่อง
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ เป็นต้นไป ที่ได้ศึกษาครบตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ไว้ในหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษาและยังมีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
ข้อ ๒ อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน เป็นแบบเหมาจ่ายตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
ในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ส่วนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายปัญญา มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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บัญชีอัตราค่าบ�ำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนส�ำหรับนักเรียนที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตรแล้ว
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตรแล้ว
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------๑. ส�ำหรับนักศึกษาภาคปกติ
จ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๗ – ๑๒ หน่วยกิต
เกิน ๑๒ หน่วยกิต

ค่าบ�ำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
สายวิศวกรรมศาสตร์

สายวิทยาศาสตร์

สายสังคมศาสตร์

๓,๐๐๐ บาท
๖,๕๐๐ บาท
๙,๐๐๐ บาท

๒,๘๐๐ บาท
๕,๗๐๐ บาท
๗,๕๐๐ บาท

๒,๕๐๐ บาท
๕,๒๐๐ บาท
๖,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ

การช�ำระค่าบ�ำรุงการศึกษาตามเกณฑ์น้ใี ช้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑. เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ภาคเรียน ส�ำหรับหลักสูตร ๔ ปี เทียบโอน และ
หลักสูตร ๒ ปี ต่อเนื่อง
๒. เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ภาคเรียน ส�ำหรับหลักสูตร ๔ ปี
๓. เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาคเรียน ส�ำหรับหลักสูตร ๕ ปี
๒. ส�ำหรับนักศึกษาภาคสมทบ (ภาคพิเศษ) กศ.ป./กศ.ปท.
จ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
ไม่เกิน ๔ หน่วยกิต
๕ – ๘ หน่วยกิต
เกิน ๘ หน่วยกิต

หมายเหตุ

ค่าบ�ำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
สายวิศวกรรมศาสตร์

สายวิทยาศาสตร์

สายสังคมศาสตร์

๕,๕๐๐ บาท
๗,๕๐๐ บาท
๑๑,๐๐๐ บาท

๒,๒๐๐ บาท
๔,๔๐๐ บาท
๖,๕๐๐ บาท

๒,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท

การช�ำระค่าบ�ำรุงการศึกษาตามเกณฑ์น้ใี ช้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑. เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ภาคเรียน ส�ำหรับหลักสูตร ๔ ปี เทียบโอน และ
หลักสูตร ๒ ปี ต่อเนื่อง
๒. เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาคเรียน ส�ำหรับหลักสูตร ๔ ปี
๓. เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ภาคเรียน ส�ำหรับหลักสูตร ๕ ปี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย เงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อให้งานพัฒนานักศึกษา และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ผล
ตามความมุง่ หมาย จึงเห็นควรให้มรี ะเบียบเกีย่ วกับการบริหารจัดการการเงินกิจกรรมนักศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความตามระเบียบนี้ให้ใช้ความ
ตามระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
“สภานักศึกษา”
หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
“องค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สโมสรนักศึกษา”
หมายความว่า สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“เงินกิจกรรมนักศึกษา”
หมายถึง เงินทีส่ ภานักศึกษา องค์การบริหาร
นักศึกษา สโมสรนักศึกษาได้รับเพื่อการด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการการเงินกิจกรรม
นักศึกษา
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ข้อ ๕ ที่มาของเงินกิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบนี้
(๑) เงินรายได้มหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้กองพัฒนานักศึกษาและกองพัฒนา
นักศึกษาจัดสรรให้เป็นเงินกิจกรรมนักศึกษาในจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของจ�ำนวน
งบประมาณที่กองพัฒนานักศึกษาได้รับ (ไม่รวมรายได้จากโครงการบริหารหอพักนักศึกษา)
(๒) เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่สภานักศึกษา หรือองค์การบริหารนักศึกษา
หรือสโมสรนักศึกษา
(๓) เงินทีไ่ ด้มาจากการจัดกิจกรรมหารายได้ของสภานักศึกษา หรือองค์การ
บริหารนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา
(๔) รายได้จากการด�ำเนินการหรือบริหารทรัพย์สินทั้งสิ้นของเงินกิจกรรม
นักศึกษา
ข้อ ๖ เงินกิจกรรมนักศึกษาให้ใช้จ่ายในลักษณะกิจกรรมต่อไปนี้
(๑) พิธีการทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
(๒) งานประจ�ำปี งานเทศกาลของทางราชการ และท้องถิ่น
(๓) การกีฬา การพัฒนาสุขภาพพลานามัย
(๔) สวัสดิการ สาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์
(๕) การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
(๖) อื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๗ ให้มคี ณะกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษา แต่งตัง้ โดยมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีงานกิจการนักศึกษา เป็นรองประธาน
ประธานสภานักศึกษา
เป็นกรรมการ
นายกองค์การบริหารนักศึกษา
เป็นกรรมการ
ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา ๓ คน เป็นกรรมการ
(นายกสโมสรคัดเลือกกันเอง)
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่กิจกรรมประจ�ำกองพัฒนานักศึกษา ๑ คน เป็ น กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) ในระดับคณะ ประกอบด้วย
คณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน
ผู้แทนคณาจารย์ในคณะ ไม่เกิน ๓ คน
เป็นกรรมการ
นายกสโมสรนักศึกษา
เป็นกรรมการ
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ผู้แทนนักศึกษาจ�ำนวนเท่าผู้แทนคณาจารย์ เป็นกรรมการ
(คัดเลือกโดยนายกสโมสรนักศึกษา)
ให้กรรมการคนหนึ่งท�ำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
(๓) ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ช่วยอธิการบดีงานกิจการนักศึกษา ประธานสภา
นักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาผูใ้ ดผูห้ นึง่
หรือทั้งหมดของคณะกรรมการแต่ละระดับให้กรรมการเท่าที่มีอยู่ด�ำเนินการต่อไปได้
ข้อ ๘ คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) พิจารณาการจัดสรรเงินกิจกรรมนักศึกษาให้แก่สภานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา
สโมสรนักศึกษา โครงการ ชมรม และชุมนุมต่าง ๆ ของนักศึกษา ในขอบเขตหน้าที่
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการแต่ละระดับ
(๒) อนุมัติและควบคุมการใช้จ่ายเงินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
ข้อ ๖
(๓) ปฏิบัตหิ น้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะมอบหมาย
ข้ อ ๙ การจั ด สรรเงิน กิจ กรรมนั ก ศึ ก ษาเพื่อ การจั ด กิจ กรรมของสภานั ก ศึ ก ษา
องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษาโดยให้คณะกรรมการจัดท�ำเป็นประกาศแนว
การปฏิบัติอย่างชัดเจน
ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษาให้ด�ำเนินการตามแบบแผนดังนี้
(๑) องค์การนักศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ขอใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรม จะต้องเสนอ
โครงการตลอดจนงบประมาณรายจ่ายที่จ�ำเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการต่อสภานักศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนกลุ่มนักศึกษา เมื่อสภานักศึกษาดังกล่าว
ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายของโครงการนัน้ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัตอิ ีกครั้งหนึ่ง จึงด�ำเนินการเบิกจ่ายได้
(๒) ผู ้ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ เ บิ ก จ่ า ยต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ ค ณะกรรมการให้ ค วามเห็ น ชอบ
ส�ำหรับวิธกี ารเบิกจ่ายให้อนุโลมตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหลักฐานประกอบ
การเบิกจ่ายครบถ้วน
(๓) ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนองค์การบริหารนักศึกษาไม่อาจขอ
อนุมัติตามวิธีการในข้อ ๑๐ (๑) ได้ทันท่วงที นายกองค์การบริหารนักศึกษาหรือประธาน
สภานั ก ศึก ษาสามารถเสนอขอให้ประธานกรรมการใช้ ดุลยพินิจ ตามที่เ ห็ น สมควรอนุ มัติ
เบิกจ่ายเงินได้ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แล้วรีบแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ในโอกาสแรกที่จะท�ำได้

62

คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อ ๑๑ วิธีการเก็บรักษาเงินให้ประธานคณะกรรมการตามข้อ ๗ (๑) เบิกเงิน
ค่ากิจกรรมทั้งหมดที่ต้องรับผิดชอบจากมหาวิทยาลัย แล้วน�ำฝากธนาคารพาณิชย์ในนาม
คณะกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษา โดยใช้บัญชีว่า “เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา บ.กศ. หรือ
เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา กศ.ป.” แล้วแต่กรณี
ในกรณีถอนเงินจากธนาคารเพื่อใช้จ่ายตามรายการที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีชื่อ
กรรมการอย่างน้อย ๒ คน ลงนามร่วมกันโดยต้องเป็นอาจารย์อย่างน้อย ๑ คน
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอำ� นาจวินจิ ฉัยกรณี
ขัดแย้งและออกประกาศเพิ่มเติมได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์สุจนิ ต์ สิมารักษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุงหอพักราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อให้การด�ำเนินงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการ
หอพักนักศึกษา การรักษาระเบียบวินัยและทรัพย์สนิ ทางราชการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๘ ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
งานหอพัก ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยความเห็นชอบของมติคณะกรรมการ บริ ห ารบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
(ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้ออก
ประกาศฉบับนี้ไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุง
หอพักราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเริ่มตั้งปีการศึกษา ๒๕๕๘ นับแต่วันประกาศฉบับนี้
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การก�ำหนดอัตราค่าบ�ำรุงหอพักและอัตราเงินค่าประกันของเสียหาย ซึ่งเป็น
เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาเพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าทีด่ แู ล หอพัก ค่าวัสดุทำ� ความสะอาด ค่าวัสดุซอ่ มบ�ำรุงหอพัก ค่าสาธารณูปโภค
และอื่น ๆ ให้เก็บอัตราที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้เท่านั้น
ข้อ ๔ อัตราค่าบ�ำรุงหอพัก ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้
๔.๑ อัตราค่าบ�ำรุงหอพัก ให้เรียกเก็บได้ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน
๔.๒ อั ต ราเงิ น ค่ า ประกั น ของเสี ย หายแรกเข้ า ให้ เ รี ย กเก็ บ ได้ ใ นอั ต รา
๑,๐๐๐ บาท/คน (จ่ายก่อนเข้าพักและคืนเมื่อหมดสัญญา)
๔.๓ อัตราค่าสาธารณูปโภค ให้เรียกเก็บได้ในอัตราตามมิเตอร์ หรือตาม
ทีม่ หาวิทยาลัย ก�ำหนด
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี้ และให้มีอ�ำนาจตีความ วินิจฉัย
ประกาศฉบับนี้ ค�ำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุงหอพักชายเอราวัณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อให้การด�ำเนินงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอดคล้องกับ
สภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการหอพัก
นักศึกษา การรักษาระเบียบวินัยและทรัพย์สนิ ทางราชการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๘ ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๙ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้ออกประกาศฉบับนี้ไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุง
หอพัก ชายเอราวัณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นับจากวันประกาศ
ฉบับนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การก�ำหนดอัตราค่าบ�ำรุงหอพักและอัตราเงินค่าประกันของเสียหาย ซึง่ เป็นเงิน
ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก ค่าวัสดุท�ำความสะอาด ค่าวัสดุซ่อมบ�ำรุงหอพัก ค่าสาธารณูปโภค และ
อื่น ๆ ให้เก็บอัตราที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้เท่านัน้
ข้อ ๔ อัตราค่าบ�ำรุงหอพัก ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้
๔.๑ อัตราค่าบ�ำรุงหอพัก ให้เรียกเก็บได้ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน
๔.๒ อัตราเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า ให้เรียกเก็บได้ในอัตรา ๑,๐๐๐
บาท/คน (จ่ายก่อนเข้าพักและคืนเมื่อหมดสัญญา)
๔.๓ อัตราค่าสาธารณูปโภค ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่าย ๕๐๐ บาท/คน/
ภาคเรียน หรือตามมหาวิทยาลัยก�ำหนด
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี้ และให้มีอ�ำนาจตีความ วินิจฉัย
ประกาศฉบับนี้ ค�ำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------------------เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นความส�ำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาทักษะ และ
ความเป็นเลิศทางวิชาการและสนับสนุนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จังหวัด
และประเทศไทย ดังนั้น จึงอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการยกเว้นเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มผี ลงานหรือความสามารถดีเด่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วย การยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มผี ลงานหรือความสามารถดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคบตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายถึง ผูท้ กี่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี โครงการ
ต่าง ๆ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีคุณสมบัตหิ รือ
มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นในด้านต่าง ๆ
“ผลงานหรือความสามารถดีเด่น” หมายถึง ผลงานหรือความสามารถดีเด่นใน
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย บทความทางวิชาการ
(๒) ผลงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(๓) กิจกรรมทีส่ ่งเสริมการใช้ทกั ษะทางวิชาการ ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
(๔) ผลการศึกษาดีเด่นตลอดปีการศึกษา
(๕) รางวัลทางด้าน ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม
(๖) ผลงานหรือความสามารถอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจาก
นักศึกษาเป็นรายภาคเรียน ได้แก่ ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าบ�ำรุงหอสมุด
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ค่าบ�ำรุงกีฬา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบ�ำรุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชาและค่าธรรมเนียมพิเศษส�ำหรับการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ข้อ ๔ นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิไ์ ด้รบั การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบ
นีจ้ ะต้องเป็นผู้ที่มคี วามประพฤติดี และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อเนื่อง
ของภาคเรียนที่ขอใช้สิทธิ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษามีผลงานหรือความสามารถดีเด่น และได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ให้ได้รับการยกเว้นเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายที่ก�ำลังศึกษาตามหลักสูตรนัน้
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ในการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
๕.๑ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลงานหรื อ ได้ แ สดงความสามารถดี เ ด่ น ได้ รั บ การ
ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ ระดับภูมิภาคหรือเทียบเท่าระดับภูมิภาค ให้ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนถัดไปเป็นเวลา ๑ ภาคเรียน
๕.๒ นักศึกษาที่มีผลงานหรือได้แสดงความสามารถดีเด่น ได้รับการยกย่อง
และประกาศเกียรติคุณ ระดับประเทศ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียน
ถัดไปเป็นเวลาไม่เกิน ๒ ภาคเรียน
๕.๓ นักศึกษาที่มีผลงานหรือได้แสดงความสามารถดีเด่น ได้รับการยกย่อง
และประกาศเกียรติคุณ ระดับนานาชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด
หลักสูตรที่ศึกษาอยู่หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๗.๔ พิจารณาให้ความเห็น
และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๕.๔ นักศึกษาทีม่ ผี ลการศึกษาดีเด่นตลอดปีการศึกษาและเป็นแบบอย่างทีด่ ี
แก่นกั ศึกษาโดยทัว่ ไป ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗.๔ พิจารณาตามความเหมาะสมในการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๒ ภาคเรียนถัดไปหลังจากมีผลการศึกษาดีเด่น
๕.๕ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีของผลงานหรือความสามารถ
อื่น ๆ ตามข้อ ๓ (๖) ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗.๔ พิจารณาและน�ำเสนออธิการบดีพิจารณา
เป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ ๖ การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จะสิ้นสุดเมื่อนักศึกษาพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาในระดับและสาขาวิชาที่ก�ำลังศึกษาอยู่นั้น
ข้อ ๗ แนวทางปฏิบัติในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
๗.๑ให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๕ ยื่นค�ำร้อง
ขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ผ่านประธานสาขาวิชาและคณบดี เป็นรายภาคเรียน ภายใน
๒ สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนนั้น ๆ ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียม
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การศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรให้ยื่นค�ำขอรับการยกเว้นภายใน ๒ สัปดาห์
หลังทราบผลการประกาศเกียรติคุณ หรือสิ้นสุดกิจกรรมนัน้ ๆ
๗.๒ กรณีที่นักศึกษาได้ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไปก่อนหน้าที่จะได้
รับการยกเว้น ให้พจิ ารณาอนุมัตใิ ห้ถอนเงินคืนได้ตามกรณีที่ได้รับการยกเว้น
๗.๓ หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมค�ำขอยกเว้น ประกอบด้วย
(๑) บัตรลงทะเบียนและรายการช�ำระเงินส�ำหรับภาคเรียนทีจ่ ะขอยกเว้น
(๒) หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
(๓) หนังสือรับรองความประพฤติและผลงานหรือความสามารถดีเด่น
จากอาจารย์ท่ไี ด้รับมอบหมายให้ดูแลกิจกรรมประเภทนั้น ๆ (ถ้ามี)
(๔) หนั ง สื อ รั บ รอง วุ ฒิ บั ต ร ประกาศเกี ย รติ คุ ณ เอกสาร หรื อ
หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็นผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นในด้านนั้น ๆ
๗.๔ ให้คณบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและ
กรรมการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง และรวบรวมหลักฐาน
ต่าง ๆ เสนอรายชื่อนักศึกษาซึ่งมีผลงานหรือความสามารถดีเด่นในด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด น�ำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์
ในข้อ ๕ ประกอบการพิจารณาด้วย
๗.๕ ให้คณบดี หรือผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานกับงานคลัง กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี เพือ่ ด�ำเนินการขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๘ แนวปฏิบตั เิ พิม่ เติมต่าง ๆ ตามระเบียบนี้ อาจจัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
เป็นรายปีการศึกษาก็ได้
ข้อ ๙ ให้อธิการบดี รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยกรณีที่
เกิดปัญหาในการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักกีฬา
ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่ชนะการแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๐
.......................................………......
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นความส�ำคัญและประโยชน์ในการออกก�ำลังกาย
การเล่นกีฬา และสนับสนุนนักศึกษา ทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย จังหวัด และประเทศไทย
ดังนัน้ จึงอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการยกเว้นเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยที่ชนะการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการยกเว้น
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยที่ชนะการแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายความว่า ผู้ทกี่ ำ� ลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
			
สกลนคร
“นักกีฬา” หมายความว่า นักศึกษาทีเ่ ป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย
ทีไ่ ด้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจาก
นักศึกษาเป็นรายภาคเรียน ได้แก่ ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าบ�ำรุงหอสมุด
ค่าบ�ำรุงกีฬา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบ�ำรุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ ค่าธรรมเนียม
พิเศษเพือ่ พัฒนาโปรแกรมวิชา /สาขาวิชา และค่าธรรมเนียมพิเศษส�ำหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
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ข้อ ๔ นักกีฬาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตาม
ระเบียบนี้จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อ
เนื่องของภาคเรียนที่ ขอใช้สิทธิ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในกรณีที่นักกีฬาชนะการแข่งขัน และได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในภาคเรียน สุดท้ายของหลักสูตรให้ได้รับการยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียน
สุดท้ายที่ก�ำลังศึกษาตามหลักสูตรนัน้
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ในการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
๕.๑ นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันและได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนถัดไปเป็นเวลา ๑ ภาคเรียน
๕.๒ นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
๕.๒.๑ ได้รบั เหรียญทอง ให้ได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนถัดไปไม่เกิน ๔ ภาคเรียน
๕.๒.๒ ได้รับเหรียญเงิน ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนถัดไปไม่เกิน ๓ ภาคเรียน
๕.๒.๓ ได้รับเหรียญทองแดง ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาภาคเรียนถัดไปไม่เกิน ๒ ภาคเรียน
๕.๓ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและได้รับเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยเริ่มจากภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการในข้อ ๗.๔ ที่จะพิจารณาความเหมาะสมด้วย
๕.๔ การแข่งขันกีฬาและการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในกรณีอนื่ ๆ นอกเหนือ
จากข้อ ๕.๑ - ๕.๓ ให้คณะกรรมการในข้อ ๗.๔ และอธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
ข้อ ๖ การได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จะสิน้ สุดเมือ่ นักกีฬาพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาในระดับและสาขาที่ก�ำลังศึกษาอยู่นนั้
ข้อ ๗ แนวปฏิบัติในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
๗.๑ ให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๕ ยื่นค�ำขอ
รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ผ่านกองพัฒนานักศึกษาเป็นรายภาคเรียน ภายใน ๒ สัปดาห์
แรกของการเปิดภาคเรียนนั้น ๆ ยกเว้นนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรให้ยื่นค�ำขอรับการยกเว้นภายใน ๒ สัปดาห์ ภายหลังเสร็จสิ้น
การแข่งขันกีฬาประเภทนั้น ๆ
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๗.๒ กรณีที่นักกีฬาได้ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีการศึกษาที่ได้
รับเหรียญรางวัลไปแล้ว ให้พจิ ารณาอนุมัติให้ถอนเงินคืนในปีการศึกษานั้นได้ตามกรณีที่ได้รับ
การยกเว้น
๗.๓ หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมค�ำขอยกเว้น ประกอบด้วย
๗.๓.๑ บัตรลงทะเบียนและรายการช�ำระเงินส�ำหรับภาคเรียนที่
จะขอยกเว้น
๗.๓.๒ หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
๗.๓.๓ หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ทไี่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ดูแลกีฬาประเภทนัน้ ๆ
๗.๓.๔ หนังสือรับรองผลการแข่งขันจากผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุม
ทีมหรือผู้จัดการแข่งขัน
๗.๔ ให้งานพัฒนากีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษาเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ๓ - ๕ คน เพื่อตรวจสอบหลักฐานจัดรวบรวมค�ำขอและหลักฐานต่าง ๆ พร้อม
ให้ความเห็นและน�ำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๗.๕ ให้งานพัฒนากีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษาประสานงาน
กับงานการคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี เพื่อด�ำเนินการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยกรณี
ที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส�ำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม
พ.ศ. ๒๕๕๖
อนุวตั ติ ามเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
คนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ เรื่อง ก�ำหนดอัตราและรายการที่ให้
การอุดหนุนทางการศึกษาส�ำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส�ำหรับนักศึกษาพิการในลักษณะการเรียน
ร่วมกับนักศึกษาทั่วไปทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความชัดเจนในการรับ
นักศึกษาพิการเข้าเรียน การจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดหา
เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและผู้ช่วยเหลือทางการศึกษา แก่นักศึกษาพิการให้สามารถ
เข้าถึงข่าวสารข้อมูลทางการศึกษา และเรียนรู้เท่าเทียมมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
นักศึกษาทั่วไป
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ส�ำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การยกเว้นค่าเล่าเรียน
ส�ำหรับนักศึกษาที่เป็นคนพิการ (พ.ศ. ๒๕๕๑) และให้ยกเลิกระเบียบหรือประกาศอื่นใดของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ประกาศใช้มาก่อนซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และใช้ความตาม
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษาพิการ” หมายความว่า นักศึกษาที่มีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต
ประจ�ำวัน การศึกษา หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้
หรือบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่าง ๆ และมีความจ�ำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้
รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน การศึกษา
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างนักศึกษาทั่วไป
“การเรียนร่วม” หมายความว่า การจัดให้นักศึกษาพิการได้เข้าศึกษาในระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับนักศึกษาทั่วไป รวมถึงการจัดการศึกษาที่สามารถรองรับ
การเรียนการสอนส�ำหรับทุกคน ทุกกลุ่มรวมทัง้ นักศึกษาพิการ
“เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก” หมายความว่า เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้ส�ำหรับนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ หรือมีการดัดแปลงหรือปรับใช้
ให้ตรงกับความต้องการจ�ำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใด
ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อการด�ำรงชีวิตอิสระ
“ผู้ช่วยนักศึกษาพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
เฉพาะบุคคลเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรทีส่ ำ� คัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางการศึกษาในการเรียน
ร่วมการเข้าถึงข้อมูล และการด�ำรงชีวิตในสังคม
“ศูนย์ DSS” หมายความว่า ศูนย์สง่ เสริมและบริการนักศึกษาพิการ (Disability Support
and Services) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษา
พิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความว่า แผนซึ่งก�ำหนดแนวทางการ
จัดการที่สอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก�ำหนดเทคโนโลยี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เป็นผู้วินิจฉัย กรณีมีปัญหาใน
ทางปฏิบัติและออกประกาศเพิ่มเติมโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
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หมวด ๑
การบริหารจัดการ
ข้อ ๖ ให้มหี น่วยงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการและมีคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานคณะหนึ่ง แต่งตั้งโดยอธิการบดี
ให้ศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ หรือศูนย์ DSS (Disability Support and
Services) สังกัดในหน่วยงานตามวรรคแรก มีเจ้าหน้าที่และนักวิชาการการศึกษาพิเศษปฏิบัติ
หน้าที่ด้านธุรการติดต่อประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมบริการนักศึกษา
พิการในด้านต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษานักศึกษาพิการตามประเภทความพิการอย่างเหมาะสม
ข้ อ ๗ คณะกรรมการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาพิ ก ารตามข้ อ
๖ วรรคแรก ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีสายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีสายงานบริหาร เป็นรองประธานกรรมการ
(๔) ผู้อ�ำนวยการหรือรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
		 และงานทะเบียน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หรือผู้ช่วยอธิการบดี ๑ คน
		 เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนคณบดี ๒ คน เป็นกรรมการ
(๗) ผู้แทนประธานสาขาวิชา ๓ คน เป็นกรรมการ
(๘) อาจารย์ประจ�ำ (ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย)
		 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษทุกคน เป็นกรรมการ
(๙) ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
กรรมการตาม (๖) (๗) และ (๙) ให้อธิการบดีแต่งตัง้ ตามข้อแนะน�ำของรองอธิการบดี
สายงานวิชาการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๒ ปี และสามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้อกี
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) คนหนึง่ เป็นเลขานุการ และ
ให้เลขานุการเลือกผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มได้อีก ๑ คน
ข้อ ๘ คณะกรรมการตามข้อ ๗ มีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) พิ จ ารณาก� ำ หนดจ� ำ นวนนั ก ศึ ก ษาพิ ก ารและสาขาวิ ช าที่ เ หมาะสม
ที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษาโดยประสานกับคณบดี
และประธานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดท�ำประกาศการรับคนพิการเข้าเป็นนักศึกษาโดยวิธีพิเศษก�ำหนด
คุณสมบัติ สาขาวิชา จ�ำนวนนักศึกษา ระยะเวลาในการรับสมัครและแต่งตัง้ กรรมการคัดกรอง
นักศึกษา
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(๓) จัดท�ำค�ำขอและบริหารจัดการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุนของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษ
(๔) พิจารณาจัดหาจัดท�ำสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ การด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
ของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย เช่น ทางลาด ห้องน�้ำ ป้ายบอกทาง เป็นต้น
(๕) พิจารณาจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้นักศึกษาพิการ
แต่ละประเภทเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมนักศึกษาปกติ
(๖) แต่งตั้งอนุกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ DSS ส่งเสริมและสนับสนุนงานตาม
พันธกิจและเป้าประสงค์ของงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการให้ส�ำเร็จอย่างมี
คุณภาพ
(๗) วางแผนพัฒนา งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการให้
ก้าวหน้าเพิ่มคุณค่า ศักยภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมยิ่งขึ้น
(๘) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือตามมติของ
คณะกรรมการ ทัง้ นี้ ให้อยู่ในกรอบ “เพื่อนักศึกษาพิการ”
หมวด ๒
การจัดการศึกษา
ข้อ ๙ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้คณะกรรมการก�ำหนดสาขาวิชา หลักสูตร
และจ�ำนวนนักศึกษาพิการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ จัดท�ำประกาศการรับนักศึกษาพิการเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ก�ำหนดคุณสมบัติ จ�ำนวนนักศึกษา สาขาวิชาที่เปิดรับ
ก�ำหนดวันรับสมัคร การคัดเลือก ทั้งนี้จะต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบคัดเลือก
นักศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับการ
ประกาศรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา จ�ำนวนนักศึกษาคนพิการที่คาดว่าจะ
เข้าเรียนและประมาณค่าใช้จา่ ยเพือ่ ขอรับเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา
ก่อนหน้าการเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่นักศึกษาพิการสมัครเข้าเรียนในช่องทางอื่นรวมทั้งสมัครสอบ
คัดเลือกทั่วไป เมื่อสอบคัดเลือกได้ต้องได้สิทธิการเข้าศึกษาโดยไม่นับรวมกับการรับเข้า
ศึกษาตามข้อ ๙ และให้สามารถใช้สทิ ธิรับการอุดหนุนทางการศึกษาส�ำหรับคนพิการในระดับ
อุดมศึกษาได้
ข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาทุกสาขาวิชาและทุกหลักสูตรให้นักศึกษาพิการ
ทุกคนในลักษณะการเรียนร่วม การลงทะเบียนวิชาเรียน การวัดผลและการประเมินผล และ
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มาตรฐานการเรียนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๓ ให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีนักศึกษาพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการ
ทางการมองเห็นและพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย พิจารณาจัดรูปแบบการเรียน
การสอนให้นักศึกษาพิการสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความพิการ
ตามสมควรโดยนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาพิการสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ข้อ ๑๔ นักศึกษาพิการทีเ่ รียนร่วมมีความจ�ำเป็นต้องได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยเพิม่
จากนักศึกษาปกติอย่างมากเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือคนพิการ ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
สิ่ง อ� ำ นวยความสะดวก ค่าตอบแทนพิเ ศษส� ำ หรั บ อาจารย์ ผู ้ สอน และอื่น ๆ จึง ก� ำ หนด
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วมต่อภาคเรียน ดังนี้
(๑) ภาคปกติ
กลุ่มสาขา
๑. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
๒. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียม
ค่าบำ�รุงการศึกษา
การศึกษาพิเศษ
(บาท)
(บาท)
๖,๕๐๐
๒๒,๐๐๐
๗,๕๐๐

๒๖,๐๐๐

รวม
(บาท)
๒๘,๕๐๐
๓๓,๕๐๐

(๒) ภาค กศป.
กลุ่มสาขา
๑. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
๒. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียม
ค่าบำ�รุงการศึกษา
การศึกษาพิเศษ
(บาท)
(บาท)
๗,๕๐๐
๒๒,๐๐๐
๘,๕๐๐

๒๖,๐๐๐

รวม
(บาท)
๒๙,๕๐๐
๓๔,๕๐๐
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ข้อ ๑๕ เงินค่าบ�ำรุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษนักศึกษาพิการ
ให้เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินโครงการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษานักศึกษา
พิการในสถาบันอุดมศึกษา หรือโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา
พิการ ทัง้ นีใ้ ห้เบิกได้ไม่เกินอัตราทีก่ ำ� หนดตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส�ำหรับคนพิการ
เงินบ�ำรุงการศึกษาน�ำเข้าเป็นเงินรายได้ตามข้อ ๗ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษน�ำเข้ากองทุนอุดหนุนเพือ่ การจัดการศึกษานักศึกษา
คนพิการและน�ำไปใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนอุดหนุน
เพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนแก่อาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาที่มีนักศึกษาพิการทางการมองเห็น (ตาบอด - สายตาเลือนราง) และพิการทาง
การได้ยิน (หูหนวก) ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องร่วมจัดท�ำและด�ำเนินการสอนการวัดผลตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เงินค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนตามวรรคแรกให้เบิกจากกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัด
การศึกษานักศึกษาคนพิการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้
ทักษะ และประสบการณ์
พ.ศ ๒๕๔๙
---------------------โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกข้อบังคับเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการโอนผล
การเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายถึ ง สถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการ
สอนในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต�่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าใน
สาขาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
“การโอนผลการเรียน” หมายถึง การขอโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น เพื่อใช้นับเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
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“การเทียบโอนผลการเรียน’ หมายถึง การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา
ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
“การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์” หมายถึง การขอเทียบ
โอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ความ
รู้จากการฝึกอาชีพ หรือความรู้จากประสบการณ์ของนักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่า
รายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ การโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา
ที่ เ คยศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อื่ น มาแล้ ว
หรือส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี อาจ
ขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับที่ได้เคยศึกษามาแล้ว เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา โดยยืน่ ค�ำร้องต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา
ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา
(๒) รายวิ ช าที่ น� ำ มาขอโอนผลการเรี ย น ต้ อ งมี เ นื้ อ หาสาระครอบคลุ ม
ไม่ น ้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องรายวิ ช าใหม่ ที่ ข อโอน และจ� ำ นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ข อโอนได้ จ ะต้ อ ง
ไม่เกินสองในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
ที่ รั บ โอน หรื อ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ในสี่ ข องจ� ำ นวนหน่ ว ยกิ ต รวมของหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ที่รับโอน และไม่ให้โอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ
หรือวิทยานิพนธ์แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ ค ณะกรรมการประจ� ำ คณะ หรื อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการจากโปรแกรมวิชา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด�ำเนินการโอนผลการเรียนของนักศึกษาทีย่ นื่ ค�ำร้อง เฉพาะรายวิชาทีม่ ผี ลการเรียนในหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไม่ตำ�่ กว่าระดับ C หรือ S หรือ P แล้วแต่กรณี และในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับ B หรือ S หรือ P แล้วแต่กรณี แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการ
ประจ�ำคณะ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๔) นักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด ทั้งนี้จ�ำนวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่
ศึกษาได้ และน�ำไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๕) นักศึกษาทีโ่ อนผลการเรียนแล้ว ต้องลงทะเบียนศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
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ข้อ ๖ การเทียบโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) นักศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา
ที่ เ คยศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น หรื อ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับ
ที่ได้เคยศึกษามาแล้ว เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนหรือส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา
(๒) รายวิชาที่น�ำมาขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ�ำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะต้อง
ไม่เกินสองในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีที่
รับเทียบโอน หรือไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
รั บ โอน และไม่ ใ ห้ เ ที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ในรายวิ ช าการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ หรื อ การศึ ก ษา
ปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ ค ณะกรรมการประจ� ำ คณะ หรื อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการจากโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่ยื่นค�ำร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียน
ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่ต�่ำกว่าระดับชั้น C หรือ S หรือ P แล้วแต่
กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับ B หรือ S หรือ P แล้วแต่กรณี แล้ว
น�ำเสนอคณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วแต่กรณี เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
(๔) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย มการเที ย บโอนผลการเรี ย นตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด ทั้งนี้จ�ำนวนรายวิชาและผลการเรียนที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต
ตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ แต่ไม่ต้องน�ำไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๕) นั ก ศึ ก ษาที่ เ ที ย บโอนผลการเรี ย นแล้ ว ต้ อ งลงทะเบี ย นศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๗ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนหรือส�ำนักงานบัณฑิตศึกษาให้เทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของ
นักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ากับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา โดยมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ขอเทียบโอนมาแล้ว
ไม่เกิน ๕ ปี
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(๒) ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วแต่
กรณีแต่งตัง้ คณะกรรมการจากโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาด�ำเนินการเทียบ
ระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษาทีย่ นื่ ค�ำร้องด้วยวิธกี ารทีห่ ลาก
หลายทั้งด้วยการทดสอบ การประเมินแฟ้มสะสมงาน หรือการสังเกตพฤติกรรม ให้ครอบคลุม
ลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐานของรายวิชาที่เทียบโอน แล้วน�ำผลการพิจารณาเสนอ
คณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
(๓) องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จะน�ำมาเทียบโอน ต้องตรง
หรือสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอน และจ�ำนวนหน่วยกิตที่
เทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสองในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรีที่ขอเทียบ และไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ข อเที ย บ ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย มการเที ย บโอนตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๔) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนตามข้อ ๗(๒) ให้บันทึกไว้ในระเบียน
การเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ในหลักสูตรระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี และใช้อักษร S ส�ำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(๕) ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต
ตามหลักสูตรที่ศึกษาแต่ไม่ต้องน�ำไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๖) นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แล้ว ต้องลง
ทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๘ นักศึกษาที่โอนผลการเรียน เทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ไม่มสี ิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ
ประกาศหรือค�ำสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจตีความ
และวินิจฉัยและถือเป็นอันยุติ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย และ
เนื่องจากในปัจจุบันมีนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ที่เคยศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมาตรฐานหลักสูตร
ใหม่มีแนวโน้มลดจ�ำนวนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้น้อยลง รวมทั้ง
ลดจ�ำนวนรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วให้ลดลง อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการโอนผล
การเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๕ (๑), (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย
การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
(๑) นักศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา
ที่ เ คยศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อื่ น มาแล้ ว
หรือส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นมาแล้วไม่เกิน ๖ ปี อาจขอ
โอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับทีไ่ ด้เคยศึกษามาแล้ว เพือ่ ใช้นบั เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
โดยยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา
(๒) รายวิชาที่น�ำมาโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอโอน และจ�ำนวนหน่วยกิตที่ขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่
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ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีที่รับโอน หรือไม่เกิน
หนึง่ ในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีร่ บั โอน และให้เทียบโอน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิต
และสภาวิชาการ โดยจัดท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๖ (๑), (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย
การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ทักษะ และประสบการณ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
(๑) นักศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา
ที่เคยศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น มาแล้วไม่เกิน ๖ ปี อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับที่ได้เคย
ศึกษามาแล้วเพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนหรือส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
ที่เข้าศึกษา
(๒) รายวิชาที่น�ำมาขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ�ำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะต้อง
ไม่เกินสามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีที่รับ
เทียบโอนหรือไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
รับโอน และให้เทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบัณฑิต และสภาวิชาการ โดยจัดท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อ ๗ (๑), (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย
การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ทักษะ และประสบการณ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
(๑) นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนหรือส�ำนักงานบัณฑิตศึกษาให้เทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของ
นักศึกษาเพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ากับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา โดยมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ขอเทียบโอนมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ ปี
(๒) องค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ทจี่ ะน�ำมาเทียบโอน ต้องตรงหรือสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอน และจ�ำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะ
ต้องไม่เกินสามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีที่
ขอเทียบ และไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
ขอเทียบ ทัง้ นี้ นักศึกษาจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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ข้อ ๖ กรณีศึกษามาแล้ว/ ส�ำเร็จการศึกษามาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดให้อยู่
ในดุลพินิจของกรรมการบัณฑิตศึกษา และสภาวิชาการ
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจในการออก
ประกาศ ค�ำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มิได้ก�ำหนด
หลั ก การและการปฏิ บั ติ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ นี้ และในกรณี ที่ มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจตีความและวินิจฉัย และถือเป็นอันยุติ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
และเปิดโอกาสให้บุคคล ได้ศึกษาตามอัธยาศัย จึงเห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วย
การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาศัย
อ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการยกเว้น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ในข้อบังคับนี้
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายถึง สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต�่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขา
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
ข้อ ๓ นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิไ์ ด้รบั การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ ผูส้ ำ� เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี ๒ ปี หลังอนุปริญญา
ทุกโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ตามข้อ ๓ ให้บันทึกผลการเรียนเป็น “ S ” และให้
นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๕ ในกรณีที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาแล้วเกิน ๕ ปี อาจจัดให้มี
การทดสอบความรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในบางรายวิชา ก่อนได้รับการยกเว้น
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ข้ อ ๖ โดยระเบี ย บนี้ นั ก ศึ ก ษายั ง คงมี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอโอนผลการเรี ย น และ/หรื อ
เทียบโอนผลการเรียน รายวิชาในหมวดวิชาอื่น ๆ ของหลักสูตร ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ ๒๕๔๙
อนึ่งการได้รับการยกเว้นรายวิชา ตามข้อ ๓. กับการใช้สิทธิขอโอนรายวิชาตาม
วรรคแรก จ�ำนวนหน่วยกิตรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของหน่วยกิตรวมขัน้ ต�่ำ ซึ่งก�ำหนด
ไว้ในหลักสูตรที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้ว
ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
การใช้สิทธิในวรรคแรก ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขการโอน การเทียบโอนรายวิชา ตามข้อ
บังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ ๒๕๔๙ ข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) และ ข้อ ๖ (๑)
(๒) (๓)
ข้อ ๗ ผู้ได้รับการยกเว้นรายวิชา ตามข้อบังคับนี้ ไม่มีสทิ ธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๘ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์ ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

88

คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
และเปิดโอกาสให้บุคคล ได้ศึกษาตามอัธยาศัย จึงเห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วย
การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการยกเว้น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ในข้อบังคับนี้
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายถึง สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ตำ�่ กว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขา
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
ข้อ ๓ นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี ๒ ปี หลัง
อนุปริญญา ทุกโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา และหลักสูตรก�ำหนดให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งนี้ การยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามวรรคแรก ไม่
ครอบคลุมรายวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ซึ่งก�ำหนดให้นักศึกษาที่ยังไม่เคยเรียนรายวิชา
วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร ต้องเรียนวิชาดังกล่าว
ข้อ ๔ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ตามข้อ ๓ ให้บันทึกผลการเรียนเป็น “ S ” และให้
นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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ข้อ ๕ กรณีทสี่ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วเกิน ๖ ปี อาจจัดให้มกี ารทดสอบ
ความรู้ในรายวิชา ศึกษาทั่วไปบางรายวิชาก่อนได้รับการยกเว้น
ข้ อ ๖ โดยข้อ บัง คับนี้ นักศึกษายั ง คงมีสิท ธิที่จ ะขอโอนผลการเรีย น และ/หรือ
เทียบโอนผลการเรียน รายวิชาในหมวดวิชาอื่น ๆ ของหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้งนี้การได้รับการยกเว้นรายวิชาตามข้อ ๓ กับการใช้สิทธิขอโอนรายวิชาตาม
วรรคแรก จ�ำนวนหน่วยกิตรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมขัน้ ต�ำ่ ซึง่ ก�ำหนดไว้
ในหลักสูตรทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเมือ่ ได้รบั การยกเว้นแล้ว ต้อง
มีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๗ ผู้ได้รับการยกเว้นรายวิชาตามข้อบังคับนี้ ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๘ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
…………………………….
โดยเห็นเป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การออก
หลักฐานการศึกษา ของนักศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็ น ชอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครในคราวประชุ ม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกระเบียบ
ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการออก
หลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นายกสภา”
หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นายทะเบียน”
หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การแต่งตัง้ ให้เป็นผู้ควบคุมและบันทึกหลักฐานการออกหลักฐานการศึกษา
ข้อ ๕ หลักฐานการศึกษาตามระเบียบนี้ มีดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร
และปริญญาบัตร
(๒) วุฒบิ ัตร
(๓) ใบรับรองผลการศึกษา
(๔) ใบรับรองคุณวุฒิ
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(๕) ใบรายงานผลการศึกษา
(๖) ใบแทนหลักฐานการศึกษา
(๗) ใบรับรองอื่น ๆ
ข้อ ๖ ขนาดและแบบพิมพ์ หลักฐานการศึกษาตามข้อ ๕ ให้ใช้ขนาดและแบบพิมพ์
ตามตัวอย่างแนบท้ายระเบียบนี้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดและแบบพิมพ์ให้ท�ำเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คนหนึ่ง เป็ นนายทะเบียนมีหน้าที่รับผิดชอบ และด� ำ เนิน การออกหลั ก ฐานการศึก ษาและ
ท�ำทะเบียนไว้เป็นหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๘ วันที่ส�ำเร็จการศึกษาในหลักฐานการศึกษาให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ (ก.วช.) หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อนุมัติผลการศึกษาหรือวันสิ้นสุด
การฝึกอบรม
ข้อ ๙ การออกประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และ
ปริญญาบัตร
(๑) มหาวิ ท ยาลั ย จะออกประกาศนี ย บั ต ร ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรให้เฉพาะผูท้ มี่ คี วามประพฤติดี และส�ำเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตลอดจนได้รับอนุมัติการให้ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
(๒) ประกาศนี ย บั ต ร ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และอนุ ป ริ ญ ญาบั ต ร
เมื่ออธิการบดีลงนามแล้วให้ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง
(๓) ปริ ญ ญาบั ต ร เมื่อ นายกสภาและอธิ ก ารบดี ล งนามแล้ ว ให้ ป ระทั บ
ตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง
(๔) ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ท� ำ ทะเบี ย นผู ้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ก ารให้ ป ระกาศนี ย บั ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตรไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ การออกวุฒบิ ัตร
(๑) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการศึกษา หรือฝึกอบรมตามหนังสือ
หลักสูตรพิเศษให้มหาวิทยาลัยออกวุฒบิ ตั รแก่ผเู้ ข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมทีผ่ า่ นการประเมิน
ตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรนัน้ ๆ
(๒) ข้อความในวุฒบิ ัตรต้องมีรายละเอียด เรื่องที่ศึกษาหรือฝึกอบรม ระยะ
เวลาการฝึกอบรมเป็นจ�ำนวนชั่วโมง และวันเดือนปีท่จี ัดการศึกษาหรือฝึกอบรม
(๓) ให้อธิการบดีและผู้อ�ำนวยการฝึกอบรมลงนามพร้อมประทับตราดุนนูน
ของมหาวิทยาลัยในวุฒบิ ัตรที่ออกให้
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(๔) ให้มหาวิทยาลัยท�ำทะเบียนการออกวุฒบิ ัตรไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๑ การออกใบรับรองผลการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและก�ำลังรอการอนุมัติประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรใบรับรองนี้มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่ออกใบรับรอง
(๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดี หรือผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย
(๓) ให้ ม หาวิท ยาลั ย ท� ำทะเบีย นใบรั บ รองผลการศึก ษาที่อ อกให้ ไ ว้ เ ป็ น
หลักฐาน
ข้อ ๑๒ การออกใบรับรองคุณวุฒิ
(๑) มหาวิทยาลัยโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยจะออกใบรับรอง
คุ ณ วุ ฒิ แ ก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาครบถ้ ว นตามหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย และได้ รั บ อนุ มั ติ
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
ใบประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร
(๒) ใบรับรองคุณวุฒทิ ุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับ
รองคุณวุฒิ และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทับ
ตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย
(๓) ให้มหาวิทยาลัยท�ำทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ ที่มหาวิทยาลัยออกให้ไว้
เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๓ การออกใบรายงานผลการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผทู้ กี่ ำ� ลังศึกษาอยูห่ รือ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว และยื่นค�ำร้องขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
(๒) ใบรายงานผลการศึกษาให้ออกเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้
ตามที่ผู้ยื่นค�ำร้องขอต้องการ
(๓) ใบรายงานผลการศึกษาส�ำหรับผูท้ กี่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ ห้รายงานผลการศึกษา
ถึงภาคเรียนที่ทราบผลการศึกษาแล้ว
(๔) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๔ การออกใบแทนหลักฐานการศึกษา
(๑) ในกรณีที่ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร
ปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรสูญหาย หรือช�ำรุดจนใช้การไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบ
ทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร โดยให้ผู้ขอยื่นค�ำร้องขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๒) ในกรณีที่ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย หรือช�ำรุดจนไม่สามารถ
จะออกใบรายงานผลการศึกษาได้ ถ้าผู้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นแสดงผลการศึกษา
ซึ่งอธิการบดีพจิ ารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไม่ต้องลง
รายละเอียดผลการศึกษาโดยให้มหาวิทยาลัยหมายเหตุไว้ด้วยว่าระเบียนแสดงผลการศึกษา
สูญหาย
(๓) ใบแทนทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ ใบรับรองอื่น ๆ ได้แก่ใบรับรองวิชาเรียน ใบรับรองสาขาวิชา ใบรับรอง
เวลาเรียน และอื่น ๆ ให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก�ำหนดแบบพิมพ์เพิ่มเติม
และลงนามรับรองโดยผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อ ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาตาม
ข้อ ๕ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) จากผู้ย่นื ค�ำร้องขอหลักฐานการศึกษาในอัตราดังนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต�่ำกว่า
และวุฒิบัตร ชุดละ ๕๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชุดละ
๑๐๐ บาท
(๓) การออกหลักฐานการศึกษา ตามข้อ ๕ (๑) (๒) ถ้าผู้ขอรับมารับ
ภายหลัง ๙๐ วัน นับแต่วันก�ำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มชุดละ ๕๐ บาท
(๔) การขอรับหลักฐานการศึกษาตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในครั้งแรก
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๗ การออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกรมการฝึกหัดครูและสภาสถาบัน
ราชภัฏของนักศึกษา วิทยาลัยครูสกลนคร สถาบันราชภัฏสกลนคร ให้ใช้ระเบียบนี้ในทุกกรณี
ข้อ ๑๘ เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาให้จัดเข้าเป็นเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยประเภทรายได้อนื่ ตามข้อ ๗ (๑๐) และ ข้อ ๘ (๑๐) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
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ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เป็นผู้วินิจฉัยในกรณีเกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติและออกประกาศเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์สุจนิ ต์ สิมารักษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
…………………………….
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นนักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย และมี
ความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ธ�ำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความมีระเบียบวินัยของสถาบัน
แห่งนี้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ ๕ / ๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยวินัยนักศึกษาไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก” หมายความว่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายควบคุมดูแลหอพักนักศึกษา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับฉบับนี้ และให้มอี ำ� นาจออกประกาศ ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
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หมวด ๑
วินัย
ข้อ ๖ นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่ก�ำหนดไว้
ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ ในการเข้าชั้นเรียน และหรือการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ นักศึกษาต้องแต่งกาย
ตามข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายนักศึกษาและให้เหมาะสมในลักษณะของสุภาพชน
ข้อ ๘ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
และเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงามไม่ปฏิบัติ
ตนในทางที่น�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติคุณ ทั้งของตนเองและของมหาวิทยาลัย
การกระท�ำที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือเป็นภัยต่อสังคม ถือเป็นการกระท�ำผิดวินัย
ร้ายแรง
ข้อ ๙ นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก
หรือก่อการทะเลาะวิวาทในระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยกัน รวมทัง้ สถาบันอื่น และ
บุคคลทั่วไป การก่อความไม่สงบ การก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือการแสดงพฤติกรรมในลักษณะ
นักเลง อันธพาล ผู้มอี ิทธิพล โดยพกพา แสดง หรือใช้อาวุธ ถือเป็นการกระท�ำผิดวินัยร้ายแรง
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องรักษาชือ่ เสียง และเกียรติศกั ดิข์ องตน มิให้ได้ชอื่ ว่าเป็นผู้ไม่สจุ ริต
หรือไม่กระท�ำการใด ๆ อันได้ช่อื ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วกรณีดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ทุจริตในการศึกษาหรือการสอบ
๑๐.๒ ประพฤติผิด หรือประพฤติเสื่อมเสียในทางชู้สาว
๑๐.๓ ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีหนี้สินรุงรัง
๑๐.๔ ประพฤติตนหมกมุ่นในการพนัน หรืออบายมุข
๑๐.๕ เสพสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ และก่อความ
เดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้อ่นื
๑๐.๖ กระท�ำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สนิ ประโยชน์ และความเป็นปกติ
สุขของส่วนรวมได้รับความเสียหาย
๑๐.๗ กระท�ำความผิดอาญา อันท�ำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง และ
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท
๑๐.๘ ประพฤติตนในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเกียรติ ศักดิ์ศรีของความเป็น
นักศึกษาหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา
๑๐.๙ เสพสุรา หรือของมึนเมาภายในมหาวิทยาลัย ซึง่ อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ได้ตักเตือนแล้ว เป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนเองหรือแก่ส่วนรวม
๑๐.๑๐ ลักทรัพย์
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๑๐.๑๑ ก่อเหตุทะเลาะวิวาทถึงขั้นชกต่อยหรือท�ำร้ายร่างกายผู้อ่นื
๑๐.๑๒ ก่อกวนความสงบเรียบร้อยในบริเวณมหาวิทยาลัย ส่งเสียงดังหรือ
ตะโกนส่งเสียงดังด้วยถ้อยค�ำไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์
โดยเร่งเครื่องยนต์ให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อ่นื ทั้งเวลาปกติและยามวิกาล
๑๐.๑๓ ครอบครองอาวุธร้ายแรงโดยสภาพ เช่น มีด ดาบ ปืน ตลอดจน
อาวุธที่ใช้ในราชการสงครามและวัตถุระเบิด
๑๐.๑๔ บุกรุกเข้าไปในที่พักอาศัย หรือที่รโหฐานอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
ซึ่งอยู่โดยปกติสุข
๑๐.๑๕ กระท�ำการด้วยประการใด ๆ อันมีลักษณะก่อให้เกิดทะเลาะวิวาท
ระหว่างนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ หรือยุยงส่งเสริม
๑๐.๑๖ ท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย ท�ำให้เสือ่ มค่า หรือท�ำให้ไร้ประโยชน์ ซึง่ ทรัพย์
ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการ
๑๐.๑๗ นั ด ชุ ม นุ ม ปลุ ก ระดม เพื่ อ ที่ จ ะให้ มี ก ารกระท� ำ ผิ ด ความตาม
ข้อ ๑๐.๑ ถึง ข้อ ๑๐.๑๖
๑๐.๑๘ มียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ข้ อ ๑๑ นักศึกษาต้อ งปฏิบัติต นต่ อ คณาจารย์ รวมทั้ง ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่อื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ หรือ
แสดงพฤติกรรมใด ๆ อันเป็นการดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่สมควร
ประการอื่น ๆ
หมวด ๒
โทษทางวินัย
ข้อ ๑๒ โทษฐานกระท�ำผิดวินัย มี ๕ สถานคือ
๑๒.๑ ท�ำทัณฑ์บน
๑๒.๒ ภาคทัณฑ์ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเชิญผู้ปกครองมารับทราบ
พฤติกรรม
๑๒.๓ พักการศึกษา มีก�ำหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษา ถึงสามปีการศึกษา
๑๒.๔ ยับยัง้ การเสนอให้ได้รบั ปริญญาบัตร อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
มีก�ำหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาถึงสามปีการศึกษา
๑๒.๕ ลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่กระท�ำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ จะถูกพิจารณาและลงโทษตาม
ควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระท�ำ ดังนี้
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๑๓.๑ การกระท�ำผิดตามข้อ ๑๐.๑ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนัน้
๑๓.๒ การกระท�ำผิดตามข้อ ๑๐.๒ ถึงข้อ ๑๐.๘ หรือกรณีอนื่ ทีม่ พี ฤติการณ์
ร้ายแรงในระดับเดียวกัน ให้พจิ ารณาและลงโทษตามข้อ ๑๒.๑ - ๑๒.๒
๑๓.๓ การกระท�ำผิดตามข้อ ๑๐.๙ ถึงข้อ ๑๐.๑๒ หรือกรณีอนื่ ทีม่ พี ฤติการณ์
ร้ายแรงในระดับเดียวกัน ให้พจิ ารณาและลงโทษตามข้อ ๑๒.๓-๑๒.๔
๑๓.๔ การกระท� ำ ผิ ด ตามข้ อ ๑๐.๑๓ ถึ ง ข้ อ ๑๐.๑๘ หรื อ กรณี ต ้ อ ง
ค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ของศาลให้ลงโทษจ�ำคุก หรือกรณีอนื่ ทีม่ พี ฤติการณ์รา้ ยแรงในระดับเดียวกัน
ให้พิจารณาและลงโทษตามข้อ ๑๒.๕
๑๓.๕ การกระท�ำผิดตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ให้พิจารณาและลงโทษตาม
ข้อ ๑๒.๔ - ๑๒.๕
๑๓.๖ การกระท�ำอันไม่เหมาะสมตามข้อ ๑๑ ให้พิจารณาเป็นความผิดทาง
วินัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ อาจก�ำหนดโทษทางวินัยตามข้อ ๑๒.๑
ถึงข้อ ๑๒.๔ ได้ตามความร้ายแรง
ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้มีอ�ำนาจสั่งลงโทษอาจก�ำหนดให้นักศึกษากระท�ำกิจกรรม
บริการสังคม หรือสาธารณะประโยชน์ หรืออาจก�ำหนดให้นกั ศึกษาไปรายงานตัวต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครัง้ คราว
หมวด ๓
การรักษาวินัย
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ฝ่ายวินัยนักศึกษา คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
อาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ ที่ปรึกษาหอพัก มีอ�ำนาจหน้าที่สอดส่อง ดูแล สังเกตการณ์
และขจัดเหตุท่อี าจก่อให้เกิดการกระท�ำผิดวินัย ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๕ เมื่อปรากฏว่ามีนักศึกษากระท�ำผิดวินัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
ผู้นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักกรณีที่นักศึกษาผู้นั้นพักอยู่หอพักมหาวิทยาลัย และคณบดี
ที่นักศึกษาผู้นนั้ ศึกษาอยู่หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายท�ำการรวบรวม และสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้ง
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบโดยเร็ว
ข้อ ๑๖ เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๑๕ แล้ว ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบ
หมายพิจารณาความผิดและระดับโทษ และมีค�ำสั่งลงโทษทางวินัย ตามความหนักเบาของ
การกระท�ำผิด
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อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อพิจารณา
กรณีความผิดและระดับโทษดังกล่าวในวรรคก่อน หรือพิจารณาก�ำหนดให้นักศึกษากระท�ำ
กิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ หรือก�ำหนดให้นักศึกษาไปรายงานตัวตามที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑๓ วรรคท้าย และเสนอความเห็นต่อผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ลงโทษก่อนก็ได้ ค�ำสัง่ ลงโทษ
ทางวินัยตามข้อบังคับนี้ ให้ถือเป็นที่ยุติ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
................................................
เพือ่ ให้การแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมีความ
เป็นระเบียบสวยงามและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
อ้างตามความในมาตรา ๔๒ และอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๓ เมือ่
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความตามข้อบังคับ
นี้ให้ใช้ความตามข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อ ๕ เครือ่ งแบบ เครือ่ งหมายและเครือ่ งแต่งกายนักศึกษาชายชัน้ ปีที่ ๑ ประกอบด้วย
(๑) เสือ้ ท�ำด้วยผ้าสีขาวเนือ้ เกลีย้ ง คอเสือ้ แบบคอเชิต้ ปลายแหลม มีกระเป๋า
ติดทางอกด้านซ้าย แขนสัน้ หรือแขนยาว
(๒) เนคไท ท�ำด้วยผ้า สีเขียวเข้ม เนื้อเกลี้ยง
(๓) เข็มขัด ท�ำด้วยหนังเกลี้ยงสีด�ำ หัวเข็มขัดท�ำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมี
ตรามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง
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(๔) กางเกงขายาวทรงสุภาพ ท�ำด้วยผ้าเกลี้ยงสีด�ำ หรือสีกรมท่าหรือสีอื่น
ที่มหาวิทยาลัยเห็นควร ไม่ใช้ผ้ายีนส์
(๕) ถุงเท้าสีด�ำ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบ หุ้มส้น สีด�ำ หรือสีอื่นที่มหาวิทยาลัย
เห็นควร ไม่มลี วดลาย
ข้อ ๖ การแต่งกายของนักศึกษาชายชั้นปีท่ี ๒ ถึงชัน้ ปีที่ ๕ ให้ใช้ตามข้อ ๕ โดยอนุโลม
และอาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมได้อีกโดยจัดท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาชายในงานพิธีของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ เครือ่ งแบบ เครือ่ งหมายและเครือ่ งแต่งกายนักศึกษาหญิงชัน้ ปีท่ี ๑ ประกอบด้วย
(๑) เสื้อ ท�ำด้วยผ้าสีขาวเนื้อเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม ติด
กระดุมท�ำด้วยโลหะ ดุนนูนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย หน้าอกด้านซ้ายติดเข็มท�ำด้วยโลหะ
ตรามหาวิทยาลัย
(๒) เข็มขัด ท�ำด้วยหนังเกลี้ยงสีด�ำ หัวเข็มขัดท�ำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง
(๓) กระโปรง จีบรอบท�ำด้วยผ้าสีด�ำ เนื้อเกลี้ยงหรือสีกรมท่าหรือสีอื่น
ที่มหาวิทยาลัยเห็นควร
(๔) รองเท้าหนัง หรือ รองเท้ า ผ้ า ใบหุ ้ มส้ น สีขาว และถุ ง เท้ า สีขาวไม่ มี
ลวดลาย
ข้อ ๙ การแต่งกายนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ ๒ ถึงชั้นปีท่ี ๕ ให้ใช้ตามข้อ ๘ โดยอนุโลม
และอาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมได้อีกโดยจัดท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาหญิงในงานพิธี
ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ นักศึกษาทีน่ บั ถือลัทธิหรือศาสนาทีม่ กี ารก�ำหนดการแต่งกายเฉพาะให้สามารถ
ใช้ลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างจากข้อบังคับนี้ได้และมหาวิทยาลัยอาจจะก�ำหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมได้โดยไม่ขัดกับลักษณะการแต่งกายเฉพาะตามลัทธิหรือศาสนานั้น ๆ
ข้อ ๑๒ นักศึกษาโครงการ กศ.ป., กศ.ปท., นักศึกษาภาคสมทบและภาคพิเศษให้
มีสิทธิ แต่งกายตามข้อบังคับนี้ได้
ข้อ ๑๓ รายละเอียดอืน่ ๆ เกีย่ วกับเครือ่ งแบบ เครือ่ งหมายและเครือ่ งแต่งกายนักศึกษา
รวมทั้งการอนุญาตให้มชี ุดแต่งกายปฏิบัติการของนักศึกษาคณะ หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ให้จัดท�ำ
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม ประหยัด สุภาพเรียบร้อยและไม่ขัด
กับหลักการแห่งข้อบังคับนี้
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ข้ อ ๑๔ นั ก ศึก ษาที่ไ ม่ แ ต่ ง กายตามข้ อ บั ง คั บ นี้แ ละประกาศมหาวิท ยาลั ย เรื่อ ง
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา เป็นผู้กระท�ำผิดวินัยนักศึกษาตามข้อ ๖
ข้อ ๗ และข้อ ๑๐.๘ จะได้รับการพิจารณาโทษตามข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้ อ ๑๕ บุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง กายด้ ว ยเครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายตามข้อบังคับนี้และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา มีความผิดตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้และออกประกาศมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์สุจนิ ต์ สิมารักษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
...........................................................................
เพื่ อ ให้ ก ารแต่ ง กายของนั ก ศึ ก ษามี ค วามเหมาะสมตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา”
ข้อ ๒ ให้ใช้เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามประกาศนี้
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษาชายชั้นปีที่ ๑
ให้เป็นดังนี้
(๑) เสื้อ ท�ำด้วยผ้าสีขาวเนื้อเกลี้ยงคอเสื้อแบบเชิ้ตปกแหลม มีกระเป๋า
ติดอกด้านซ้าย แขนสัน้ หรือแขนยาว เวลาสวมให้ชายเสื้อไว้ในกางเกง
(๒) เนคไท ท�ำด้วยผ้าสีเขียวเข้มเนื้อเกลี้ยง ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๕
เซนติเมตร ปลายแหลม ติดเข็มกลัดท�ำด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย ขนาดความกว้างประมาณ
๑.๓ เซนติเมตร ตรงกลางเนคไท
(๓) เข็ดขัด ท�ำด้วยหนังสีดำ� เกลีย้ ง ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๘ เซนติเมตร
หัวเข็มขัดท�ำด้วยโลหะไร้สนิมรูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ ๔.๐ x ๔.๐ เซนติเมตร มีตรา
มหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง
(๔) กางเกง ขายาวทรงสุภาพท�ำด้วยผ้าสีด�ำเนื้อเกลี้ยง หรือสีกรมท่า
เนื้อเกลี้ยงห้ามใช้ผ้ายีนส์
(๕) ถุงเท้า สีด�ำ หรือสีกรมท่าไม่มลี วดลาย
(๖) รองเท้า ท�ำด้วยหนังหรือผ้าใบ สีดำ� หุ้มส้นและหุ้มปลายเท้าไม่มลี วดลาย
ข้อ ๔ การแต่งกายของนักศึกษาชายชัน้ ปีที่ ๒ ถึงชัน้ ปีที่ ๕ ให้ใช้ตามข้อ ๓ และอนุญาต
เพิ่มเติมดังนี้
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(๑) ใช้เนคไท หรือไม่ใช้ก็ได้
(๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพท�ำด้วยผ้าเนื้อเกลี้ยงสีด�ำ หรือสีเข้มอื่น ๆ
(๓) รองเท้าท�ำด้วยหนังหรือผ้าใบสีด�ำหุ้มส้นหุ้มปลายเท้าทรงสุภาพ หรือ
รองเท้ากีฬา สีและทรงสุภาพ หุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า
ข้อ ๕ การแต่งกายของนักศึกษาชายทุกชัน้ ปีในงานพิธขี องมหาวิทยาลัยให้ใช้การแต่ง
กายตามข้อ ๓ เว้นแต่เสื้อให้ใช้เฉพาะเสื้อแขนยาวสีขาวเนื้อเกลี้ยง
ข้อ ๖ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ ๑ ให้เป็นดังนี้
(๑) เสื้อ ท�ำด้วยผ้าสีขาวเนื้อเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม มีสาบ
หน้าด้านขวาติดกระดุมท�ำด้วยโลหะไร้สนิมดุนนูนรูปตรามหาวิทยาลัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ ๑.๓ เซนติเมตร จ�ำนวน ๔ - ๕ เม็ด แขนเสื้อสัน้ เหนือข้อศอกประมาณ ๔.๐ - ๕.๐
เซนติเมตร ปลายแขนพับเข้าด้านในไม่มีจีบหรือรูดบนไหล่ ปลายแขนด้านหน้าและด้านหลัง
เรียบไม่มีเกล็ดไม่มีจีบ ตัวเสื้อไม่รัดรูป เวลาสวมใส่ชายเสื้อไว้ในกระโปรง คอเสื้อติดเข็ม
ตรามหาวิทยาลัยขนาดความกว้างประมาณ ๑.๓ เซนติเมตร หน้าอกเสื้อด้านซ้ายติดเข็ม
ตรามหาวิทยาลัยขนาดประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร
(๒) เข็มขัด ท�ำด้วยหนังเกลีย้ งสีดำ� ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๘ เซนติเมตร
หั วเข็ มขั ด ท� ำ ด้ ว ยโลหะไร้สนิม รูปสี่เ หลี่ยมขนาดประมาณ ๔.๐ x ๔.๐ เซนติเ มตรมีต รา
มหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง
(๓) กระโปรง ท�ำด้วยผ้าสีดำ� หรือสีกรมท่าเนือ้ เกลีย้ ง จีบรอบเอว ชายกระโปรง
ยาวคลุมเข่าประมาณ ๑๐.๐ เซนติเมตร
(๔) รองเท้า ท�ำด้วยหนังหรือผ้าใบสีขาวล้วน หุ้มส้น และหุ้มปลายเท้าทรง
สุภาพ ไม่ใช้รองเท้ากีฬา
(๕) ถุงเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย สวมพ้นขอบรองเท้า ๕.๐ - ๑๐.๐ เซนติเมตร
ข้อ ๗ การแต่งกายนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ ๒ ถึงชั้นปีท่ี ๕ ให้ใช้ตามข้อ ๖ และอนุญาต
เพิ่มเติมดังนี้
(๑) กระโปรง ให้ใช้กระโปรงเข้ารูปได้ ท�ำด้วยผ้าเนื้อเกลี้ยงไม่มลี วดลายสีด�ำ
สีกรมท่า ความยาวชายกระโปรงกึ่งกลางหัวเข่า อนุโลมให้สั้นหรือยาวกว่าที่ก�ำหนดไม่เกิน
๕.๐ เซนติเมตร
(๒) รองเท้ า ท� ำ ด้ ว ยหนั ง สีด� ำ สีเ ข้ ม โทนด� ำ ไม่ มีล วดลายหุ ้ ม ปลายเท้ า
และหุ้มส้น ส้นใหญ่สูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร
(๓) ใส่ถุงเท้าสีขาว หรือไม่ใส่ก็ได้
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ข้อ ๘ การแต่งกายของนักศึกษาหญิงในงานพิธขี องมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้
(๑) นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ใช้การแต่งกายตามข้อ ๖ และติดกระดุมคอเสื้อด้วย
กระดุมโลหะตรามหาวิทยาลัยเพิ่มอีก ๑ เม็ด
(๒) นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ถึงปีที่ ๕ ใช้เครื่องแต่งกายตามข้อ ๗ และติดกระดุม
คอเสื้อด้วยกระดุมโลหะตรามหาวิทยาลัยเพิ่มอีก ๑ เม็ด
ข้อ ๙ นักศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในงานพิธขี องมหาวิทยาลัย อาจใช้ชดุ สากลทรงมาตรฐาน
ใช้เนคไทและรองเท้าตามระเบียบการแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๐ นักศึกษาผู้นับถือลัทธิหรือศาสนาที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งกายไว้โดย
เฉพาะทั้งชายและหญิงให้ขออนุญาตการแต่งกายตามลัทธิหรือศาสนาต่อมหาวิทยาลัยผ่าน
กองพัฒนานักศึกษาเพือ่ พิจารณาปรับปรุงการแต่งกายให้เหมาะสม ทัง้ นีต้ ้องไม่ขดั ต่อหลักการ
ของลัทธิหรือศาสนานั้น ๆ
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะหรือสาขาวิชามีความจ�ำเป็นต้องให้นักศึกษาในคณะหรือสาขา
วิชามีชดุ แต่งกายเพือ่ การปฏิบตั งิ านหรือกระบวนการเรียนรู้ภาคปฏิบตั ิ หรือเพือ่ จุดประสงค์อนื่
ให้ประธานสาขาวิชาขออนุญาตใช้เครื่องแบบการแต่งกายต่อมหาวิทยาลัยผ่านความเห็นชอบ
ของคณบดี กองพัฒนานักศึกษา โดยการขออนุญาตต้องมีข้อมูลและข้อก�ำหนดดังนี้
(๑) ความจ�ำเป็นหรือจุดประสงค์ทั้งนี้ต้องเกี่ยวกับการศึกษา
(๒) รูปแบบและสี เสื้อ กางเกง รองเท้า และส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งนี้ต้อง
ค� ำ นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมด้ า นเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ประโยชน์
การใช้สอยและราคา โดยต้องไม่ท�ำให้เกิดความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองของ
นักศึกษา
(๓) ก�ำหนดวันที่จะใช้แต่งกายหรือใช้ท�ำกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
การพิจารณาอนุญาตหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยความเห็นชอบของอธิการบดี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายปัญญา มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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SNRU

ตอนที่ 3
แนวปฏิบัติ
ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University
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ขั้นตอนการขอใช้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะ
ต้องท�ำการติดต่อขอใช้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ด้วยการไปขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนขอใช้บริการสือ่ สารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดังภาพ

2. ท�ำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วส่งแบบฟอร์มให้กับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์แล้วเจ้าหน้าที่จะด�ำเนินการลงทะเบียนให้ นักศึกษา
จะต้องจ�ำ Username กับ Password ไว้เพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าใช้บริการสื่อสารข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ขั้นตอนการล็อกอินเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. นักศึกษาท�ำการเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก็จะเจอกับหน้าจอล็อกอินเข้าใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้นนักศึกษาก็ท�ำการป้อน Username กับ
Password ที่ได้ท�ำการลงทะเบียนกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังภาพ

เมื่อคลิกปุ่ม Sign in แล้วก็จะปรากฏหน้าจอต้อนรับการเข้าใช้ระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาไม่ตอ้ งปิดหน้าต่างนีอ้ อก เพียงแต่ยอ่ หน้าต่างนีล้ งเท่านัน้ เมือ่ เลิกใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตแล้วให้ท�ำการคลิกที่ ออกจากระบบเพื่อท�ำการออกจากระบบ
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ขั้นตอนการใช้ระบบบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. เมนูระบบบริหารการศึกษา เป็นระบบส�ำหรับการให้บริการนักศึกษาในด้าน
การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบผลการเรี ย น ตรวจสอบครบหลั ก สู ต ร พิ ม พ์ ใ บ
ลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน พิมพ์แผนการเรียนตลอดหลักสูตร นักศึกษา
สามารถค้นหารายวิชา/ค�ำอธิบายรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยเปิดใช้ได้ และนักศึกษาสามารถเปลีย่ น
รหัสผ่านเข้าใช้ระบบได้ด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่ http://connect.snru.ac.th จะปรากฏหน้าจอหลัก
ดังภาพ

2. นักศึกษาจะต้องป้อนรหัสนักศึกษา และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ดังภาพ
Note: ท่านจะต้องเก็บรหัสผ่านเป็นความลับไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบ เพราะผู้อื่นอาจเข้าใช้งานระบบ
แทนท่าน
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เมื่อคลิกที่เข้าสู่ระบบแล้วก็จะปรากฏหน้าจอเมนูหลักของระบบจากนั้นเข้าสู่ระบบ
บริหารการศึกษาดังภาพ

เมื่อนักศึกษาคลิกที่ระบบบริหารการศึกษา จะปรากฏหน้าจอเมนูหลักของระบบ
บริหารการศึกษา ดังภาพ
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1. เมนูตรวจสอบผลการเรียน
เมนูตรวจสอบผลการเรียน เป็นเมนูท่แี สดงผลการเรียน เกรดเฉลี่ยทุกภาคเรียน และ
เกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษา

2. เมนูพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน
เมนูพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน เป็นเมนูที่นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนของ
ตนเองเพื่อน�ำไปช�ำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและตรวจเช็ค วัน - เวลาเรียนนักศึกษาสามารถ
เลือกปีการศึกษาที่ต้องการพิมพ์ได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University

115

3. เมนูตรวจสอบครบหลักสูตร
เมนูตรวจสอบครบหลักสูตร เป็นเมนูส�ำหรับการตรวจสอบส�ำเร็จการศึกษา โดย
นักศึกษาสามารถตรวจสอบด้วยตนเองในเบื้องต้นในการตรวจสอบนั้นสามารถเลือกการ
ตรวจสอบได้ 2 แบบ แต่ ล ะแบบนั้ น จะแสดงรายละเอี ย ดในการตรวจสอบทั้ ง หลั ก สู ต ร
และเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
มุมมองปกติ

มุมมองโครงสร้างหลักสูตร
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4. เมนูแผนการเรียน
เมนูแผนการเรียน เป็นเมนูสำ� หรับตรวจสอบแผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร

5. เมนูปฏิทินการศึกษา
เมนูปฏิทินการศึกษา เป็นเมนูที่จะแสดงข้อมูลช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม - ถอนรายวิชา ฯลฯ
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6. เมนูรายวิชาที่เปิดสอน
เมนูรายวิชาทีเ่ ปิดสอนเป็นเมนูเพือ่ ตรวจสอบว่ารายวิชานัน้ เปิดสอนในภาคเรียนใดใคร
เป็นผู้สอนและสอนวัน - เวลาไหน เพื่อนักศึกษาจะได้น�ำข้อมูลไปใช้ในการเพิ่ม - ถอน รายวิชา

7. เมนูค้นหารายวิชา
เมนูคน้ หารายวิชา เป็นเมนูสำ� หรับค้นหารายวิชาเพือ่ ดูรายละเอียดของรายวิชา จ�ำนวน
หน่วยกิต และค�ำอธิบายรายวิชา
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8. เมนูพมิ พ์รายชื่อนักศึกษา
เมนูพิมพ์รายชื่อนักศึกษา เป็นเมนูส�ำหรับพิมพ์รายชื่อนักศึกษาทุกสาขาวิชา

9. เมนูตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
เมนูตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน เป็นเมนูส�ำหรับตรวจสอบการช�ำระเงินทุกประเภทของ
นักศึกษาซึ่งจะมีรายละเอียดการช�ำระเงินแต่ละรายการชัดเจน
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10. เมนูแก้ไขประวัติ (เฉพาะปี 1)
เมนูแก้ไขประวัติ (เฉพาะปี 1) เป็นเมนูส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชัน้ ปีที่ 3 ที่เข้า
ศึกษาใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 แก้ไขข้อมูล
ประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

11. เมนูประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
เมนูประเมินอาจารย์ทปี่ รึกษา เป็นเมนูสำ� หรับนักศึกษาประเมินอาจารย์ทปี่ รึกษาของ
นักศึกษา
12. เมนูดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
เมนูดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม เป็นเมนูทเี่ ชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์ของส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
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13. เมนูกจิ กรรมนักศึกษา
เมนูกิจกรรมนักศึกษา เป็นเมนูท่เี ชื่อมโยงไปยังระบบกิจกรรมนักศึกษา

14. เมนูออกจากระบบ
เมนูออกจากระบบ เป็นเมนูส�ำหรับใช้ในการออกจากระบบ
Note: เมื่อสิ้นสุดการเข้าระบบทุกครั้งต้องออกจากระบบ หากนักศึกษาไม่ออกจากระบบจะท�ำให้บุคคลอื่น
มากระท�ำการใด ๆ ได้

SNRU

ตอนที่ 4
หลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University

SNRU

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Early Childhood
		 Education
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Early Childhood Education)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 18
ไม่น้อยกว่า 103
ไม่น้อยกว่า 42
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 24
ไม่น้อยกว่า 14
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 139
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต
21071109 ปรัชญา ทฤษฎี หลักการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
21071110 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21071111 หลักสูตรและทิศทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคต
3(2-2-5)
21071301 การพัฒนาสมองและการคิดส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21071302 สุขศึกษาพลศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21072301 การจัดประสบการณ์ทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทยส�ำหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5)
21072302 การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21072303 อาหารและโภชนาการส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21072601 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
21073108 วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
21073213 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21073402 สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
21073601 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
21073901 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
23 หน่วยกิต
21022204 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3(2-2-5)
21053401 จิตวิทยาส�ำหรับครู
3(2-2-5)
21061701 ความเป็นครู
3(2-2-5)
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
21541110 ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู
2(1-2-3)
24121601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
21071401 หุ่นและนิทานสร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21071402 ศิลปะสร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21071403 สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21072304 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมส�ำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
21073109 การศึกษาพิเศษส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21073302 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
21073303 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21073304 ศิลปะส�ำหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
21073305 สมองกับการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
21073306 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
21073307 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
21073308 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
21073309 วรรณกรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
21073902 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม
3(3-0-6)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
21003802 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

14 หน่วยกิต
1(45)
1(45)
6(270)
6(270)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาพิ เศษและภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
		 และภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Special Education
		 and English
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Special Education and English)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Special Education and English)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 153 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.1.1 วิชาเอกการศึกษาพิเศษบังคับ
2.1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 114
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 12

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 18
ไม่น้อยกว่า 117
ไม่น้อยกว่า 80
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 14
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หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 150

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 153

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2 หมวดวิชาเฉพาะ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
117 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับการศึกษาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
21081201 ความรู้ทางการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม
3(2-2-5)
21081105 ความเป็นครูการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
21081106 จิตวิทยาส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
21082701 การคัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
21082501 เทคโนโลยี สื่อ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
21082109 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
3(2-2-5)
21083206 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ
4(2-4-6)
21083107 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
21083601 หลักสูตรและการสอนภาษาไทยส�ำหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
4(2-4-6)
21083602 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ส�ำหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
4(2-4-6)
21083901 วิจัยทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
21084401 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
3(2-2-5)
21084901 สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
2.1.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
21551102 การฟังและการพูดส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
21551103 หลักภาษาส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
21551503 การจัดการชัน้ เรียนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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21551104
21532201
21552101
21552404
21032303
21552102
21043101
21553503

การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
สัทศาสตร์และสัทวิทยาส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์ขนั้ สูงส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
การแปลส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การเขียนเชิงวิชาการส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรม
ส�ำหรับเด็ก
21083601 กิจกรรมเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
21023316 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส�ำหรับครูการศึกษาพิเศษ
21554608 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
23 หน่วยกิต
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพ
3(2-2-5)
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3(2-2-5)
24121601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้
3(2-2-5)
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
21022204 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
21053401 จิตวิทยาส�ำหรับครู
3(2-2-5)
21541110 ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู
2(1-2-3)
21061701 ความเป็นครู
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 14 หน่วยกิต
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(45)
21003801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(45)
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(270)
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(270)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Mathematics
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Mathematics)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Mathematics)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 94

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 18
ไม่น้อยกว่า 98
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 21
ไม่น้อยกว่า 14
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 134

ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
98 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต จากรายวิชา
14091505 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
14091506 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
14092402 หลักการทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
14092403 ทฤษฎีจ�ำนวน
3(3-0-6)
14092502 เรขาคณิตเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
14093307 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
14093702 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
21021601 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
21022601 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3(2-2-5)
21023607 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3(2-2-5)
21023608 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
21023909 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศกึ ษา
1(0-2-1)
21043405 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
24091601 วิทยาการค�ำนวณ
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู 23 หน่วยกิต
21022204 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
21053401 จิตวิทยาส�ำหรับครู
21061701 ความเป็นครู
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา
21541110 ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู
24121601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

132

คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
14091104 ระบบจ�ำนวน
14093308 พีชคณิตนามธรรม
14093406 ทฤษฎีสมการ
14093407 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
21021701 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
21022602 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
21031503 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
24091901 ภาษาอังกฤษส�ำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
24092101 วิยุตคณิต
24092201 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต จากรายวิชา
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
21003801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

1(45)
1(45)
6(270)
6(270)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Home Economics
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Home Economics)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (คหกรรมศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Home Economics)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอีป 4.

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 03
ไม่น้อยกว่า 49
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20
21 ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 031

ไม่น้อยกว่า 03
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 18
ไม่น้อยกว่า 001
ไม่น้อยกว่า 42
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 21
41 ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 361
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
54503901 นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์
54501101 หลักการทางคหกรรมศาสตร์
54551601 ศิลปะในงาน คหกรรมศาสตร์
54503902 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
54511203 หลักการประกอบอาหาร
54512101 โภชนาการและการประยุกต์
54512207 อาหารไทย
54513301 การบริการอาหารในสถาบัน
54522101 ความรู้เรื่องผ้า
54531101 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
54541102 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
54551402 ศิลปหัตถกรรม
54552101 การประดิษฐ์เครื่องสดไทย
54553401 การแกะสลักผัก ผลไม้

100 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
23
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
24121601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้
21053401 จิตวิทยาส�ำหรับครู
21022204 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
21061701 ความเป็นครู
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา
21541110 ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู

หน่วยกิต
3(5-2-2)
3(5-2-2)
3(5-2-2)
3(5-2-2)
3(5-2-2)
3(5-2-2)
3(5-2-2)
2(3-2-1)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
54553402 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์
54512208 ขนมไทยและอาหารว่าง
54513213 การถนอมและแปรรูปอาหาร
54513214 ขนมอบและการตกแต่ง
54513215 อาหารไทยท้องถิ่น
54514204 อาหารนานาชาติ
54513216 อาหารสุขภาพ
54522301 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า
54504304 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางคหกรรมศาสตร์
54553102 การจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ

21
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หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 ้ีนปไอ่ตาชิวยารกาจ นยีรเบัคงับ หน่วยกิต
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(45)
21003801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(45)
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(270)
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(270)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Chemistry
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Chemistry)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (เคมี)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Chemistry)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 18
ไม่น้อยกว่า 103
ไม่น้อยกว่า 46
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 14
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 139
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
14011306 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14021114 เคมีทั่วไป 1
14021115 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
14021116 เคมีทั่วไป 2
14021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
14021701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
14022223 เคมีอนินทรีย์
14022224 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
14022309 เคมีอินทรีย์
14022310 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
14022407 เคมีเชิงฟิสิกส์
14022408 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสกิ ส์
14022604 เคมีวิเคราะห์
14022608 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
14023505 ชีวเคมี
14023506 ปฏิบัติการชีวเคมี
14023904 ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี
14023905 สัมมนาทางเคมี
14023906 โครงการวิจัยทางเคมี
14031114 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
14091103 คณิตศาสตร์พ้นื ฐานส�ำหรับเคมี
21023208 การจัดการเรียนรู้เคมี
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
21022204 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

46

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

23

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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21053401
21061701
21062201
21541110
24121601

จิตวิทยาส�ำหรับครู
ความเป็นครู
ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
14021122 ความปลอดภัยทางเคมี
14022701 เคมีอุตสาหกรรม
14022702 เคมีสภาวะแวดล้อม
14023309 เคมีพอลิเมอร์
14023310 เทคโนโลยีปิโตรเคมี
14023311 สเปกโทรสโกปีส�ำหรับเคมีอินทรีย์
14023607 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
14023725 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
14023726 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน
14023727 เคมีในชีวติ ประจ�ำวัน
14023728 เคมีเกี่ยวกับสี
14023729 เคมีเครื่องส�ำอาง
21032302 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี
21033204 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
21034315 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
24003401 ภาษาอังกฤษส�ำหรับครูเคมี

20

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
21003802 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

14

หน่วยกิต
1(45)
1(45)
6(270)
6(270)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิ วเตอร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
		 และคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Innovation
		 and Computer Education
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education
		 (Innovation and Computer Education)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Innovation and Computer Education)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 101
ไม่น้อยกว่า 43
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 21
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หมวดวิชา
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

ไม่น้อยกว่า 14
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 137

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จัดรายวิชาส�ำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (รายละเอียดใน
ภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
101 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
43 หน่วยกิต
21031104 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2(1-2-3)
21031504 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
21032307 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
21033321 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
21032213 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
21031210 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
21032603 ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
21033402 วิทยาการค�ำนวณและคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
11032201 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
21033804 วิจัยและการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
21032604 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ�ำรุงคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
21032308 การสร้างงานกราฟิกและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
21032501 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
21033320 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
21033503 เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)
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21043701
24121601

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
21022204 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
21053401 จิตวิทยาส�ำหรับครู
21541110 ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู
21061701 ความเป็นครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า
14123206 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
41033301 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
21031302 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
21033504 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการศึกษา
21034602 ธุรกิจดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
21032211 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
21031209 ระบบส�ำนักงานอัตโนมัตทิ างการศึกษา
21031105 ภาษาส�ำหรับครูคอมพิวเตอร์
21033603 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
21032212 แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
เพื่อการเสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

21

141

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต บังคับเรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้
21001801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1 (Practicum 1)
1(45)
21003802 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2 (Practicum 2)
1(45)
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)
6(270)
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2)
6(270)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ ำ� หนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Physical Education
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Physical Education)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (พลศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Physical Education)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 18
ไม่น้อยกว่า 101
ไม่น้อยกว่า 44
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 14
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 137
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
24081107 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
24081103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางพลศึกษา
24082101 สรีรวิทยาการออกก�ำลังกาย
24082301 การปฐมพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ
24083103 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
24081105 การเรียนรู้และพัฒนากลไก
24083102 การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
24083104 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
24083105 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา
24083106 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
24083901 การวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน
24084903 การสัมมนาทางพลศึกษา
24081201 ทักษะและการสอนกรีฑา 1
24081204 ทักษะและการสอนยิมนาสติก
24081203 ทักษะและการสอนมวยโบราณสกลนคร
24082201 ทักษะและการสอนฟุตบอล
24082202 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล
24082203 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล
24083202 ทักษะและการสอนตะกร้อ
24081501 ทักษะและการสอนว่ายน�ำ	
้
24083503 ทักษะและการสอนฟุตซอล

101 หน่วยกิต
44 หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2.2 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
23 หน่วยกิต
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3(2-2-5)
24121601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้
3(2-2-5)
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21042103
21022204
21053401
21541110
21061701

การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
จิตวิทยาส�ำหรับครู
ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู
ความเป็นครู

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
20 หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาเอกปฏิบัติอีกไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
24083307 การจัดกิจกรรมพลศึกษาส�ำหรับเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
24082106 การบริหารหลักสูตรพลศึกษาในโรงเรียน
2(1-2-3)
24084405 การเป็นผู้ก�ำกับลูกเสือ
2(1-2-3)
24083201 ทักษะและการสอนมวย
2(1-2-3)
24081202 ทักษะและการสอนกรีฑา 2
2(1-2-3)
24082501 ทักษะและการสอนเทนนิส
2(1-2-3)
24083203 ทักษะและการสอนเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
24083204 ทักษะและการสอนลีลาศ
2(1-2-3)
24083205 ทักษะและการสอนแบดมินตัน
2(1-2-3)
24084201 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
2(1-2-3)
24084501 ทักษะและการสอนการเป็นผู้น�ำการเต้นแอโรบิก
2(1-2-3)
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาเอกการเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬา อีกไม่
น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
24083302 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาว่ายน�้ำ	
2(1-2-3)
24083303 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
24083304 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
24083306 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
24083801 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
24083802 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
24083803 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาตะกร้อ
2(1-2-3)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้ 14หน่วยกิต
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(45)
21003801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(45)
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(270)
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(270)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ ำ� หนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Physics
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (ฟิสิกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physics
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Physics)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 18
ไม่น้อยกว่า 106
ไม่น้อยกว่า 48
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 21
ไม่น้อยกว่า 14
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 142
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
14011307 ฟิสิกส์ 1
14011308 ฟิสิกส์ 2
14011603 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
14011604 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2
14012309 กลศาสตร์
14012311 อุณหพลศาสตร์
14012312 ฟิสิกส์ของคลื่น
14012403 ฟิสิกส์ยุคใหม่
14012524 เทคโนโลยีพลังงาน
14013309 ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์
14013902 สัมมนาทางฟิสกิ ส์
14013903 การวิจัยทางฟิสกิ ส์
14021123 เคมีพื้นฐาน
14031114 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
24011306 คณิตศาสตร์พ้นื ฐานส�ำหรับฟิสกิ ส์
24011308 คณิตศาสตร์ส�ำหรับฟิสกิ ส์ 1
24012505 คณิตศาสตร์ส�ำหรับฟิสกิ ส์ 2
24013512 วิทยาการสอนฟิสกิ ส์

106 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-3)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
21022204 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
21053401 จิตวิทยาส�ำหรับครู
21061701 ความเป็นครู
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา
21541110 ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู

23

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
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24121601

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้

3(2-2-5)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า
14011306 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14011310 ดาราศาสตร์
14011518 เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสกิ ส์
14011519 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
14012525 ฟิสิกส์และความงาม
14012526 ฟิสิกส์เซลล์สุรยิ ะ
14012527 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
14013205 วิทยาศาสตร์โลก
14013519 อิเล็กทรอนิกส์
14013520 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น
14013521 นิวเคลียร์ฟิสกิ ส์
14013522 กลศาสตร์ควอนตัม
14013523 วัสดุศาสตร์
14014508 เทคโนโลยีพลาสมา
14014509 เทคโนโลยีอบแห้ง
14014511 เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกเบื้องต้น
14014518 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ
14014519 นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์
24013509 สื่อ นวัตกรรม ส�ำหรับครูฟิสกิ ส์
24013514 ของเล่นศาสตร์
24013519 โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับครูฟิสกิ ส์
24014515 สตีมศึกษาส�ำหรับครูฟิสกิ ส์

21

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
21003802 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

14
14

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(45)
1(45)
6(270)
6(270)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ ำ� หนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Thai
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (สาขาวิชาภาษาไทย)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Thai)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.4 ปี
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

โครงสร้าง
หลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 18
ไม่น้อยกว่า 100
ไม่น้อยกว่า 42
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 21
ไม่น้อยกว่า 14
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 136
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
21541109 หลักภาษาไทย
21543702 คติชนวิทยา
21541107 วาทการส�ำหรับครู
21542105 การสอนค�ำประพันธ์ไทย
21542301 ภาษาศาสตร์ส�ำหรับครูภาษาไทย
21542404 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
21542215 ศิลปะการอ่านออกเสียง
21542405 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
21542602 วิธีวิทยาการสอนภาษาไทย
21541203 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
21542106 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
21544109 การวิจัยการเรียนการสอนภาษาไทย
21544110 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย
21543602 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

100 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
21061701 ความเป็นครู
21541110 ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู
24121601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
21022204 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
21053401 จิตวิทยาส�ำหรับครู
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

23

หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
ก�ำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
21541401 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
21542108 พัฒนาการของภาษาไทย
21541202 การฟัง การดูและการพูดส�ำหรับครูภาษาไทย
21541201 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
21543402 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
21543108 วรรณกรรมท้องถิ่น
21543205 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับครูภาษาไทย
31543406 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
31542405 วรรณกรรมการแสดงของไทย

21

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
21003801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

14

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5
หน่วยกิต
1(45)
1(45)
6(270)
6(270)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in English
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (อังกฤษ)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (English)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 18
ไม่น้อยกว่า 100
ไม่น้อยกว่า 42
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 21
ไม่น้อยกว่า 14
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 136
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต
21023209 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
21023609 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
21032303 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
21043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
21043402 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
21532201 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
21551102 การฟังและการพูดส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
21551103 หลักภาษาส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
21551104 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
21551503 การจัดการชัน้ เรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
21552101 ไวยากรณ์ขนั้ สูงส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
21552102 การเขียนเชิงวิชาการส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
21552404 การแปลส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
21553503 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรม
ส�ำหรับเด็ก
3(3-0-6)
2.2 วิชาชีพครู
23
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
24121601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
21022204 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
21053401 จิตวิทยาส�ำหรับครู
21541110 ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู
21061701 ความเป็นครู

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
21023702 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
21064701 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
ของครูภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
21531201 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
21552304 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
21554607 วัฒนธรรมโลกส�ำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
21554608 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
21554504 การจัดการธุรกิจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
21553201 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับครู
3(2-2-5)
21554201 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส�ำหรับครู
3(2-2-5)
21550504 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
31553116 ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนองาน
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
21003802 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2
21004804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
21004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

14
14

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(45)
1(45)
6(270)
6(270)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in General Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (General Science)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (General Science)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 12

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 18
ไม่น้อยกว่า 102
ไม่น้อยกว่า 42
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 14

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 138
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
24011309 ฟิสิกส์ส�ำหรับครู 1
14011311 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ส�ำหรับครู 1
24011313 ฟิสิกส์ส�ำหรับครู 2
14011312 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับครู 2
24021104 เคมีส�ำหรับครู 1
14021124 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับครู 1
24021106 เคมีส�ำหรับครู 2
14021125 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับครู 2
24022112 วิทยาศาสตร์กายภาพ
24031104 ชีววิทยาส�ำหรับครู 1
14031115 ปฏิบัติการชีววิทยาส�ำหรับครู 1
24031106 ชีววิทยาส�ำหรับครู 2
14031116 ปฏิบัติการชีววิทยาส�ำหรับครู 2
24032101 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
14042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ
24052102 วิทยาศาสตร์โลกทัง้ ระบบ
21023501 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
21023502 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
21023503 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
24002101 สะเต็มศึกษา

102 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
2(1-2-3)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
23
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
24121601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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21022204
21053401
21541110
21061701

หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
จิตวิทยาส�ำหรับครู
ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู
ความเป็นครู

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
21023504 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
21023906 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21024904 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
14013102 ไฟฟ้าและพลังงาน
14063108 วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
24091105 คณิตศาสตร์ส�ำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
21023505 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
24124401 วิทยาการค�ำนวณและวิทยาการสมัยใหม่
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
21003801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
23

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(45)
1(45)
6(270)
6(270)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ.สกลนครโดยไม่ซ�้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Social Studies
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (สังคมศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Social Studies)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Social Studies)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ./4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 100
ไม่น้อยกว่า 42
ไม่น้อยกว่า 25
ไม่น้อยกว่า 21
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 136

160

คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
		 หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
21023212 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
21023908 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
21522102 ศาสนศึกษา
21523103 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
22501201 อารยธรรมโลก
22501202 ประวัติศาสตร์ไทย
22502306 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
22503301 วิธีการทางประวัตศิ าสตร์และการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
22531102 หลักสังคมวิทยา
22541103 ภูมิศาสตร์กายภาพ
22542202 เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์และภูมิสารสนเทศ
22551102 การเมืองการปกครองไทยส�ำหรับครูสังคมศึกษา
22561102 กฎหมายเบื้องต้นส�ำหรับครูสังคมศึกษา
22572103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส�ำหรับครูสังคมศึกษา

100 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.2 วิชาชีพครู
25
21022204 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
21053401 จิตวิทยาส�ำหรับครู
21061701 ความเป็นครู
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา
21541110 ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู
24121601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
1(45)
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21003801

การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
21023214 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
21013201 สัมมนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา
21032306 สื่อและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
22501303 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
22531301 ท้องถิ่นศึกษา
22541303 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
22542204 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
22553101 ความเป็นสกลทรรศน์
32551201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
42573303 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
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1(45)
21

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12

หน่วยกิต
6(270)
6(270)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Industrial Arts
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Industrial Arts)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Industrial Arts)
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ./4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 40
ไม่น้อยกว่า 22
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 100
ไม่น้อยกว่า 43
ไม่น้อยกว่า 23
ไม่น้อยกว่า 20
ไม่น้อยกว่า 14
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 136
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
43 หน่วยกิต
25503801 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ
3(470)
25511101 วัสดุช่างอุตสาหกรรมและวัสดุท้องถิ่น
3(2-2-5)
25511201 ปฏิบัติงานช่างพืน้ ฐาน
3(1-4-4)
25511202 ปฏิบัติการเขียนแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
25511301 ความปลอดภัยและการบริหารโรงฝึกงาน
3(2-2-5)
25512201 ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3(1-4-4)
25512202 ปฏิบัติการหัตถกรรมและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
3(1-4-4)
25512401 ปฏิบัติการเครื่องมือกลเบื้องต้น
3(1-4-4)
25512402 ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(1-4-4)
25513501 การจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์
3(1-4-4)
25513502 สัมมนาทางอุตสาหกรรมศิลป์
2(1-2-3)
25514901 โครงการพิเศษทางอุตสาหกรรมศิลป์
2(1-2-3)
25514902 การวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป์
3(1-4-4)
25593104 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
3(2-2-5)
25593401 งานประดิษฐ์จากวัสดุโลหะเหลือใช้
3(1-4-4)
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
23
21022204 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
21042103 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
21043701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
21053401 จิตวิทยาส�ำหรับครู
21061701 ความเป็นครู
21062201 ปรัชญาและการประกันคุณภาพการศึกษา
21541110 ภาษาเพื่อการสื่อสารส�ำหรับครู
24121601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
ต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
25552201 การออกแบบตกแต่งภายใน
25552301 การส�ำรวจและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น
25553101 สถาปัตยกรรมภายใน
25561201 งานเขียนแบบก่อสร้าง
25562101 การส�ำรวจเพื่องานก่อสร้าง
25562102 ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา
25563101 การตรวจงานก่อสร้าง
25563102 ภูมิสถาปัตยกรรมและผังบริเวณ
25563601 ทฤษฎีโครงสร้าง
25564401 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
2) กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
25513201 ปฏิบัติการพื้นฐานงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับครู
25572101 เทคโนโลยีซ่อมบ�ำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
25573201 เครื่องกลไฟฟ้า
25573202 การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า
25574701 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
25582301 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
25583101 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ
25583102 การประกอบธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
25583301 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
25583302 เทคโนโลยีเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์
25583601 เทคโนโลยีดิจิตอล
3) กลุ่มวิชาเครื่องกลและการผลิต
25592101 งานเชื่อมไฟฟ้า
25592102 งานเขียนแบบแผ่นคลี่
25592103 งานโลหะแผ่น
25592104 งานเขียนแบบเครื่องกล
25593101 ระบบท่อและสุขภัณฑ์
25593102 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
25593103 กระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรม

1 กลุ่มวิชา
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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25594101 งานเครื่องมือกล
25594102 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
25594103 เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้
21002801 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 1
21002802 การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 2
21004804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
21004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
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3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
14
14

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(45)
1(45)
6(270)
6(270)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

SNRU

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
: Bachelor of Science Program in Chemistry
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
B.Sc. (Chemistry)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน (ถ้ามี)
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
2.4.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาทางเคมี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 72
ไม่น้อยกว่า 24
–

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

โครงสร้างหลักสูตร
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา
30
30
12
12
9
9
9
9
95
95
25
25
51
51
13
13
6
6
1
–
5

6

6
131

6
131
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน 25 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชา
14091501 แคลคูลัส 1
14091502 แคลคูลัส 2
14111102 หลักสถิติ
กลุ่มวิชาฟิสกิ ส์รวมปฏิบัติการเรียน 4 หน่วยกิตจากรายวิชา
14011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14011106 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์พื้นฐาน
กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการเรียน 4 หน่วยกิตจากรายวิชา
14031108 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
14031109 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการเรียน 8 หน่วยกิตจากรายวิชา
14021114 เคมีทั่วไป 1
14021115 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
14021116 เคมีทั่วไป 2
14021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียน 51 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
14022203 เคมีอนินทรีย์ 1
14022204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
14022205 เคมีอินทรีย์ 1
14022206 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
14022207 เคมีอินทรีย์ 2
14022208 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
14022209 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
14022210 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสกิ ส์ 1
14022211 เคมีวิเคราะห์
14022212 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
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14023205
14023206
14023207
14023208
14023209
14023210
14023211
14023212
14023213
14024202
14023214
14023215
14023216
14023217
14023218
14023219
14023220

เคมีอนินทรีย์ 2
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสกิ ส์ 2
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
โครงการวิจัยทางเคมี 1
โครงการวิจัยทางเคมี 2
สเปกโทรสโกปีส�ำหรับเคมีอินทรีย์
เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปฏิบัติการเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
มาตรฐานสากลในห้องปฏิบัติการเคมี
สัมมนาเคมี
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2

3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
1(0–2–1)
2(0–6–0)
2(2–0–4)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
1(1–0–2)
1(0–2–1)
3(3–0–6)
1(0–3–0)

2.3 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
กลุ่มเคมี
14024203 ชีวเคมี 2
14024204 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
14024304 วิทยาการใหม่ทางเคมี
กลุ่มเคมีวิเคราะห์
14023307 เคมีสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเคมีประยุกต์
14023306 การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ทางเคมีจากธรรมชาติ
14023308 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมีสารสนเทศ
14022308 ภาษาอังกฤษส�ำหรับเคมี
14024303 เคมีเพื่อชุมชน
14022309 พฤกษศาสตร์สมุนไพร

13

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
14023403 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเคมี

6

หน่วยกิต
3(3–0–6)
1(0–3–0)
2(2–0–4)
2(1–2–3)
3(2–2–5)
2(2–0–4)
2(2–0–4)
2(1–2–3)
2(2–0–4)
หน่วยกิต
1(90)
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14023404
14024402

การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเคมี
หรือ
สหกิจศึกษาทางเคมี
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5(450)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
: Bachelor of Science Program in Biology
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
วท.บ. (ชีววิทยา)
B.Sc. (Biology)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.2 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบสหกิจศึกษา
2.4.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.4 สหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า 30

30
12
9
9
93
27
42
18

ไม่น้อยกว่า 84

1
5
-
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หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
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เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 129

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
14011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14011106 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์พื้นฐาน
14021120 เคมีพื้นฐาน
14021121 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
14031101 ชีววิทยาทั่วไป 1
14031112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
14031102 ชีววิทยาทั่วไป 2
14031113 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
14034504 เทคนิคทางชีววิทยา
14091501 แคลคูลัส 1
14091502 แคลคูลัส 2
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
14022205 เคมีอินทรีย์ 1
14022206 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
14022221 ชีวเคมีพื้นฐาน
14022222 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
14031306 สัตววิทยา
14032104 สรีรวิทยาทั่วไป
14032203 พฤกษศาสตร์
14032403 พันธุศาสตร์
14032606 จุลชีววิทยา

27

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

42

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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14032614
14032615
14033107
14033109
14033110
14034907
14034908
14034909

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
สาหร่ายวิทยา
วิวัฒนาการ
นิเวศวิทยา
ชีววิทยาของเซลล์
ชีวสถิติ
โครงการวิจัยทางชีววิทยา
สัมมนาชีววิทยา

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
14022211 เคมีวิเคราะห์
14022212 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
14031307 กีฏวิทยา
14032616 ราวิทยา
14033606 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิต
14033701 ชีววิทยากับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
14034209 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
14034310 กีฏวิทยาประยุกต์
14034616 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
14034617 จุลชีววิทยาทางอาหาร
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
14034802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพชีววิทยา
14034803 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพชีววิทยา

2(0-4-2)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
18

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(45)
5(225)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
: Bachelor of Science Program in Physics
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
B.Sc. (Physics)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวด/กลุ่ม/วิชา
1. หมวดการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาแกนเฉพาะด้าน
2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก
2.4 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกิต
30
12
9
9
90
25
47
12
6
6
ไม่น้อยกว่า 126
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียน ไม่น้อยกว่า จ�ำนวน 90 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน
14091501 แคลคูลัส 1
14091502 แคลคูลัส 2
14031108 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
14031109 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
14021118 เคมีพื้นฐาน
14021119 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
14011101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
14011108 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ทั่วไป 1
14011103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
14011109 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ทั่วไป 2
14111101 หลักสถิติ
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ
14012207 คณิตศาสตร์ส�ำหรับฟิสกิ ส์
14012104 กลศาสตร์คลาสสิก
14014802 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
14012304 การสั่นและคลื่น
14013308 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ
14013101 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
14013307 ทัศนศาสตร์
14012402 ฟิสิกส์ยุคใหม่
14014304 กลศาสตร์ควอนตัม
14013305 ฟิสิกส์นวิ เคลียร์
14013606 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ขั้นกลาง
14014602 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ขั้นสูง
14013607 การจ�ำลองปรากฏการณ์ทางฟิสกิ ส์ด้วยคอมพิวเตอร์
14014517 ภาษาอังกฤษส�ำหรับฟิสกิ ส์

25

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

47

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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14013207
6)
14013517
14014512

177

ฟิสิกส์เชิงสถิติ

3(3-0-

สัมมนาฟิสกิ ส์
โครงงานฟิสกิ ส์

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

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
14013608 เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกเบื้องต้น
14013702 ฟิสิกส์เซลล์สุรยิ ะ
14013701 ฟิสิกส์พลังงาน
14014907 ฟิสิกส์ของบรรยากาศ
14013901 อุตุนิยมวิทยา
14013705 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
14014803 วัสดุศาสตร์พ้นื ฐาน
14014805 หัวข้อเลือกสรรทางฟิสกิ ส์และวัสดุ
14014804 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
14014807 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำ	
14014808 นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
14013805 เลเซอร์และการประยุกต์
14013706 พลังงานแสงอาทิตย์
14013707 ฟิสิกส์เลือกสรรและเซลล์แสงอาทิตย์
14043901 ดาราศาสตร์
14044901 ปฏิบัติการดาราศาสตร์
14043903 ดาราศาสตร์ทรงกลม
14044902 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
14044903 เอกภพของสตีเฟน ฮอร์คิง และไอน์สไตน์

12

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.4 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ให้เรียน จ�ำนวน
14014504 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพฟิสกิ ส์
14014506 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพฟิสิกส์

6

หน่วยกิต
1(90)
5(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซ�้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
: Bachelor of Science Program in Mathematics
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
B.Sc. (Mathematics)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 30

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก
2.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
สหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า 84
ไม่น้อยกว่า 24

โครงสร้างหลักสูตร
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ไม่น้อยกว่า 30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 96
24
36
ไม่น้อยกว่า 30
6,7
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หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

179

โครงสร้างหลักสูตร
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 132, 133

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 96 , 97 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
14091501 แคลคูลัส 1
14091502 แคลคูลัส 2
14111102 หลักสถิติ
14121401 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
14011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14011106 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์พื้นฐาน
14031108 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
14031109 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
14021120 เคมีพื้นฐาน
14021121 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียน 36 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
14092201 หลักการทางคณิตศาสตร์
14092302 พีชคณิตนามธรรม
14092501 แคลคูลัส 3
14093501 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
14092303 พีชคณิตเชิงเส้น
14093432 การวิเคราะห์เชิงจริง
14093433 ตัวแปรเชิงซ้อน
14092702 ความน่าจะเป็นและสถิติ
14093662 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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14092131 ภาษาอังกฤษส�ำหรับคณิตศาสตร์
14094915 โครงการวิจัยทางคณิตศาสตร์
14094913 สัมมนาคณิตศาสตร์
14091202 รากฐานเรขาคณิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางคณิตศาสตร์
14092232 ทฤษฎีเซต
14092601 โปรแกรมส�ำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
14093663 ก�ำหนดการเชิงคณิตศาสตร์
14094412 ทอพอโลยีเบื้องต้น
14092221 ทฤษฎีจ�ำนวน 1
14093434 การวิเคราะห์เวกเตอร์
14092222 ทฤษฏีจ�ำนวน 2
14093502 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
14093664 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
14093631 การสร้างตัวแบบและการจ�ำลอง
14093632 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ประยุกต์
14093641 วิยุตคณิต
14093668 คณิตชีววิทยาเบื้องต้น
14093667 คณิตศาสตร์ประกันภัย
14092602 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับคณิตศาสตร์
14094916 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
14094917 การศึกษาอิสระทางคณิตศาสตร์
14093665 การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย
14094605 ทฤษฎีความเสี่ยงเบือ้ งต้น
14094606 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย
14092608 คณิตศาสตร์การเงิน
14093666 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย
14092607 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
14094914 โครงงานคณิตศาสตร์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
14092231 ประวัติคณิตศาสตร์
14093306 ทฤษฎีกึ่งกรุป

3(3-0-6)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
30

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางสถิติ
14112204 สถิติวิเคราะห์
14113201 สถิติศาสตร์ไม่องิ พารามิเตอร์
14113408 วิธีการส�ำมะโน
14113602 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย
14113101 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
14114205 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
14113202 เทคนิคการพยากรณ์
14113203 การวิเคราะห์การถดถอย
14112102 คณิตสถิตศิ าสตร์
2.3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
14122305 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
14122213 หลักการและระบบการจัดการฐานข้อมูล
14122401 ระบบปฏิบัติการ
14124407 ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
14124106 การจัดการสารสนเทศและความรู้
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก�ำหนดให้เรียนจ�ำนวน 6 หรือ 7 หน่วยกิต
โดยเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
แบบที่ 1
14093801 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพคณิตศาสตร์
1(90)
14094805 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพคณิตศาสตร์
5(450)
หรือ
แบบที่ 2
14093802 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
1(90)
14094806 สหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
6(720)
หมายเหตุ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาเป็นจ�ำนวน 30 ชั่วโมง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
: Bachelor of Science Program in Computer Science
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
B.Sc. (Computer Science)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวด/กลุ่มวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2. รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
1.3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 30
12
9
9
3
3
3
ไม่น้อยกว่า 94
12
65
14
ไม่น้อยกว่า 3
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หมวด/กลุ่มวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
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โครงสร้างหลักสูตร
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
14111103 สถิติส�ำหรับนักวิทยาศาสตร์ *
14093641 วิยุตคณิต *
14093602 วิธีการเชิงตัวเลข *
14091501 แคลคูลัส 1*
14111102 หลักสถิติ
14113311 หลักการวิจัย

94
12

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

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) เรียนไม่น้อยกว่า
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
14121104 จริยธรรมส�ำหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์
14122111 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
14122213 หลักการและระบบการจัดการฐานข้อมูล
14123209 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
14121302 การเขียนโปรแกรมขัน้ พื้นฐาน
14122305 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
14122306 การเขียนโปรแกรมขัน้ สูง
14122307 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
14123327 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์
14123328 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

65
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6
18
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2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
14121401 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
14122401 ระบบปฏิบัติการ
14122402 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
14122403 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
14123401 การประมวลผลภาพดิจิทัล
14123402 ปัญญาประดิษฐ์
14123403 เครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย
14123404 ทฤษฎีการค�ำนวณ
2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
14121505 ดิจิทัลเบื้องต้น
14122501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
2.2.6 กลุ่มภาษาอังกฤษ
14124603 ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์
2.2.7 กลุ่มโครงงาน
14123716 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 *
14124701 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2

24

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
2.3.1 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
14122215 การเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อท้องถิ่น
14122901 การวิจัยด�ำเนินงาน
14122216 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
14122107 ประเด็นคัดสรรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
14122407 การพัฒนาระบบสื่อประสม
14122503 การเขียนโปรแกรมควบคุม
14122408 การออกแบบและเขียนเกมคอมพิวเตอร์
14122108 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
14123212 การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อท้องถิ่น
14122109 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
14122411 ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
14122410 เครือข่ายระดับองค์กร
14122217 การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย

14
11

6
3
3

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
หน่วยกิต
1(1-0-2)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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14122110 ระบบการจัดการสารสนเทศ
14122311 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ
14122504 ความมั่งคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
14123410 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสร้างสรรค์
2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการจัดการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
43543308 การจัดการโลจิสติกส์
43563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
14124801 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพคอมพิวเตอร์ *
14124810 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ **
14124811 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ *

3

3

185

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(450)
1(30)
6(640)

หมายเหตุ * เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ หรือสหกิจ
ศึกษา
** วิชาเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาที่ไม่น�ำค่าหน่วยกิต
มาค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยประเมินผลการเรียนเป็นระดับ S หรือ U และต้องเรียนก่อน
วิชาสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�ำเร็จของหลักสูตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซ�้ำ
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
: Bachelor of Science Program in Information Technology
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
B.Sc. (Information Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวด/กลุ่มวิชา
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกิต
30
12
9
9
94
13
63
15
3
6
ไม่น้อยกว่า 130

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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2 หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
13 หน่วยกิต
14121902 คณิตศาสตร์พ้นื ฐานส�ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
14121903 ทฤษฎีการค�ำนวณ
3(2-2-5)
14122904 สถิติและการวิจัยส�ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
14122603 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
14122305 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ
14122106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
14123117 การบริหารโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14124105 การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
14123218 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
14122214 การออกแบบและน�ำเสนอข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
14123217 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
14123219 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
14124203 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับชุมชน
14121213 หลักการและระบบการจัดการฐานข้อมูล
14123214 การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
14123216 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14123716 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
14124701 โครงงานคอมพิวเตอร์2
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
14121301 หลักการเขียนโปรแกรม
14121303 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
14122309 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
14122308 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
14123329 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
14122405 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
14122406 การจัดการความมั่นคงและปลอดภัย

63
9

25

15

8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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14123409 มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
14121503 ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
14122502 ระบบการบ�ำรุงรักษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

2(2-0-4)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกรายวิชาต่อไปนี้
14123903 การวิจัยการด�ำเนินงาน
14123220 ฐานข้อมูลขัน้ สูง
14123330 การเขียนโปรแกรมบนเว็บขัน้ สูง 3
14122310 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขนั้ สูง
14124205 เทคโนโลยีเว็บและการให้บริการ 3
14124106 การจัดการสารสนเทศและความรู้
14123506 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ
14124407 ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
14123221 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
14123118 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14124803 จริยธรรมและกฎหมายส�ำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
14123222 เหมืองข้อมูล
14123223 คลังข้อมูล
14123411 ระบบเครือข่ายขัน้ สูง

15

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
14124801 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพคอมพิวเตอร์
หรือ
14124802 สหกิจศึกษา

3

หน่วยกิต
3(450)
6(640)

3 วิชาเลือกเสรีเลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยไม่ซ�้ ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตส�ำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
		
ภาษาอังกฤษ
:
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
:
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
ชื่อย่อภาษาไทย
:
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Bachelor of Science Program in Public Health
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
Bachelor of Science (Public Health)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
B.Sc. (Public Health)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข
2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
- วิชาชีพสาธารณสุข
- วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข หรือ
- วิชาเตรียมสหกิจศึกษา

โครงสร้าง
สหกิจศึกษา
30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 102
ไม่น้อยกว่า 35
ไม่น้อยกว่า 31
30
-

โครงสร้าง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 102
ไม่น้อยกว่า 35
ไม่น้อยกว่า 31
30
1

1

-
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หมวดวิชา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา
- วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข หรือ
- วิชาสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

โครงสร้าง
สหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า 36
30
-

โครงสร้าง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 36
30
6

6
6
138

6
138

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า
102 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข เรียนไม่น้อยกว่า
35 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (เรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต)
14011107 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(2-2-5)
14021120 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
14021121 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
14031108 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
14031109 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
14071107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
2(1-2-3)
2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
14091102 คณิตศาสตร์ในงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
14072604 ชีวสถิติทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข (เรียนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต)
14071104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3(2-2-5)
14071106 การสาธารณสุขเบื้องต้น
2(2-0-4)
14073203 สุขภาพจิตชุมชน
2(1-2-3)
14072103 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
2(1-2-3)
14072308 การจัดการบรรเทาโรคและภัยคุกคามสุขภาพ
2(2-0-4)
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3(2-2-5)
2(2-0-4)

2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข เรียนไม่น้อยกว่า
31 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาการหรือวิจัยทางสาธารณสุข ชีวสถิติ
14073603 การวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
2.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด
14072106 วิทยาการระบาด
3(3-0-6)
14073102 วิทยาการระบาดภาคสนาม
1(0-2-1)
2.2.3 กลุ่มวิชาการบริหารงานสาธารณสุข การจัดการด้านสุขภาพ 3 หน่วยกิต
14074306 การบริหารงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
14074305 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2(2-0-4)
2.2.4 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
14073302 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
2.2.5 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14072307 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
2.2.6 กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
14074201 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
3(3-0-6)
2.2.7 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
14072203 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
2.2.8 กลุ่มวิชาการตรวจประเมิน การบ�ำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้
ป่วย เพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟูสภาพ
14071501 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3(2-2-5)
2.2.9 กลุ่มวิชาการป้องกันและควบคุมโรค การควบคุมปัจจัยที่ท�ำให้เกิดโรค
14072104 หลักการป้องกันและควบคุมโรค
3(3-0-6)
2.2.10 กลุ่มวิชาประสบการณ์ในภาคสนาม หรือ สหกิจ หรือ การฝึกปฏิบัติ
ประสบการณ์เฉพาะสาขาวิชา
14074903 สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
14074805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข 1 (ไม่น้อยกว่า 90)
หรือ
14074806 การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (ไม่น้อยกว่า 90)
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา เรียนไม่น้อยกว่า
36 หน่วย
2.3.1 กลุ่มรายวิชาส่งเสริมการเรียนรู้ และการให้ค�ำแนะน�ำและปรึกษาด้านสุขภาพ
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(เรียนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต)
14073303 การสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
14072513 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2(1-2-3)
14074202 การให้ค�ำปรึกษาด้านสาธารณสุข
2(1-2-3)
14074502 การสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ
2(2-0-4)
2.3.2 กลุ่มรายวิชาการประยุกต์ การตรวจประเมินสุขภาวะ และการบ�ำบัดเบื้องต้น
(เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
14073506 การบ�ำบัดโรคเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
14073103 เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
14074601 การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-2-3)
14073204 พฤฒิพลังศึกษา
2(2-0-4)
14074902 การศึกษารายกรณี
2(1-2-3)
2.3.3 กลุ่มรายวิชาการประเมินผลและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
(เรียนไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต)
14073304 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน
3(2-2-5)
14073202 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสาธารณสุข
2(2-0-4)
14074807 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข 6 (ไม่น้อยกว่า 540)
หรือ
14074808 สหกิจศึกษา 6 (ไม่น้อยกว่า 540)
2.3.4 กลุ่มรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน
(เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต)
14073405 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข
3(2-2-5)
14072602 นวัตกรรมสุขภาพ
2(1-2-3)
14072101 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข
2(1-2-3)
2.3.5 กลุ่มรายวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
(เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
14073508 การจัดการสุขภาพผู้สูงวัย
2(1-2-3)
14073607 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
1(0-2-1)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดสอน โดย
ไม่ซ�้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
รวมในเกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรนี้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
แวดล้อม
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ
: Bachelor of Science Program in Environmental Science
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
B.Sc. (Environmental Science)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวม

จ�ำนวนหน่วยกิต
30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 92
ไม่น้อยกว่า 24
47
ไม่น้อยกว่า 15
6
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 128
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ�ำนวน
2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน 24 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
14091501 แคลคูลัส 1
14031108 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
14031109 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
14021120 เคมีพื้นฐาน
14021121 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
14061104 เคมีวิเคราะห์พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
14062204 เคมีสิ่งแวดล้อม
14011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14011106 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์พื้นฐาน
14111102 หลักสถิติ

92

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
14061103 หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14062101 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
14063106 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม
14062104 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14064202 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
14062401 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
14063405 มลพิษทางน�้ำและเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสีย
14063406 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14063901 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม 1
14064903 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม 2
14063410 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
14063412 การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด
14063413 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
14064203 พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
14062206 การวิเคราะห์คุณภาพน�ำ	
้

47

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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14063418
14063419
14064101

การสุขาภิบาลน�ำ้ ดื่มน�้ำใช้
การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย
จริยธรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
14063411 มลพิษทางอากาศ
3(2-2-5)
14063414 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
14064501 แบบจ�ำลองทางสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
14064502 การส�ำรวจระยะไกลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
14063502 การจัดการของเสียอันตราย
3(2-2-5)
14063503 การจัดการลุ่มน�้ำ	
3(2-2-5)
14062102 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
14062103 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
14063414 เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน
3(3-0-6)
14063504 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
3(2-2-5)
14063505 เศรษฐศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
3(3-0-6)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
6
14063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14064802 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
หรือ
14064805 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หน่วยกิต
1(90)
5(450)
6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
หลักสูตร พ.ศ. 2561

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
: Bachelor of Science Program in Data Science
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
Bachelor of Science (Data Science)
วท.บ. (วิทยาการข้อมูล)
B.Sc. (Data Science)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.4 ปี*
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 72

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

โครงสร้างหลักสูตร
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 30
12
18
ไม่น้อยกว่า 88
21
34
ไม่น้อยกว่า 27
6 หรือ 7
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 124

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดรายวิชาส�ำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (รายละเอียดใน
ภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
14091501 แคลคูลัส 1
14091502 แคลคูลัส 2
14092303 พีชคณิตเชิงเส้น
14093641 วิยุตคณิต
14111102 หลักสถิติ
14122213 หลักการและระบบการจัดการฐานข้อมูล
14132401 ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิทยาการข้อมูล
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
14131101 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
14132101 การวิเคราะห์การถดถอย
14132103 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
14133107 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย
14133201 วิทยาการการวิจัย
14113202 เทคนิคการพยากรณ์
14134903 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล
14133202 โครงการวิจัยทางวิทยาการข้อมูล
14131301 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
14132301 คลังข้อมูล
14133302 เหมืองข้อมูล
14133303 ข้อมูลขนาดใหญ่
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21

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

34

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
27 หน่วยกิต
ก�ำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา และต้องมีรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ทางสถิติ และกลุ่มวิชาเอกเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูลร่วมด้วย
โดยเลือก จาก 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางสถิติ
14132102 อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
3(3-0-6)
14133101 การวิจัยด�ำเนินงาน
3(3-0-6)
14133102 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
3(3-0-6)
14133103 ทฤษฎีการตัดสินใจ
3(3-0-6)
14133104 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3(2-2-5)
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14133105 สถิติประกันภัย
3(3-0-6)
14133106 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
3(2-2-5)
14134101 สถิติเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
14133901 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล
2(2-0-4)
14113201 สถิติศาสตร์ไม่องิ พารามิเตอร์
3(3-0-6)
2.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
14132302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับวิทยาการข้อมูล
3(2-2-5)
14132303 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลด้วยคลาวด์
3(2-2-5)
14133301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
14133304 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
3(2-2-5)
14133305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
14122305 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
14124206 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
14124407 ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
3(2-2-5)
2.3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางวิทยาการจัดการ
43522101 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
43543307 การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
43601101 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
2.3.4 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางคณิตศาสตร์
14092608 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
14093434 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
14093501 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
14093631 การสร้างตัวแบบและการจ�ำลอง
3(3-0-6)
14093662 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ก�ำหนดให้เรียนจ�ำนวน 6 หรือ
7 หน่วยกิต โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
แบบที่ 1 แบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
14133902 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาการข้อมูล
1(90)
14134901 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาการข้อมูล
5(450)
แบบที่ 2 แบบสหกิจศึกษา
14133903 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิทยาการข้อมูล
1(90)
14134902 สหกิจศึกษาวิทยาการข้อมูล
6(540)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

SNRU

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in English
:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกภาษาพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษ
2.4.2 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ภาษาอังกฤษ
2.4.3 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทาง
ภาษาอังกฤษ หรือ

เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 84
-

ไม่น้อยกว่า 30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 55
ไม่น้อยกว่า 21
2
4
2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University

หมวดวิชา
2.4.4 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
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เกณฑ์ สกอ.4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

6
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกภาษาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า
31561101 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 1
31561102 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 2
31571101 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
31571102 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
31712105 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1
31712106 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 2
31673101 ภาษาลาวเบื้องต้น 1
31673102 ภาษาลาวเบื้องต้น 2
31592101 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้น
31652101 ภาษารัสเซียเบื้องต้น
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
31551203 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส�ำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ
31551204 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
31552204 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
31551109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 1
31551110 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 2
31552113 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3
31551112 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
31551113 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
31551114 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

12

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

55

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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31552114
31551102
31551124
31552205
31553601
31553116
31554601
31552402
31553402
31553308
31553309
31553117

การเขียนภาษาอังกฤษ 2
รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
ภาษาอังกฤษส�ำหรับสื่อสารมวลชน
ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนองาน
การเขียนรายงานการค้นคว้า
การแปลภาษาอังกฤษ- ภาษาไทย
การแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
วรรณคดีเบื้องต้น
วรรณคดีภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็ก
การสอบภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
31553114 การอภิปรายและโต้วาทีภาษาอังกฤษ
31552613 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
31553115 การเรียนภาษาด้วยการแสดง
31554602 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
31554111 ไทยศึกษา
31553602 ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจการบิน
31554603 ภาษาอังกฤษส�ำหรับการโรงแรม
31552601 ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานเลขานุการ
31554604 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
31553310 วรรณกรรมอาเซียน

21

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
31554605 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษ
31554606 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษ
หรือ
31554808 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษ

6

หน่วยกิต
2(90)
4(180)
6(270)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ
: Bachelor of Arts Program in English for Business
Communication

: ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English for Business Communication)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (English for Business Communication)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษา
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
และสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
-

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 93
ไม่น้อยกว่า 60
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 15
ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 84
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 129
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จ�ำนวน
31551205 สัทศาสตร์เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ
31551118 การฟังและพูดภาษาอังกฤษทั่วไป
31552125 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
31552126 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
31551119 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
31552127 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
31553120 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงวิพากษ์
31551120 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ
31551125 การเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
31552128 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
31554906 โครงงานพิเศษทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
31553603 ภาษาอังกฤษส�ำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
31553604 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนองานทางธุรกิจ
31552603 ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานส�ำนักงาน
31554607 ทักษะการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
31553403 การแปลทางธุรกิจ
31553605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในโรงแรม
31553606 ภาษาอังกฤษส�ำหรับอุตสาหกรรมการบิน
31552614 ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจสื่อสารมวลชน
31552615 ภาษาอังกฤษส�ำหรับการตลาด
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
43503301 โปรแกรมส�ำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
43541101 หลักการตลาด
43601101 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
43561101 องค์การและการจัดการ

60

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษา ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
15 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
31551603 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
31552616 ภาษาอังกฤษส�ำหรับมัคคุเทศก์
31553609 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในสถานการณ์ทางธุรกิจ
31553610 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�ำหรับธุรกิจด้านสุขภาพ
และการแพทย์
31552617 ภาษาอังกฤษส�ำหรับการเงินและการธนาคาร
31553404 การแปลแบบล่าม
31553607 ภาษาอังกฤษส�ำหรับการพูดในที่ชุมชน
31553611 เรียนภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรมสมัยนิยม
31553608 ภาษาอังกฤษส�ำหรับโลจิสติกส์
2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาจีน
31571101 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
31571102 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
31572206 การฟังและการพูดภาษาจีน
31573704 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
31573705 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
31573706 ภาษาจีนธุรกิจ
2.3.3 กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม
31712105 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1
31712106 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 2
31502101 การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม
31503101 ภาษาเวียดนามธุรกิจ
31503102 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1
31504101 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 2

ไม่น้อยกว่า

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 		
31554809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
31554811 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
หรือ
31554120 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

6 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(90)
5(450)
6(540)
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คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
: Bachelor of Arts Program in Information Science
:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
Bachelor of Arts (Information Science)
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
B.A. (Information Science)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
หรือ สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
-

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 93
ไม่น้อยกว่า 48
ไม่น้อยกว่า 39
ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 84
-

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 129

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
31631101 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
31631107 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
31631103 กฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพด้านสารสนเทศ
31631401 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ
31632401 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
31632402 การท�ำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
31632109 การจัดการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
31632110 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
31633403 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นและสารสนเทศอาเซียน
31633112 เครือข่ายสารสนเทศ
31631403 การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
31633901 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
31634901 การสัมมนาทิศทางและแนวโน้มสารสนเทศศาสตร์
31633116 การออกแบบสารสนเทศกราฟฟิค
31632604 การจัดการสารสนเทศและความรู้
31634603 การบริหารโครงการด้านสารสนเทศ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
31631201 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
31631402 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
31632010 คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในงานสารสนเทศ
31632301 บริการสารสนเทศออนไลน์
31634116 การบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ
31631501 การจัดการวรรณกรรมส�ำหรับนักสารสนเทศ
31632302 ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิงและการให้บริการ
31634119 เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ
31632601 ทักษะการรู้สารสนเทศ
31632602 พฤติกรรมสารสนเทศ
31634402 การจัดหมวดหมู่ในระบบรัฐสภาอเมริกัน
31632212 การสื่อสารและการตลาดในงานสารสนเทศ
31632403 ห้องสมุดอัตโนมัตแิ ละห้องสมุดดิจิทัล

48

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

39

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
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31633401
31632603
31634601
31633216
31633402
31633601
31633220
31633221
31634120
31634223
31634602
31632605
31634118

การวิเคราะห์ระบบสถาบันบริการสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�ำหรับงานสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษขั้นสูงส�ำหรับงานสารสนเทศ
การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
การจัดการสารสนเทศเชิงธุรกิจ
สารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานอัตโนมัติ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาฐานข้อมูลในสถาบันบริการสารสนเทศ
การจัดการจดหมายเหตุ
อุตสาหกรรมสารสนเทศ
จิตวิทยาส�ำหรับนักสารสนเทศ
การใช้โอเพนซอร์สในงานสารสนเทศ

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
31634301 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสารสนเทศ
31634302 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสารสนเทศ
หรือ
31634304 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศ

211

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6

หน่วยกิต
1(90)
5(450)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพั ฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
: Bachelor of Arts Program in Community Development
:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
Bachelor of Arts (Community Development)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
B.A. (Community Development)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
-

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 93
ไม่น้อยกว่า 60
ไม่น้อยกว่า 27
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 129

ไม่น้อยกว่า 120

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดรายวิชาส�ำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (รายละเอียดใน
ภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
32511109 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
32511110 หลักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
32511111 ชุมชนศึกษา
32511112 คุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับนักพัฒนา
32511113 กระบวนการพัฒนาชุมชน
32511114 การวางแผนและจัดการโครงการในงานพัฒนาชุมชน
32512101 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานพัฒนาชุมชน
32512102 เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน
32512103 วิจัยชุมชน 1
32512104 วิจัยชุมชน 2
32512105 การพัฒนาผู้น�ำขององค์กรในงานพัฒนาชุมชน
32512106 การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
32513102 ภาวะผู้น�ำขององค์กรชุมชนในงานพัฒนาชุมชน
32513103 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
32513104 ภูมิปัญญากับการพัฒนาชุมชน
32513105 การพัฒนาชุมชนกับประชาคมอาเซียน
32513106 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาชุมชน
32513107 เพศภาวะกับการพัฒนาชุมชน
32513108 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
32514101 การสัมมนาสถานการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
32511115 การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน
32511116 ปัญหา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ในยุคปัจจุบัน
32512107 การจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อการพัฒนาเยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พกิ าร
32512108 การจัดการวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน
32512109 ประชากรศึกษาในงานพัฒนาชุมชน
32512110 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
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60

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

27

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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ความขัดแย้งโดยสันติวิธี
32513109 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในงานพัฒนาชุมชน
32513110 สิทธิชุมชนในงานพัฒนาชุมชน
32513111 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
32513112 คอมพิวเตอร์เพื่องานสารบรรณในงานพัฒนาชุมชน
32514102 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานพัฒนาชุมชน
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
32513801 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน
32514803 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6

หน่วยกิต
1(45)
5(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ อการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ ภาษาไทย
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร
: Bachelor of Arts Program in Thai for Communication
:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
Bachelor of Arts (Thai for Communication)
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
B.A. (Thai for Communication)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30
-

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 99
ไม่น้อยกว่า 36
ไม่น้อยกว่า 57
ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 135
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
31541307 ลักษณะภาษาไทย
31541407 พัฒนาการวรรณกรรมไทย
31541207 ศิลปะการรับสาร
31541209 ศิลปะการส่งสาร
31542226 ศิลปะการน�ำเสนอ
31542227 ภาษากับวัฒนธรรม
31542229 การอ่านวิเคราะห์และตีความ
31543601 ภาษาไทยส�ำหรับชาวต่างประเทศ
31543701 คติชนวิทยา
31543207 การเขียนเชิงวิชาการ
31544901 สัมมนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
31544902 ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย

93
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
31541208 ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย
31541408 วรรณกรรมบันเทิงคดีและสารคดี
31541701 ภูมิปัญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย
31541409 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
31541308 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
31542231 การเขียนบันเทิงคดี
31541210 การเขียนสารคดี
31542228 การเขียนสร้างสรรค์
31542405 วรรณกรรมการแสดงของไทย
31542701 วัฒนธรรมหนองหาร
31542230 การเป็นพิธกี รและผู้ด�ำเนินรายการ
31543209 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

57

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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31542406
31543407
31542305
31543602
31543405
31543333
31543208
31543406
31544406
31541211
31544601
31544207
31543406

วรรณกรรมอีสาน
วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาษาศาสตร์สังคม
การสร้างสรรค์บทการแสดง
วรรณกรรมแปล
ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
การใช้ภาษาไทยในงานสื่อมวลชน
วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วรรณกรรมวิจารณ์
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
การผลิตหนังสือและบรรณาธิการต้นฉบับ
ภาษาไทยในงานธุรการ
วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 6 หน่วยกิต หรือสหกิจศึกษา 7
31544805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
31544806 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หรือ
31544807 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
31544808 สหกิจศึกษาทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
1(90)
5(450)
1(90)
6(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
: Bachelor of Arts Program in Tourism
:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism)
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
B.A. (Tourism)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 รายวิชาเอกบังคับ
2.2 รายวิชาเอกเลือก
2.3 รายวิชาเอกเลือกทางภาษา
2.4 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี
(มคอ.1)
ไม่น้อยกว่า 30

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 84

ไม่น้อยกว่า 30
12
9
ไม่น้อยกว่า 9
96
40
ไม่น้อยกว่า 34
ไม่น้อยกว่า 16
6

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 126

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 132
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ก�ำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
40
33571601 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
33572601 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
33572602 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
33573601 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
33571102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
33572208 หลักการมัคคุเทศก์
33571303 หลักการโรงแรม
33571202 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
33573207 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
33574207 ระบบสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
33574210 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
33573206 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
33572202 การวางแผนและการจัดรายการน�ำเที่ยว
33573505 ธุรกิจการบิน
33574908 การวิจัยทางด้านการท่องเที่ยว
2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
34
33572203 ศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
33572204 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
33572209 มรดกทางภูมปิ ัญญาไทย
33573204 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
33574203 การวางแผนและกลยุทธ์การท่องเที่ยวนานาชาติ
33572210 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
33574202 การจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ
33573304 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
33573506 การส�ำรองที่นั่งและการจัดจ�ำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-1-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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33574104
33574206
33574501
33572303
33572302
33573303
33573507
33573602
33574601

ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
การพัฒนาการท่องเที่ยว
โลจิสติกส์ส�ำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการงานแม่บ้าน
การจัดการส่วนหน้า
การจัดเลี้ยง
การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดินและงานบริการบนเครื่องบิน
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมบริการ 1
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมบริการ 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2.3 วิ ช าเอกเลื อ กทางภาษา ให้ เ ลื อ กเรี ย นจากกลุ ่ ม ภาษาใดภาษาหนึ่ ง ต่ อ ไปนี้
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
2.3.1 ภาษาญีป่ นุ่
31561107 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 1
3(2-2-5)
31561108 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 2
3(2-2-5)
33572603 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
33573603 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
33573604 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3
3(2-2-5)
33574602 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 4
3(2-2-5)
2.3.2 ภาษาจีน
31571201 ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
31572202 ภาษาจีน 2
3(3-0-6)
33572604 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
33573605 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
33573606 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3
3(2-2-5)
33574603 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 4
3(2-2-5)
2.3.3 ภาษาเวียดนาม
31711101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1
2(1-2-3)
31711102 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 2
2(1-2-3)
33572605 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
33573607 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
33573608 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 3
3(2-2-5)
33574604 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 4
3(2-2-5)
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2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา
33574803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
33574804 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
33574807 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

6
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หน่วยกิต
1(45)
5(450)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยไม่ซำ้� กับรายวิชาทีเ่ คย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ ำ� หนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส�ำเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: นิติศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์)
: Bachelor of Laws Program in Laws
:
:
:
:

นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
Bachelor of Laws (Laws)
น.บ. (นิตศิ าสตร์)
LL.B. (Laws)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 รายวิชาเอกบังคับ
2.2 รายวิชาเอกเลือก
2.3 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
หรือ สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 101
ไม่น้อยกว่า 79
ไม่น้อยกว่า 16
6

ไม่น้อยกว่า 84
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 137

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�ำนวน
101 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ จ�ำนวน
79 หน่วยกิต
32561101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปและบุคคล
3(3-0-6)
32561102 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
32561103 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
32561104 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
32561105 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
2(2-0-4)
32561106 กฎหมายประชาคมอาเซียน
2(2-0-4)
32561107 ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพกฎหมาย
2(2-0-4)
32562101 กฎหมายลักษณะทรัพย์สนิ และที่ดิน
3(3-0-6)
32562102 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
32562103 เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
32562104 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไปและลหุโทษ
3(3-0-6)
32562105 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
32562106 เอกเทศสัญญา 2
2(2-0-4)
32562107 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
32562109 กฎหมายปกครอง 1
2(2-0-4)
32563113 กฎหมายปกครอง 2
2(2-0-4)
32563102 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(2-0-4)
32563104 กฎหมายลักษณะตัว๋ เงินและบัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
32563105 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
32563106 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2(2-0-4)
32563114 สิทธิมนุษยชน
2(2-0-4)
32563115 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 1
2(2-0-4)
32563109 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 2
2(2-0-4)
32563110 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
2(2-0-4)
32563111 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
32564101 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
3(3-0-6)
32564102 กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
32564103 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
32564104 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0-4)
32562207 ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
32564233 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-6)
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2.2 วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้จ�ำนวน 16 หน่วยกิต
กลุม่ วิชากฎหมายทัว่ ไป
32561201 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
32563215 นิติปรัชญา
32564202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
32564217 การว่าความและศาลจ�ำลอง
32564219 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กลุม่ วิชากฎหมายเอกชน
32563103 กฎหมายลักษณะประกันภัย
32563224 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกจิ การ
32563225 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
32564227 เอกเทศสัญญา 3
กลุม่ วิชากฎหมายมหาชน
32562110 กฎหมายท้องถิ่น
32563229 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดของเด็กและเยาวชน
32564237 กฎหมายภาษีอากร
32564240 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
32564246 กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุม่ วิชากฎหมายระหว่างประเทศ
32564249 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
32564250 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
32564251 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา
32564252 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

2.3 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ หรือ สหกิจศึกษา ก�ำหนดให้เรียนจ�ำนวน 6 หน่วยกิต
32564303 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
1(90)
32564304 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
5(450)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยไม่ซ�้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส�ำเร็จหลักสูตรนี้
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and
Applied Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts
(Fine and Applied Arts )
ชื่อย่อภาษาไทย
: ศป.บ. (ศิลปกรรม)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.F.A. (Fine and Applied Arts)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
-

ไม่น้อยกว่า 30
12
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 93
42
36
ไม่น้อยกว่า 15
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 129
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
32001103 ปฏิบัติศิลปะพื้นฐาน
32003201 สัมมนาศิลปกรรม
32003101 การจัดการทางศิลปกรรม
32003203 การวิจัยทางศิลปกรรม
32011204 ประวัติศาสตร์ศลิ ปกรรมตะวันตก
32011205 ประวัติศาสตร์ศลิ ปกรรมตะวันออก
32011206 ศิลปกรรมไทย
32013102 ศิลปะพื้นบ้าน
32013104 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์
32021104 วาดเส้น 1
32021106 องค์ประกอบศิลป์ 1
32022105 กายวิภาคศาสตร์เพื่องานศิลปกรรม
32032214 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปกรรม
32013202 ศิลปะร่วมสมัยอาเซียน

42

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาเอกบังคับวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเพียงวิชาเอกเดียว ดังต่อไปนี้
วิชาเอกทัศนศิลป์ จ�ำนวน 36 หน่วยกิต ก�ำหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
32022118 พื้นฐานทัศนศิลป์
3(1-4-4)
32022119 จิตรกรรม 1
3(1-4-4)
32022120 ประติมากรรม 1
3(1-4-4)
32022121 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 1
3(1-4-4)
32022122 จิตรกรรม 2
3(1-4-4)
32022123 ประติมากรรม 2
3(1-4-4)
32023113 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2
3(1-4-4)
32023114 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 3
3(1-4-4)
32003204 โครงการเตรียมศิลปนิพนธ์ทัศนศิลป์
4(1-6-5)
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32004213 ศิลปนิพนธ์ทัศนศิลป์ 1
5(1-8-6)
32004215 ศิลปนิพนธ์ทัศนศิลป์ 2
3(1-4-4)
วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ จ�ำนวน 36 หน่วยกิต ก�ำหนดให้เรียนรายวิชา
ต่อไปนี้
32012207 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
3(3-0-6)
32032101 การเขียนภาพประกอบ
3(1-4-4)
32032103 การออกแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
32032104 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(1-4-4)
32032215 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3(1-4-4)
32042110 วัสดุและเทคนิคในงานหัตถกรรม
3(1-4-4)
32043120 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเบื้องต้น
3(1-4-4)
32043201 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(1-4-4)
32003205 โครงการเตรียมศิลปนิพนธ์ศลิ ปะและการออกแบบ
4(1-6-5)
32004214 ศิลปนิพนธ์ศลิ ปะและการออกแบบ 1
5(1-8-6)
32004216 ศิลปนิพนธ์ศลิ ปะและการออกแบบ 2
3(1-4-4)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
32002106 การน�ำเสนอผลงาน
32012206 ศิลปหัตถกรรมอีสาน
32022124 ประติมากรรมดินเผา
32044301 ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม
32021105 วาดเส้น 2
32021107 องค์ประกอบศิลป์ 2
32032305 ศิลปะภาพถ่าย
32043121 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์
32043122 เซรามิกส์เบื้องต้น
32043123 ศิลปะเซรามิก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

15

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

ไม่มี

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music
:
:
:
:

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Music)
ศป.บ. (ดนตรี)
B.F.A. (Music)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30

-

ไม่น้อยกว่า 30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 93
72
15
6

-

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 129

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ก�ำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ เรียน 72 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
32061101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
32061102 การฟัง การอ่านและการเขียนโน้ตสากล
32061229 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก
32061230 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันออก
32061309 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
32061415 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 1
32061416 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ 1
32061417 ปฏิบัติคีย์บอร์ดขัน้ พื้นฐานส�ำหรับการบันทึกเสียง
32062114 การประพันธ์ทั่วไป
32062115 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
32062324 ปฏิบัติบันทึกเสียงดนตรีเบื้องต้น
32062439 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 2
32062440 ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ 2
32062441 ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1
32062516 การขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม
32062517 การจัดการศิลปะการแสดงพื้นเมือง
32063101 หลักการโยธวาทิต
32063107 การวิจารณ์ดนตรีและการแสดง
32063108 ทักษะการแสดงดนตรีพื้นเมืองประยุกต์
32063331 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
32063443 ปฏิบัติรวมวงดนตรีร่วมสมัย
32063509 การจัดการระบบแสง สี เสียง
32064601 สัมมนาทางดนตรี
32064602 การเสนอผลงานดนตรี
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3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
32062442 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ 1
3(1-4-4)
32062443 การเก็บรักษาและซ่อมบ�ำรุงเครื่องดนตรีเบื้องต้น
3(1-4-4)
32063104 การประพันธ์เพลงพื้นเมือง
3(2-2-5)
32063105 การอ�ำนวยเพลงเบื้องต้น
3(1-4-4)
32063106 การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ
3(1-4-4)
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32063109
32063332
32063333
32063437
32063438
32063439
32063440
32063441
32063442
32063444
32063510
32063511
32063512
32063513
32064412

การเรียบเรียงเสียงประสานส�ำหรับวงดนตรีร่วมสมัย
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี
ปฏิบัติบันทึกเสียงดนตรีขั้นสูง
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 3
ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ 3
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 4
ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ 4
ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2
ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ 2
การแสดงพื้นเมืองของไทย
การจัดการวงดนตรีและธุรกิจดนตรี
อุตสาหกรรมดนตรีเบื้องต้น
ดนตรีบ�ำบัด
การวิจัยทางดนตรีและการแสดง
การขับร้องประสานเสียง

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา เรียน 6 หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
1) วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ จ�ำนวน 6 หน่วยกิต ก�ำหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
32064603 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพดนตรี
1(45)
32064604 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพดนตรี
5(450)
หรือ
2) สหกิจศึกษา จ�ำนวน 6 หน่วยกิต ก�ำหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
32064606 สหกิจศึกษาทางดนตรี
6(540)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
: Bachelor of Political Science Program in
Political Science
:
:
:
:

รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
Bachelor of Political Science (Political Science)
B.Pol.Sc. (Political Science)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ของ สกอ.

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 84
-

ไม่น้อยกว่า 30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 93
ไม่น้อยกว่า 48
ไม่น้อยกว่า 39
ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 129
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�ำนวน
2.1 วิชาบังคับ จ�ำนวน
32551201 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
32551501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
32551301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
32551103 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
32551505 ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักรัฐศาสตร์
32551202 ปรัชญาการเมือง
32553203 การเมืองการปกครองไทย
32553204 การปกครองท้องถิ่นไทย
32552205 รัฐธรรมนูญกับสังคมการเมืองไทย
32552206 ทฤษฎีการเมืองและเศรษฐกิจสมัยใหม่
32553207 ความคิดทางการเมืองของนักคิดไทยร่วมสมัย
32553208 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่
32554209 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจอีสาน
32554901 สัมมนาปัญหาคนชายขอบ
32553902 สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครอง
32554903 วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

93
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.2 วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกไม่นอ้ ยกว่า 3 กลุม่ วิชา ต่อไปนี้
กลุม่ วิชาการเมืองการปกครอง
32553210 การเมืองภาคประชาชน
3(3-0-6)
32552211 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
32553213 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม
3(3-0-6)
32553214 เศรษฐศาสตร์การเมือง
3(3-0-6)
32551215 แนวคิด ทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
32553216 ประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถิ่น
3(3-0-6)
32552217 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
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กลุม่ วิชากฎหมาย
32552302 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไปและลหุโทษ
32552303 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
32553304 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
32553305 กฎหมายลักษณะพยาน
32554306 กฎหมายปกครอง
กลุม่ วิชาสังคมวิทยา
32552401 สังคมวิทยาการเมือง
32552402 สันติศึกษา
32552403 สิทธิมนุษยชน
32551404 สตรีกับการเมือง
32552411 ธรรมาภิบาลทางการเมือง
32552406 นิเวศวิทยาการเมือง
32553408 สังคม การเมืองและวรรณกรรม
32551409 รัฐกับสังคม
32551410 ภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น
กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
42583107 การบริหารการพัฒนา
42583109 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
42581102 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
44123615 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
42582405 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
32552212 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
32554608 อาเซียนศึกษา
32552602 องค์การระหว่างประเทศ
32553604 มหาอ�ำนาจโลก
32552606 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย
32554607 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ก�ำหนดให้เรียน จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
จากวิชาต่อไปนี้
32554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางรัฐศาสตร์
1(45)
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32554802 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางรัฐศาสตร์
หรือ
32554804 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์

5(450)
6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซ�้ำ
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับ หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

SNRU

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
: Bachelor of Business Administration
:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
บธ.บ.
B.B.A.

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน (ถ้ามี)
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
หรือ เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
2.4.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ หรือ
2.4.3 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 91
36
ไม่น้อยกว่า 33
ไม่น้อยกว่า 18
1(90)
3(350)
6(640)
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 127
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
36 หน่วยกิต
31551607 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
32562305 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
43502202 สถิติเพื่อธุรกิจและการวิจัย
3(2-2-5)
43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
43521103 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
43524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
43531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
43532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
43543101 การบริหารการตลาด
3(3-0-6)
43561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
43591601 เศรษฐศาสตร์ส�ำหรับบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
เลือก ให้เลือกรายวิชาในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึง่ เพียงแขนงเดียว ให้ได้จำ� นวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่อไปนี้
1) แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
2) แขนงวิชาการตลาด
3) แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
4) แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับและเอกเลือก
แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
กลุม่ วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป
43503151 การสร้างธุรกิจใหม่และการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ
43503901 การวิจัยทางธุรกิจ
43511302 การจัดการส�ำนักงาน
43561102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
43562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ

33

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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43562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
43564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ
43622101 องค์การและพฤติกรรมองค์การ
43622102 ธุรกิจระหว่างประเทศ
43623102 การจัดการความเสี่ยง
กลุม่ วิชาเอกเลือก แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป
เรียนรายวิชาเหล่านี้ไม่น้อยกว่า
42563301 แรงงานสัมพันธ์
43503301 โปรแกรมส�ำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
43562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
43562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
43562130 การจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
43562207 จิตวิทยาธุรกิจ
43562302 การพัฒนาองค์การ
43562303 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
43562306 พฤติกรรมองค์การ
43562309 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
43562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงาน
43563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
43563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน
43563119 การจัดการธุรกิจในประชาคมอาเซียน
43564101 การควบคุมคุณภาพ
43564107 ธุรกิจเพื่อสังคม
43623101 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
44123615 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
แขนงวิชาการตลาด
กลุม่ วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาการตลาด
43541101 หลักการตลาด
43541401 พฤติกรรมผู้บริโภค
43542206 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
43542305 การบริหารการขาย
43542402 การสื่อสารทางการตลาด

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

33

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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43543104 การตลาดบริการ
43543106 การตลาดเพื่อสังคม
43543308 การจัดการโลจิสติกส์
43544103 การตลาดระหว่างประเทศ
43544901 สัมมนาทางการตลาด
43544902 การวิจัยตลาด
กลุม่ วิชาเอกเลือกแขนงวิชาการตลาด
เรียนรายวิชาเหล่านี้ไม่น้อยกว่า
43503301 โปรแกรมส�ำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
43541301 การขายส่งและการขายปลีก
43542108 การตลาดเกษตรและสหกรณ์
43542302 การบริหารช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
43542303 การบริหารการจัดส่งสินค้า
43542304 ศิลปะการขาย
43542306 การตลาดทางตรง
43542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
43543103 กลยุทธ์การตลาด
43543105 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
43543201 การมาตรฐานผลิตภัณฑ์
43543303 การจัดซื้อ
43543307 การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
43544102 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
43544301 การพยากรณ์ยอดขาย
43544903 ปัญหาพิเศษทางการตลาด
43563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน
แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
กลุม่ วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
43522101 การบัญชีการเงิน
43523201 การบัญชีธนาคาร
43531102 การเงินและการธนาคาร
43532101 สถาบันการเงินและตลาดเงิน
43532403 การจัดการการเงิน
43533301 หลักการลงทุน
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

33

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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43533406 การจัดการสินเชื่อ
43534108 การเงินเพื่อการน�ำเข้าและส่งออกในประชาคมอาเซียน
43534401 การวิเคราะห์ทางการเงิน
43534901 สัมมนาปัญหาทางการเงิน
43534902 การวิจัยทางการเงิน
กลุม่ วิชาเอกเลือก แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
เรียนรายวิชาเหล่านี้ไม่น้อยกว่า
43523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ
43533403 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
43534101 การเงินระหว่างประเทศ
43534107 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
43534403 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
43534404 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
43534405 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
43563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์
กลุม่ วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์
43542103 การจัดการคลังสินค้า
43542104 การจัดการอุปสงค์และสินค้าคงคลัง
43544106 การบริหารนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์
43544108 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
43601101 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
43602201 การจัดการความเสี่ยงโซ่อุปทาน
43602204 การบริหารการจัดซื้อ
43603101 การขนส่งและการกระจายสินค้า
43603102 ระบบสารสนเทศส�ำหรับโลจิสติกส์
43603201 วิธีวิจัยทางโลจิสติกส์
43604203 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์
กลุม่ วิชาเอกเลือกแขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์
เรียนรายวิชาเหล่านี้ไม่น้อยกว่า
43541109 การวางแผนโลจิสติกส์
43542106 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
43542109 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

33

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

18

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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43542205
43543104
43543107
43543111
43544107
43544109
43593211
43602202
43602203
43603202
43603203
43604201
43604202
43604301

ธุรกิจระหว่างประเทศ
การตลาดบริการ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ภาษาต่างประเทศส�ำหรับโลจิสติกส์
ระบบบรรจุภัณฑ์
การประกันภัยในอุตสาหกรรมการขนส่ง
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
การบริหารจัดการคุณภาพ
การจัดการโลจิสติกส์ส�ำหรับธุรกิจค้าปลีก
การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระดับโลก
การจ�ำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์
การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 45 ช.ม./1 นก.
14093802 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
43504814 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพบริหารธุรกิจ
43504804 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพบริหารธุรกิจ
43504806 สหกิจศึกษา
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4

หน่วยกิต
1(90)
1(90)
3(135)
6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

242

คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
: Bachelor of Business Administration Program
in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
(Business Computer)
ชื่อย่อภาษาไทย
: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Business Computer)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 97
36
45
ไม่น้อยกว่า 12
47
1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University

หมวดวิชา
2.4.2 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
2.4.3 เตรียมสหกิจศึกษา
2.4.4 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
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โครงสร้างหลักสูตร
3
1
6
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 133

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
31551607 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
32562302 กฎหมายธุรกิจ
43502201 สถิติเพื่อธุรกิจและการวิจัย
43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
43521103 หลักการบัญชี
43524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
43531101 การเงินธุรกิจ
43532202 การภาษีอากรธุรกิจ
43543101 การบริหารการตลาด
43561101 องค์การและการจัดการ
43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
43591601 เศรษฐศาสตร์ส�ำหรับบริหารธุรกิจ
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.1 ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
43631101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
43632101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
43632102 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

36

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

45
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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43633101 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
43633601 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1
43634601 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2

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

2.2.2 ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
43632202 ระบบจัดการฐานข้อมูล
43631201 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องาน
เอกสารธุรกิจ
43632201 การใช้งานโปรแกรมตารางงานทางธุรกิจ
43633201 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
43632203 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
และงานโฆษณา

15

หน่วยกิต
3(2-2-5)

2.2.3 ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
43631301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
43632301 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
43633301 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

9

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
43632401 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
43632402 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
43631203 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสมในงานธุรกิจ
43631202 การออกแบบกราฟิกส์ในงานธุรกิจ
43632403 การประมวลผลคลาวด์
43633102 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลธุรกิจ
43633103 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
43633104 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
43633105 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
43633202 โปรแกรมโอเพนซอร์สส�ำหรับงานธุรกิจ
43633203 การตลาดโซเชียลมีเดีย
43633204 การพาณิชย์เคลื่อนที่
43633205 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
43633302 การพัฒนาโปรแกรมเว็บ 1

12

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University

43633303
43633304
43633501
43634101
43634102
43634103

การพัฒนาโปรแกรมเว็บ 2
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษส�ำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
43633701 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43634701 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือ
43634702 เตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43634703 สหกิจศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4/7 หน่วยกิต
1(90)
3(350)
1(90)
6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
: Bachelor of Business Administration
Program in Retail Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
(Retail Business Management)
ชื่อย่อภาษาไทย
: บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Retail Business Management)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 ฝึกปฏิบัตกิ ารและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการจัดการค้าปลีก (สหกิจศึกษา)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกิต
(สหกิจศึกษา)
30
12
9
9
96
36
36
18
6(640)
6
132
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาแกน
31551607 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
32562302 กฎหมายธุรกิจ
43521103 หลักการบัญชี
43524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
43531101 การเงินธุรกิจ
43532202 การภาษีอากรธุรกิจ
43543101 การบริหารการตลาด
43561101 องค์การและการจัดการ
43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
43593601 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
43504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
43502201 สถิติเพื่อธุรกิจและการวิจัย
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
43572101 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
43574101 พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการบริหารสินค้า
ในธุรกิจค้าปลีก
43573101 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก
43572501 ธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน
43571101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
43571201 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2
43571301 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3
43571401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4
43571501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5
43571601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6
43571701 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7
43576101 สัมมนาธุรกิจค้าปลีก

36

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

36

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
43573201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
43572201 การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก
43572301 การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก
43577101 การเลือกท�ำเลที่ตงั้ และการออกแบบร้านค้า
43572401 การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบบูรณาการ
43575101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
43575201 การจัดการขนส่ง
43575301 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
43575401 การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง
43575501 การจัดการต้นทุนส�ำหรับโลจิสติกส์
43579101 ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
43579201 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
43579301 การควบคุมต้นทุนธุรกิจอาหารและบริการ
43579401 การตลาดส�ำหรับธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
43578101 ศิลปะการขาย(ศิลปะการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขาย)

18

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
43504806 การฝึกปฏิบัตกิ ารและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ด้านการจัดการค้าปลีก (สหกิจศึกษา)

6

หน่วยกิต
6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตส�ำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
: Bachelor of Economics Program in Economics
:
:
:
:

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
Bachelor of Economics (Economics)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
B.Econ. (Economics)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
2.4.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
2.4.2 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์ หรือ
2.4.3 สหกิจศึกษาในเศรษฐศาสตร์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 93
45
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 12

ไม่น้อยกว่า 84

1
5
6
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 129
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน
45
31551109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 1
31551114 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
31552613 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
43521104 หลักการบัญชีขั้นต้น
43531101 การเงินธุรกิจ
42571401 คณิตและสถิตเิ ศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
42571402 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1
42571501 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
42571502 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
42572402 สถิติเศรษฐศาสตร์
42572403 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์
42572601 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
42573301 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
42573701 เศรษฐกิจชุมชน
42573901 ระเบียบวิธวี ิจัยทางเศรษฐศาสตร์

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42571503 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
42572201 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
42572401 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2
42572501 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
42573201 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน
42573202 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ
42573203 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
42573204 การค้าชายแดน
42574901 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจชุมชน
42574902 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
42573205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
42573206 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
42573207 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
42573208 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
42573209 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
42573210 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
และการเจรจาทางการค้า
42573211 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย์
42573212 การลงทุนในหลักทรัพย์
42573213 เศรษฐศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์
42573302 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ
42573501 การเงินและนโยบายการเงิน
42574201 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปส�ำหรับเศรษฐศาสตร์
42574301 เศรษฐกิจอาเซียน
43503302 การพาณิชย์อเิ ลคทรอนิคส์
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
42574801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
42574802 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
หรือ
42574803 สหกิจศึกษาในเศรษฐศาสตร์

12

6
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(90)
5(450)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตส�ำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตร
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
: Bachelor of Communication Arts Program in
Communication Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts
(Communication Arts)
ชื่อย่อภาษาไทย
: นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Com.Arts (Communication Arts)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
2.4.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
นิเทศศาสตร์
2.4.2 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์ หรือ
2.4.3 เตรียมสหกิจศึกษาในนิเทศศาสตร์
2.4.4 สหกิจศึกษาในนิเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30
12
18
ไม่น้อยกว่า 96
54
21
15
1
5
1
6
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หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

253

โครงสร้างหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 132

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดรายวิชาส�ำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (รายละเอียดใน
ภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน
43011106 ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์
43011107 ทฤษฎีการสื่อสาร
43011108 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
43011109 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
43021401 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
43011201 การคิดเชิงสร้างสรรค์
43061101 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
43041401 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์
43002101 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์
43002102 บุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
43012112 วาทนิเทศ
43012110 จิตวิทยาการสื่อสาร
43002103 การเขียนข่าวเบื้องต้น
43012109 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
43012113 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
43013116 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
43013113 การรู้เท่าทันสื่อ
43003101 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

54

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในกลุ่มวิชาชีพบังคับไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
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2.2.1 กลุ่มวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
กลุม่ วิชาชีพบังคับ
43002104 การเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
43002105 พฤติกรรมผู้บริโภคในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
43013401 การวางแผนงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
43013201 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
43043407 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
43043408 การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
43014401 การจัดกิจกรรมพิเศษ
2.2.2 กลุม่ วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

21

กลุม่ วิชาชีพบังคับ
43042101 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
43012201 การวิเคราะห์และรายงานข่าวในสถานการณ์ปัจจุบัน
43002106 สื่อใหม่
43043409 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
43043410 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
43043411 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
43044101 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น

21

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาที่ในกลุ่มวิชาชีพเลือก ดังนี้
43073101 ความรู้เบื้องต้นทางภาพยนตร์
3(3-0-6)
43014201 การสื่อสารการแสดงเบื้องต้น
3(2-2-5)
43043412 การผลิตรายการสารคดี
3(2-2-5)
43014101 สื่อมวลชนและการรับผิดชอบสังคม
3(3-0-6)
43013402 การบริหารธุรกิจการสื่อสาร
3(3-0-6)
43014102 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
43013117 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
43064401 การถ่ายภาพขัน้ สูง
3(2-2-5)
43014202 การใช้เสียงประกอบในงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
43014203 ศิลปะการจัดฉากในงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
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2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
43004101 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
43004102 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
หรือ
43004201 เตรียมสหกิจศึกษาในนิเทศศาสตร์
43004202 สหกิจศึกษาในนิเทศศาสตร์

6

255

หน่วยกิต
1(45)
5(450)
1(45)
6(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตส�ำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
: Bachelor of Public Administration Program in
Public Administration
:
:
:
:

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
B.P.A. (Public Administration)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
สหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 90
60
ไม่น้อยกว่า 24
6

ไม่น้อยกว่า 84
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หมวดวิชา
2.5.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
2.5.2 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ หรือ
2.5.3 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ. 4 ปี
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โครงสร้างหลักสูตร
1
5
6

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 126

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดรายวิชาส�ำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (รายละเอียดใน
ภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ก�ำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ก�ำหนดให้เรียน 60 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
42551107 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
42551108 หลักรัฐศาสตร์
42551312 การจัดการองค์การภาครัฐและเอกชน
42551313 นโยบายสาธารณะ
42552314 ระบบบริหารราชการไทย
42552315 แรงงานสัมพันธ์
42552102 จริยธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
42552316 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
42552317 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
42552318 การบริหารโครงการ
42552103 การเมืองการปกครองของไทย
42553303 ภาวะผู้น�ำทางรัฐประศาสนศาสตร์
42553304 การบริหารการพัฒนา
42553305 การบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
42553306 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
42553307 สถิติส�ำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
42553308 การปกครองท้องถิ่นไทย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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42554906 ระเบียบวิธวี ิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
42554907 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
42554908 การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์

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

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
42552319 เศรษฐศาสตร์ส�ำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
42553309 ภาษาอังกฤษส�ำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
42553310 ระบบสารสนเทศส�ำหรับการบริหาร
3(3-0-6)
42554319 งานอาสาสมัครทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
42553311 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
42553312 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
42551314 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
32564202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2(2-0-4)
32562102 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
32562104 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไปและลหุโทษ
3(3-0-6)
32562105 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
32563503 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 1
2(2-0-4)
32563114 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 2
2(2-0-4)
32564103 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
32552403 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
32551410 ภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น
3(3-0-6)
32554901 สัมมนาปัญหาคนชายขอบ
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสหกิจศึกษาทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ก�ำหนดให้เรียนจ�ำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
42584808 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
1(90)
42584809 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
หรือ
42584810 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
6(540)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ก�ำหนดให้เรียนจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตส�ำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
: Bachelor of Accountancy
:
:
:
:

บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
บช.บ.
B.Acc.

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน (ถ้ามี)
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึก
แบบสหกิจศึกษา
ประสบการณ์
30
30
12
12
9
9
9
9
ไม่น้อยกว่า 93 นก. ไม่น้อยกว่า 97 นก.
45
45
ไม่น้อยกว่า 33 นก. ไม่น้อยกว่า 33 นก.
ไม่น้อยกว่า 12 นก. ไม่น้อยกว่า 12 นก.
-
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หมวดวิชา
2.4.2 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
2.4.3 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ หรือ
2.4.4 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึก
แบบสหกิจศึกษา
ประสบการณ์
1
3
6
ไม่น้อยกว่า 6 นก.
ไม่น้อยกว่า 6 นก.
ไม่น้อยกว่า 129 นก. ไม่น้อยกว่า 133 นก.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
31552172 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
31553173 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
43521104 หลักการบัญชีขั้นต้น
43531104 การเงินธุรกิจ
43541101 หลักการตลาด
43561101 องค์การและการจัดการ
32562305 กฎหมายธุรกิจ
43522207 การก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
43522209 การภาษีอากร 1
43522211 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
43591601 เศรษฐศาสตร์ส�ำหรับบริหารธุรกิจ
43593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
43564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
43523119 ทฤษฎีบัญชี
43502202 สถิติเพื่อธุรกิจและการวิจัย

93
45

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
43521106 การบัญชีขั้นกลาง 1
43522109 การบัญชีขั้นกลาง 2
43522110 การบัญชีต้นทุน
43523113 การบัญชีบริหาร
43522210 การภาษีอากร 2
43522212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
43523114 การบัญชีขั้นสูง 1
43523115 การบัญชีขั้นสูง 2
43523120 การรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ทางการเงิน
43523214 การสอบบัญชี
43523215 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

33
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หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต และเลือกรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือจาก
หลายกลุ่มไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
43524601 สัมมนาการบัญชี
3(2-2-5)
43523104 การปฏิบัติทางการบัญชีและภาษีอากร
3(2-2-5)
43523106 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
43523107 การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
43523109 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
43532209 การเงินเพื่อการน�ำเข้าและส่งออกในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
2.3.2 กลุ่มวิชาอื่น ๆ
43523211 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
43533216 การวางแผนและควบคุมก�ำไร
3(3-0-6)
43523217 โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางการบัญชี
3(2-2-5)
43523212 การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
43524902 ปัญหาพิเศษทางบัญชี
3(2-2-5)
43523313 การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
43523121 ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักบัญชี
3(3-0-6)
การบัญชีเฉพาะกิจการ – เลือกได้ไม่เกิน 1 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
43523116 การบัญชีธนาคาร
3(3-0-6)
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43523117
43523118

การบัญชีส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การบัญชีธุรกิจเกษตร

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

2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิชาชีพ 7 / 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกระหว่างกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
43524308 เตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี
1(45)
43524309 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
6(540)
หรือ
43524804 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชี
3(350)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

SNRU

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
และสถาปัตยกรรม
: Bachelor of Technology Program in Civil and
Architecture Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology
		 (Civil and Architecture Technology)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ทล.บ. (เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Tech. (Civil and Architecture Technology)
วิชาเอก 1 เทคโนโลยีโยธา
2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
จ�ำนวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านพื้นฐานบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านพื้นฐานเลือก
2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ สกอ.
แบบฝึก
แบบสหกิจศึกษา
ประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 30
30
30
12
12
9
9
9
9
ไม่น้อยกว่า 84 ไม่น้อยกว่า 95
ไม่น้อยกว่า 96
30
30
ไม่น้อยกว่า 10
ไม่น้อยกว่า 10
27
27
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หมวดวิชา
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ สกอ.
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โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึก
แบบสหกิจศึกษา
ประสบการณ์
22
6

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 131

22
7
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 132

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดรายวิชาส�ำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (รายละเอียดใน
ภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านพื้นฐานบังคับ
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
65661110 คณิตศาสตร์ส�ำหรับงานโยธาและสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
65661111 กลศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
65662105 วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อมกับการจัดการชุมชนในท้องถิ่น
3(3-0-6)
65662107 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
65661109 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐานในงานโยธาและสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
65661112 วัสดุอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
65662106 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3(3-0-6)
65663111 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
65663112 เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับงานโยธาและสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
65663124 การจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านพื้นฐาน เลือกไม่น้อยกว่า
10
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต โดยเลือกให้ครบทัง้ 5 กลุ่มวิชา
1. กลุ่มวิชาความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
65661113 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ

หน่วยกิต
2(1-2-3)
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65661114 คอนกรีตและการทดสอบ
65661115 วัสดุงานทางและการทดสอบ
2. กลุ่มวิชาความรู้ด้านเทคนิคก่อสร้างและการบริหารงาน
65661116 ส�ำรวจเพื่องานก่อสร้าง
65662108 เทคนิคก่อสร้าง
65663113 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
3. กลุ่มวิชาความรู้ด้านการเขียนแบบและการประมาณราคา
65661117 การเขียนแบบก่อสร้าง
65662109 การออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์
65663114 เทคนิคการประมาณราคาก่อสร้าง
4. กลุ่มวิชาความรู้ด้านอุปกรณ์อาคารและงานระบบอาคาร
65662501 งานระบบอาคาร
65663502 เทคโนโลยีอาคาร
65663115 ระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในอาคาร
5. กลุ่มวิชาความรู้ด้านกลศาสตร์โครงสร้างและการออกแบบ
65662110 กลศาสตร์วัสดุ
65661401 ทฤษฎีโครงสร้างอาคาร
65663407 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
2.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
65661118 ความรู้เบื้องต้นและจรรยาบรรณทางวิชาชีพโยธา
65661119 พื้นฐานงานส�ำรวจ
65661120 พื้นฐานการเขียนแบบ
65661121 พื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
65662111 วิศวกรรมขนส่ง
65662112 ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิศวกรรมโยธา
65662113 ปฐพีกลศาสตร์และการทดสอบ
65662404 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
65663116 คอมพิวเตอร์ส�ำหรับงานก่อสร้าง
65663117 การจัดการระบบสาธารณูปโภคในชุมชน
65663118 โครงการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีโยธา 1

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
27

หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
2(1-2-3)
1(0-3-0)
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65663119 โครงการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีโยธา 2
2(0-4-2)
65663702 การบริหารงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
65664102 สัมมนาเทคโนโลยีโยธา
1(0-3-0)
2.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
22 หน่วยกิต
65662115 การรังวัดที่ดนิ เบื้องต้น
3(2-2-5)
65662116 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
2(0-4-2)
65662405 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-2-5)
65662406 ชลศาสตร์
3(2-2-5)
65663125 นโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
65663121 การจัดการระบบและอุปกรณ์อาคาร
3(2-2-5)
65663122 การวางแผนชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
65663405 การออกแบบผิวจราจร
3(2-2-5)
65663406 การจัดการทรัพยากรน�้ำ	
3(2-2-5)
65663408 วิศวกรรมฐานราก
3(2-2-5)
65663708 เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
65664103 การจัดการบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
3(2-2-5)
65664104 เทคโนโลยีแบบหล่อคอนกรีต
3(2-2-5)
65664105 การส�ำรวจและอนุรักษ์อาคารพื้นถิ่น
3(2-2-5)
65664106 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
3(2-2-5)
2.3.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ หรือสหกิจศึกษา 6 หรือ
7 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน 1 รูปแบบการศึกษา จาก
2.3.3.1 รูปแบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
6 หน่วยกิต
65662801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีโยธา
1(90)
65663805 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีโยธา 1
2(180)
65664805 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีโยธา 2
3(270)
2.3.3.2 รูปแบบสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
65664807 เตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีโยธา
1(90)
65664806 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีโยธา
6(540)
2.4 แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
2.4.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
27
65661122 ความรู้เบื้องต้นและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม
65661123 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(1-4-4)
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65661203 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
65661204 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
65662119 การออกแบบภูมสิ ถาปัตยกรรม
2(1-2-3)
65662123 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
3(1-4-4)
65662124 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
3(1-4-4)
65663127 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
3(1-4-4)
65663904 โครงการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1
2(0-4-2)
65663905 โครงการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2
3(0-6-3)
2.4.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
22 หน่วยกิต
65661124 มูลฐานการออกแบบ
2(1-2-3)
65661125 การจัดนิทรรศการ
2(1-2-3)
65662120 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
65662121 จิตวิทยาสถาปัตยกรรม
2(1-2-3)
65662122 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
65663108 การจัดการพลังงานเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
2(1-2-3)
65663110 หลักปฏิบัติวชิ าชีพทางสถาปัตยกรรม
2(2-0-4)
65663123 วิวัฒนาการชุมชนเมือง
3(2-2-5)
65663208 สถาปัตยกรรมภายใน
3(2-2-5)
65663705 การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ และโครงสร้างพื้นฐาน
2(1-2-3)
65663707 การบริหารงานโครงการก่อสร้าง
3(2-2-5)
65664107 การส�ำรวจและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น
3(2-2-5)
65664108 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2(1-2-3)
65664109 เคหะการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2(1-2-3)
2.4.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ หรือสหกิจศึกษา 6 หรือ
7 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน 1 รูปแบบการศึกษา จาก
2.4.3.1 รูปแบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
6 หน่วยกิต
65663803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
1(90)
65664803 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
5(450)
2.4.3.2 รูปแบบสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
65663804 เตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
1(90)
65664804 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
6(540)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดสอน โดย
ไม่ซำ�้ กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำ� หนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต
รวมในเกณฑ์ การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
		 และอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Technology Program in Electrical
and Electronics Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology
(Electrical and Electronics Technology)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Tech. (Electrical and Electronics Technology)
วิชาเอก
1. แขนงวิชาไฟฟ้า
2. แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์
จ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ สกอ.
แบบฝึกประสบการณ์

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84
2.1 วิชาเฉพาะด้านพื้นฐานบังคับ

30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 98
ไม่น้อยกว่า 30

โครงสร้าง
หลักสูตร
แบบสหกิจศึกษา
30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 98
ไม่น้อยกว่า 30

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University

หมวดวิชา
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวม

40
ไม่น้อยกว่า 21
7

โครงสร้าง
หลักสูตร
แบบสหกิจศึกษา
40
ไม่น้อยกว่า 21
7

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 134

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 134

โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ สกอ.
แบบฝึกประสบการณ์

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะด้านพื้นฐานบังคับไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
65501108 พื้นฐานวิทยาศาสตร์ส�ำหรับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
65501401 พื้นฐานคณิตศาสตร์ส�ำหรับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
65572116 คณิตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
65573113 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
65501109 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
65501610 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(1-4-4)
65572108 ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2(2-0-4)
65503105 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
3(3-0-6)
65503106 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3(3-0-6)
65503107 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
65503108 วัสดุอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
65573401 ระบบคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
ให้เลือกเรียนแขนงวิชาใด วิชาหนึ่งต่อไปนี้ โดยเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต
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แขนงวิชาไฟฟ้า
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนตามกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา
2.2.1 กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้า
65501110 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
65501111 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
65501611 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
65501612 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
65572601 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2.2 กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้า
65502101 เครื่องกลไฟฟ้า
65503109 การส่งจ่ายก�ำลังไฟฟ้า
65503110 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงและการป้องกัน
2.2.3 กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
65501112 เขียนแบบไฟฟ้า
65572406 การออกแบบแสงสว่าง
65573405 การออกแบบระบบไฟฟ้า
2.2.4 กลุ่มความรู้ด้านการวัดไฟฟ้า
65572407 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
65573214 การวัดอุตสาหกรรม
65574205 โครงงานไฟฟ้า
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
65503111 วิทยาการหุ่นยนต์
65572206 ระบบท�ำความเย็นและปรับอากาศ
65572505 การติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
65573501 ระบบควบคุม
65573502 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
65573703 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน
65572208 หลักการระบบไฟฟ้าก�ำลัง
65574408 อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
65574503 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
65574505 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
65504101 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

40

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

21

7

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(90)
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65504807 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6(540)
หรือ สหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
65504808 สหกิจศึกษาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6(540)
65504809 เตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1(90)
แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนตามกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
65501110 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
3(2-2-5)
65501611 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
3(3-0-6)
65501612 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
1(0-3-0)
65571201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
65571204 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
1(0-3-0)
65572601 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
2.1.2 กลุ่มความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
65572303 ดิจิตอลเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
65572305 ปฏิบัติการดิจิตอลเบื้องต้น
1(0-3-0)
65573601 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
65581301 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1(0-3-0)
65583308 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
2.1.3 กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
65571102 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(1-4-4)
65582410 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
65583411 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
65584615 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
65584903 โครงงานอิเล็กทรอนิกส์
3(1-4-4)
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
65582306 เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์
3(2-2-5)
65582307 สายส่งและสายอากาศ
3(2-2-5)
65582308 เทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์
3(2-2-5)
65582309 เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
65582616 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
65583307 เทคโนโลยีระบบเสียง
3(2-2-5)
65583412 วงจรดิจติ อลและการออกแบบ
3(2-2-5)
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65583513 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
65583614 ระบบสมองกลฝังตัว
65584309 เทคนิคการตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์
65584717 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
65504101 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
65504807 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หรือ สหกิจศึกษา
65584801 เตรียมสหกิจวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
65584802 สหกิจศึกษาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

7
7

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
1(90)
6(540)
หน่วยกิต
1(90)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดสอนโดยไม่
ซ�ำ้ กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาทัว่ ไป และต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ ำ� หนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส�ำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
และการผลิต
: Bachelor of Technology Program in Mechanical
and Production Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology (Mechanical
and Production Technology)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ทล.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Tech. (Mechanical and Production Technology)
วิชาเอก
1. เทคโนโลยีเครื่องกล
2. เทคโนโลยีการผลิต
จ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

เกณฑ์ สกอ. (มคอ. 1) โครงสร้างหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 84

30
12
9
9
ไม่น้อยกว่า 95
36
30
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หมวดวิชา
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.5 วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/
วิชาบูรณาการฯ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ สกอ. (มคอ. 1) โครงสร้างหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 18
4
7
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 131

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จัดรายวิชาส�ำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาก�ำหนด
ให้เรียนให้ครบทุกกลุม่ วิชา ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต (รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า
95
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
36
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
12
65671112 มาตรวัดวิทยาทางอุตสาหกรรม
65671113 การค�ำนวณพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต
65671114 กลศาสตร์วศิ วกรรม
65672108 สถิติในงานอุตสาหกรรม
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
24
65501005 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
65501006 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
65501007 การฝึกปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีพื้นฐาน
65501008 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
65501009 ระบบคุณภาพและการจัดการอุตสาหกรรม
65501010 วัสดุอุตสาหกรรม
65674104 จรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต
65672109 ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานอุตสาหกรรม
ให้เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งต่อไปนี้
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
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65671116
65671117
65671118
65672110
65672111
65672113
65673107
65673109
65673110
65673111

เขียนแบบเครื่องกล
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
กลศาสตร์ของแข็ง
เทอร์โมไดนามิกส์
กลศาสตร์ของไหล
ระบบอัตโนมัตใิ นงานอุตสาหกรรม
การบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนเครื่องจักรและการออกแบบเครื่องจักรกล
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3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-5-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
65672112 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
65673106 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและคอมพิวเตอร์
ช่วยในการผลิต
65673108 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
65673112 ระบบไฟฟ้าและการควบคุมทางกล
65673113 การท�ำความเย็นและปรับอากาศ
65673115 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล
65673116 วิศวกรรมยานยนต์
65673117 จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
65673118 การขับขี่และการบ�ำรุงรักษายานยนต์
65673119 นวัตกรรมเครื่องกลและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
65674105 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

18

2.4 กลุ่มวิชาโครงงาน
65673908 เตรียมโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีเครื่องกล
65674909 โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีเครื่องกล

4

หน่วยกิต
1(0-3-0)
3(1-4-4)

30

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
65671115 เขียนแบบวิศวกรรม
65671119 เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น
65671120 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
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65672114 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
65672115 การบริหารการผลิตและการด�ำเนินงาน
65672116 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบ
65672117 กระบวนการผลิต
65673120 การศึกษางาน
65673121 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและคอมพิวเตอร์
ช่วยในการผลิต
65673124 การวางแผนและควบคุมการผลิต

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
65672118 โลหะวิทยาในงานอุตสาหกรรม
65673122 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
65673123 การควบคุมคุณภาพ
65673125 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
65673126 การวิจัยด�ำเนินงาน
65673127 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
65673128 วิศวกรรมการบ�ำรุงรักษา
65673129 การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่
65673130 การควบคุมอัตโนมัติ
65673131 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
65674105 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
65674106 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

18

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาโครงงาน
65673909 เตรียมโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิต
65674914 โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิต

4

หน่วยกิต
1(0-3-0)
3(1-4-4)

2.5 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพหรือสหกิจศึกษา 7
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
7
65674910 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเครื่องกล
และเทคโนโลยีการผลิต
65674911 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเครื่องกล
และเทคโนโลยีการผลิต
สหกิจศึกษา
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(90)
6(540)
หน่วยกิต
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65674912 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีเครื่องกล
และเทคโนโลยีการผลิต
65674913 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต
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1(90)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดสอน โดย
ไม่ซำ�้ กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำ� หนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต
รวมในเกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

SNRU

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพื ชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
: Bachelor of Science Program in Plant Science
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)
Bachelor of Science (Plant Science)
วท.บ. (พืชศาสตร์)
B.Sc. (Plant Science)

โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แบบการเรียน
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2.2 วิชาชีพพื้นฐานเกษตร
2.3 วิชาเอกบังคับ

โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึก
เกณฑ์ สกอ.
แบบ
ประสบการณ์
สหกิจศึกษา
วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 30
30
30
12
12
9
9
9
9
ไม่น้อยกว่า 84 ไม่น้อยกว่า 96 ไม่น้อยกว่า 96
25

25

15
37

15
34*
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หมวดวิชา

เกณฑ์ สกอ.
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โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึก
แบบ
ประสบการณ์
สหกิจศึกษา
วิชาชีพ
15
15

2.4 วิชาเอกเลือก
2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
1
2.5.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์
3
วิชาชีพ
2.5.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
หรือ
6
2.5.3 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
2.5.4 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
6
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 132 ไม่น้อยกว่า 132
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
14011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14011106 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์พื้นฐาน
14011120 เคมีพื้นฐาน
14011121 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
14022221 ชีวเคมีพื้นฐาน
14022222 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
14031108 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
14031109 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน

96
25
25

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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14032403 พันธุศาสตร์
14032617 จุลชีววิทยาเบื้องต้น
14091101 คณิตศาสตร์พ้นื ฐาน
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตร
15
55001104 หลักพืชศาสตร์
55011107 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
55083402 อารักขาพืช
55002202 สารสนเทศทางการเกษตรเพื่อการวางแผนและจัดการผลิตพืช
55122101 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.3 วิชาเอกบังคับ
34 หรือ 37 หน่วยกิต
55031101 หลักการขยายพันธุ์พชื
3(2-2-5)
55002401 หลักการปรับปรุงพันธุ์พชื
3(2-2-5)
55003402 หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
55033506 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3(2-2-5)
55001203 การเกษตรแบบยั่งยืน
3(2-2-5)
55112201 การจัดการน�้ำเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
55002203 การจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
3(2-2-5)
55004205 การวิเคราะห์ระบบเกษตร
3(2-2-5)
55003407 ระเบียบวิธวี ิจัยพื้นฐานทางพืชศาสตร์
3(2-2-5)
55003701 สัมมนาพืชศาสตร์
1(0-2-1)
55004701* ปัญหาพิเศษพืชศาสตร์
3(0-6-3)
55173101 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
3(2-2-5)
55174101 ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
3(2-2-5)
หมายเหตุ: * แบบสหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา 55004701 ปัญหาพิเศษพืชศาสตร์
2.4 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
15
55021103 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
55031201 การผลิตผักเศรษฐกิจ
55033405 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
55033303 ไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจและการออกแบบตกแต่งบริเวณ
55022103 การผลิตข้าว
55033210 เห็ดและการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
55034103 การผลิตพืชสมุนไพร

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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55083103
55034503
55004203
55003206
55003207
55004204

แมลงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การจัดการสถานเพาะช�ำและโรงเรือนเพื่อการผลิตพืช
การผลิตพืชอินทรีย์
การผลิตพืชในแอ่งสกลนคร
การผลิตพืชในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ
การเกษตรเพื่อสันทนาการ

2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพหรือสหกิจศึกษา
แบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 4 หน่วยกิต รายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียน ดังนี้
55004604 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพพืชศาสตร์
55004605 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพพืชศาสตร์
หรือ
สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต รายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียน ดังนี้
55004606 เตรียมสหกิจศึกษาพืชศาสตร์
55004607 สหกิจศึกษาพืชศาสตร์
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1(90)
3(270)
1(90)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
: Bachelor of Science Program in Food Science
and Technology

ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย

: วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อย่อภาษาไทย
: วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Food Science and Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึก
แบบ
ประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 30
12
12
9
9
9
9
ไม่น้อยกว่า 97
ไม่น้อยกว่า 97
41
41
ไม่น้อยกว่า 36
ไม่น้อยกว่า 33*
ไม่น้อยกว่า 16
ไม่น้อยกว่า 16
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หมวดวิชา
2.4.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือ
2.4.2 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
2.4.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือ
2.4.4 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
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โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึก
แบบ
ประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา
1
1
3
-

6

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 133

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 133

หมายเหตุ:* แบบสหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา 55074702 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดรายวิชาส�ำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (รายละเอียดใน
ภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
14011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14011106 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์พื้นฐาน
14021120 เคมีพื้นฐาน
14021121 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
14022215 เคมีอินทรีย์พ้นื ฐาน
14022216 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
14022217 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน
14022218 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสกิ ส์พื้นฐาน
14022219 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
14022220 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

97
41

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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14022221
14022222
14031108
14031109
14032606
14032608
14091503
55072601
55072101

ชีวเคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
ชีววิทยาพืน้ ฐาน
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
แคลคูลัสเบื้องต้น
การวางแผนการทดลองและสถิติท่เี กี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหาร
โภชนศาสตร์

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
33 หรือ 36 หน่วยกิต
55073108 เคมีอาหาร
3(2-2-5)
55073109 หลักการวิเคราะห์อาหาร
3(2-2-5)
55073206 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
55073207 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
1(0-3-0)
55072307 การแปรรูปอาหาร 1
2(1-2-3)
55073307 การแปรรูปอาหาร 2
2(1-2-3)
55073404 วิศวกรรมอาหาร 1
2(1-2-3)
55073405 วิศวกรรมอาหาร 2
2(1-2-3)
55072501 กฎหมายและระบบมาตรฐานอาหาร
2(2-0-4)
55043504 การประกันคุณภาพอาหาร
2(1-2-3)
55074501 สุขาภิบาลและการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
2(1-2-3)
55073603 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
2(1-2-3)
55073604 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2(1-2-3)
55074601 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและแบบจ�ำลองกระบวนการ
2(1-2-3)
55073803 การออกแบบและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3)
55073605 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-2-1)
55074702* โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3(0-6-3)
หมายเหตุ:* แบบสหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา 55074702 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3.1 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

16
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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55073308 เทคโนโลยีเนื้อ
55073809 เทคโนโลยีผักและผลไม้
55073310 เทคโนโลยีขนมอบ
55073311 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
55073312 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
55074310 เทคโนโลยีธัญพืชและธัญชาติ
55073313 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
55074311 อาหารแปรรูปพื้นบ้าน
2.3.2 กลุ่มวิศวกรรมกระบวนการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
55073406 การแช่เย็นและการแช่เยือกแข็งอาหาร
55073407 การฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน
55073408 การท�ำแห้งและการระเหยน�้ำ	
55073409 การใช้ความตานทานไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
55073410 เทคโนโลยีการหมัก
55073411 เครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตอาหาร
55072411 สมบัติทางกายภาพของวัสดุอาหาร
2.3.3 กลุ่มการจัดการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
55073804 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
55073805 การบริหารสายโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
55072801 การเป็นนวัตกรอาหารและนักอุตสาหกรรมเกษตร

6

4

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
1) แบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
4
55073703 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
55074704 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
หรือ
2) แบบสหกิจศึกษา
7
55073704 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
55074705 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

หน่วยกิต
1(90)
3(270)
หน่วยกิต
1(90)
6(540)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
: Bachelor of Science Program in Veterinary Technology
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)
Bachelor of Science (Veterinary Technology)
วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)
B.Sc. (Veterinary Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1 แบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 1

โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบบสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 30
12
12
9
9
9
9
ไม่น้อยกว่า 95
ไม่น้อยกว่า 95
23
23
56
56
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 9
7

7

1

1
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หมวดวิชา
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 2
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 3
2.4.2 แบบสหกิจศึกษา
- เตรียมสหกิจศึกษา
- สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบบสหกิจศึกษา
3
3

-

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 131

1
6
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 131

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดรายวิชาส�ำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (รายละเอียดใน
ภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
14021120 เคมีพื้นฐาน
14021121 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
14022221 ชีวเคมีพื้นฐาน
14031108 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
14031109 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
14091101 คณิตศาสตร์พ้นื ฐาน
55041108 หลักสัตวศาสตร์
55053901 สถิติวิเคราะห์วจิ ัยและการวางแผนการทดลอง
55052701 สัตววิทยาและพันธุศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
55042401 โภชนศาสตร์สัตว์
55052305 ภาษาอังกฤษทางเทคนิคการสัตวแพทย์
55051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป

23

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

56

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University

55053501
55054504
55054904
55054903
55052201
55053601
55053302
55051301
55054413
55052316
55054301
55051701
55053410
55053702
55053104
55053105

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ศัลยศาสตร์และวิสัญญีทางเทคนิคสัตวแพทย์
สัมมนาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
โครงการพิเศษทางเทคนิคการสัตวแพทย์
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
หลักการระบาดวิทยาและโรคสัตว์สู่คน
เภสัชวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
พฤติกรรมและเทคนิคการบังคับสัตว์
โลหิตวิทยาของสัตว์
หลักการพยาบาลสัตว์
การถ่ายภาพรังสีทางเทคนิคการสัตวแพทย์
การจัดการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
วิทยาภูมิคุ้มกันทางเทคนิคการสัตวแพทย์
จุลชีววิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
4(2-4-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
55042102 การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
55042103 การผลิตสุกร
3(2-2-5)
55042104 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
3(2-2-5)
55042105 การผลิตโคนม
3(2-2-5)
55042504 การสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์
3(2-2-5)
55043802 การจัดการพืชอาหารสัตว์
3(2-2-5)
55063209 โรคสัตว์นำ	
�้
3(2-2-5)
55051105 สุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม
3(2-2-5)
55052304 การใช้ยาในการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
55054403 สุขศาสตร์เนื้อสัตว์
3(3-0-6)
55053303 การดูแลสุขภาพและการจัดการสุนัข
3(2-2-5)
55053304 การจัดการธุรกิจสัตว์เลี้ยงและสถานพยาบาลสัตว์
3(2-2-5)
55053701 การจัดการสัตว์ทดลองและสวัสดิภาพสัตว์
3(3-0-6)
55053703 การจัดการของเสียจากสัตว์และการใช้ประโยชน์
3(2-2-5)
55053704 เทคนิคการเก็บรักษาสภาพสัตว์
3(2-2-5)
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55054701 เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
55054702 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
55054703 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
2.4.1 แบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
7
55001801 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 1
55002801 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 2
55004815 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 3
หรือ
2.4.2 แบบสหกิจศึกษา
7
55054801 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
55004816 สหกิจศึกษาทางเทคนิคการสัตวแพทย์

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(90)
3(270)
3(270)
หน่วยกิต
1(45)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประมง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
: Bachelor of Science Program in Fisheries
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)
Bachelor of Science (Fisheries)
วท.บ. (การประมง)
B.Sc. (Fisheries)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 วิชาชีพพื้นฐาน
2.3 วิชาเอกบังคับ
2.4 วิชาเอกเลือก

โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึกประสบการณ์
แบบ
วิชาชีพ
สหกิจศึกษา
30
30
12
12
9
9
9
9
ไม่น้อยกว่า 94
ไม่น้อยกว่า 95
21
21
31
31
30
27*
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 9
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หมวดวิชา
2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
2.5.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือ
2.5.2 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
2.5.3 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึกประสบการณ์
แบบ
วิชาชีพ
สหกิจศึกษา
6

-

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 130

1
6
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 131

หมายเหตุ : * แบบสหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา 55064403 ปัญหาพิเศษทางการประมง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
14091101 คณิตศาสตร์พ้นื ฐาน
14021102 เคมีพื้นฐาน
14031107 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
14111101 หลักสถิติ
14032613 จุลชีววิทยา
14032403 พันธุศาสตร์
43541101 หลักการตลาด
2.2 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
55061111 หลักการประมง
55061112 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ	
55062204 มีนวิทยา
55062303 ทรัพยากรน�้ำและนิเวศวิทยาแหล่งน�้ำ	

21

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

31

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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55063209
55063113
55063304
55063305
55063308
55061401
55063410

โรคสัตว์น�้ำ	
โภชนศาสตร์สัตว์นำ	
�้
คุณภาพน�ำ้ และการวิเคราะห์น�้ำทางการประมง
ระเบียบวิธวี ิจัยทางการประมง
สิ่งแวดล้อมทางการประมง
กฎหมายประมง
สัมมนาทางการประมง
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-1)

2.3 วิชาเอกบังคับ
แบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพก�ำหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต แบบสหกิจศึกษา
ก�ำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต โดยให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
55062108 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม
3(2-2-5)
55062109 การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
3(2-2-5)
55062205 สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทางการประมง
3(2-2-5)
55062304 การออกแบบบ่อและโรงเพาะฟักสัตว์น�้ำ	
3(2-2-5)
55063114 การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง
3(2-2-5)
55063306 การจัดการประมง
3(2-2-5)
55063307 การจัดการและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น�้ำ	
3(2-2-5)
55064114 พันธุศาสตร์สัตว์นำ	
�้
3(2-2-5)
55064402 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมง
3(2-2-5)
55064403 ปัญหาพิเศษทางการประมง *
3(0-6-3)
หมายเหตุ : * แบบสหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา 55064403 ปัญหาพิเศษทางการประมง
2.4 วิชาเอกเลือก
แบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพก�ำหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต แบบสหกิจศึกษา
ก�ำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
55064307 เศรษฐศาสตร์การประมง
3(2-2-5)
55063210 พรรณไม้น�้ำ	
3(2-2-5)
55064115 การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำแบบผสมผสาน
3(2-2-5)
55064308 การส่งเสริมการประมง
3(2-2-5)
55064309 เครื่องมือประมง
3(2-2-5)
55064404 ผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-2-5)
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2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพหรือสหกิจศึกษา
ก�ำหนดให้เลือกเรียน 1 แบบการศึกษา ดังนี้
2.5.1 แบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
55062404 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการประมง 1
55063411 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการประมง 2
55064405 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการประมง 3
หรือ
2.5.2 แบบสหกิจศึกษา
55063412 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาการประมง
55064406 สหกิจศึกษาการประมง

6

หน่วยกิต
1(90)
2(180)
3(270)

7

หน่วยกิต
1(90)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตส�ำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
: Bachelor of Science Program in Animal Science
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
Bachelor of Science (Animal Science)
B.Sc.(Animal Science)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 วิชาบังคับ
2.3 วิชาเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึกประสบการณ์ แบบสหกิจศึกษา
วิชาชีพ
30
30
12
12
9
9
9
9
ไม่น้อยกว่า 98
ไม่น้อยกว่า 98
18
18
49
49
ไม่น้อยกว่า 24
ไม่น้อยกว่า 24
7
7
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 134

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 134
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
14021102 เคมีพื้นฐาน
14022503 ชีวเคมีพื้นฐาน
14031107 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
14032403 พันธุศาสตร์
14032617 จุลชีววิทยาเบื้องต้น
14091101 คณิตศาสตร์พ้นื ฐาน
2.2 วิชาบังคับ
55001101 หลักพืชศาสตร์
55041108 หลักสัตวศาสตร์
55042202 โภชนศาสตร์สัตว์
55042501 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
55042102 การผลิตสัตว์ปีก
55042103 การผลิตสุกร
55042104 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
55042105 การผลิตโคนม
55043301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
55043401 หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม
55043701 สถิติวิจัยและการวางแผนการทดลอง
55043702 สัมมนาทางสัตวศาสตร์
55043703 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 1
55043706 ภาษาอังกฤษส�ำหรับสัตวศาสตร์
55044704 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2
55061111 หลักการประมง
55121101 พื้นฐานงานช่างและจักรกลการเกษตร
55181206 เศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์

18

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

49 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University

2.3 วิชาเอกเลือก
55043202 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
55043203 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
55043204 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอือ้ ง
55043205 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
55043303 พฤติกรรมและเทคนิคการบังคับสัตว์
55043404 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
55043405 การใช้ยาในการผลิตสัตว์
55043601 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
55043802 การจัดการพืชอาหารสัตว์
55043803 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์
55044106 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
55044302 การสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์
55044304 การปรับปรุงการผลิตสัตว์ในเขตร้อนชื้น
55044705 เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์
55082201 แมลงเศรษฐกิจ
55181101 ธุรกิจการเกษตร
55181303 การตลาดสินค้าเกษตร
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพหรือสหกิจศึกษา
ก�ำหนดให้เลือกเรียน 1 แบบการศึกษา ดังนี้
2.4.1 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
55044902 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสัตวศาสตร์
55044903 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสัตวศาสตร์
หรือ
2.4.2 สหกิจศึกษา
55044905 การเตรียมสหกิจศึกษาสัตวศาสตร์
55044906 สหกิจศึกษาสัตวศาสตร์
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24

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

7

หน่วยกิต
1(45)
6(540)

7

หน่วยกิต
1(45)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตส�ำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
: Bachelor of Science Program in Agribusiness
Administration
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจการเกษตร)
Bachelor of Science in Agribusiness Administration
วท.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร)
B.Sc. (Agribusiness Administration)

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาบังคับเลือก
1.3 รายวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์
หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
แบบฝึกประสบการณ์
แบบสหกิจศึกษา
วิชาชีพ
30
30
12
12
9
9
9
9
ไม่น้อยกว่า 98
ไม่น้อยกว่า 98
27
27
43
40*
ไม่น้อยกว่า 24
ไม่น้อยกว่า 24
4
7
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 134

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 134

หมายเหตุ: * แบบสหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา 55184501 ปัญหาพิเศษธุรกิจการเกษตร
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(รายละเอียดในภาคผนวก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
14021103 เคมีพื้นฐาน
14031108 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
14091101 คณิตศาสตร์พ้นื ฐาน
55043701 สถิติวิจัยและการวางแผนการทดลอง
55182102 คณิตศาสตร์และสถิติทางบริหารธุรกิจการเกษตร
55183103 ระเบียบวิธวี ิจัยทางบริหารธุรกิจการเกษตร
55181701 การผลิตพืชเศรษฐกิจ
55182701 การผลิตปศุสัตว์เศรษฐกิจ
55182702 การผลิตสัตว์นำ�้ เศรษฐกิจ

27

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2 วิชาบังคับ
40 หรือ 43 หน่วยกิต
แบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพก�ำหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 43 หน่วยกิต แบบสหกิจศึกษา
ก�ำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
43521103 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
43531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
43541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
43591106 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
55181105 ธุรกิจการเกษตร
3(2-2-5)
55181303 การตลาดสินค้าเกษตร
3(2-2-5)
55182104 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรชุมชน
3(2-2-5)
55182106 นโยบายการจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
55182202 การวิเคราะห์โครงการธุรกิจการเกษตร
3(2-2-5)
55182302 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจการเกษตร
3(2-2-5)
55183102 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
55183303 การจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
3(2-2-5)
55183304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจการเกษตร
3(2-2-5)
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55183501 สัมมนาทางบริหารธุรกิจการเกษตร
55184501 ปัญหาพิเศษทางบริหารธุรกิจการเกษตร*

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

หมายเหตุ: *แบบสหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา 55184501 ปัญหาพิเศษทางบริหารธุรกิจ
การเกษตร
2.3 วิชาเลือก
24
55181103 ธุรกิจพืชเศรษฐกิจ
55181104 ธุรกิจปศุสัตว์
55182103 ธุรกิจการประมง
55183104 ธุรกิจการเกษตรแบบมีพันธสัญญา
55183105 ธุรกิจการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
55183106 กฎหมายและมาตรฐานสินค้าเกษตร
55183205 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจการเกษตร
55183206 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
55183207 เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจการเกษตร
55183305 การบริหารงานขายธุรกิจการเกษตร
55184101 การจัดการระบบสารสนเทศส�ำหรับธุรกิจการเกษตร
55184102 ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจการเกษตร
55184103 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร
55184104 การบริหารคลังสินค้าเกษตร
55184201 การตลาดเกษตรและการวิเคราะห์ราคาผลผลิต
55184301 หลักการสหกรณ์การเกษตร
55184302 การวิจัยทางการตลาดสินค้าเกษตร
55184303 การจัดท�ำแผนธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม
55184401 การจัดการการเงินหน่วยธุรกิจการเกษตร
55184402 บัญชีและการเงินส�ำหรับธุรกิจการเกษตร
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพหรือสหกิจศึกษา
ก�ำหนดให้เลือกเรียน 1 แบบการศึกษา ดังนี้
2.4.1 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
4
55184601 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพบริหารธุรกิจการเกษตร
55184602 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพบริหารธุรกิจการเกษตร
หรือ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
1(90)
3(270)
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2.4.2 สหกิจศึกษา
55184603 การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร
55184604 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร
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หน่วยกิต
1(90)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซำ�้ กับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตส�ำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้

SNRU

ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ก�ำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตดังนี้
1. รายวิชาบังคับ
จ�ำนวน 12 หน่วยกิต
2. รายวิชาบังคับเลือก
จ�ำนวน 9 หน่วยกิต
3. รายวิชาเลือก
จ�ำนวน 9 หน่วยกิต
1 รายวิชาบังคับ ก�ำหนดให้เรียนจ�ำนวน 12 หน่วยกิต ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชา
01540105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01550103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
02500104 วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2 รายวิชาบังคับเลือก ก�ำหนดให้เรียนจ�ำนวน 9 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาดังนี้ (ให้นักศึกษา
เรียนกลุ่มละ 1 วิชาตามที่คณะก�ำหนดให้เรียน)
2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01500107 มนุษย์กับศิลปะการด�ำเนินชีวิต (นักศึกษาคณะวิทย์ฯ,
คณะครุศาสตร์ฯ)
3(3-0-6)
01500108 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต (นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ,
วิทยาการจัดการ,เกษตรฯ,อุตสาหกรรม)3(3-0-6)
01500111 ศาสนธรรมเพื่อคนร่วมสมัย
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
02500105 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ (นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ,
วิทยาการจัดการ,อุตสาหกรรมฯ)
3(3-0-6)
02500108 พลเมืองศึกษา
3(2-2-5)
03500103 เศรษฐกิจพอเพียง (นักศึกษาคณะวิทย์ฯ, คณะครุศาสตร์,
คณะเกษตรฯ)
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
04000107 ชีวิตและสุขภาพ (นักศึกษาคณะครุศาสตร์, คณะอุตสาหกรรม) 3(3-0-6)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University

04000108

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน
(นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ,คณะเกษตรฯ)
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด (นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ,
คณะวิทยาศาสตร์)
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3(2-2-5)
3(3-0-6)

3.รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มวิชา และ
ต้องไม่ซำ�้ กับรายวิชาที่เรียนในกลุ่มวิชาบังคับเลือก ดังนี้
3.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540106 การเขียนภาษาไทยทั่วไป
3(2-2-5)
01540107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
01560102 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
3(3-0-6)
01670102 ภาษาลาวเบื้องต้น
3(3-0-6)
01710102 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01500107 มนุษย์กับศิลปะการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
01500108 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
01500110 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
01500111 ศาสนธรรมเพื่อคนร่วมสมัย
3(2-2-5)
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
3(2-2-5)
3.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
02500105 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
02500106 กฎหมายเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
02500107 สันติศึกษา
3(3-0-6)
02500108 พลเมืองศึกษา
3(2-2-5)
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
03500103 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
3.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04000105 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขัน้ พื้นฐาน
3(2-2-5)
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)

310

คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

04000108
04000109
05000103
05500102

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน
การพัฒนาทักษะการคิด
การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ค�ำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน ได้แก่ การฟังบทสนทนา การฟังข่าว ฟังอภิปราย การพูดแสดงความคิดเห็น การพูด
โน้มน้าวใจ การโต้วาที การพูดในโอกาสต่าง ๆ การอ่านสรุปใจความ การอ่านตีความ การอ่าน
วิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนสะกดค�ำไทย การอ่านย่อหน้า การเขียนเรียงความ รวมถึง
การคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และสามารถใช้ ภ าษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษา
หาความรู้และสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน�ำเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในรูปแบบ
การสัมมนาวิชาการ
01540106 การเขียนภาษาไทยทั่วไป
3(2-2-5)
Thai Writing for General Purposes
หลักการเขียน รูปแบบการเขียน ลักษณะและการใช้ประโยชน์ของงานเขียนเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ�ำวันที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเขียนเล่าเรื่อง การเขียน
จดหมาย การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนค�ำถาม-ตอบในแบบสอบถาม การเขียนเพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริง การเขียน เพือ่ แสดงความคิดเห็น การเขียนเพือ่ โน้มน้าวจิตใจ การเขียนเอกสารสิทธิ์
และสัญญาตามกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยเน้นการฝึกเขียนสัปดาห์ละ 1 เรื่องและ
น�ำผลงาน การเขียนมาจัดนิทรรศการ และสัมมนาวิชาการงานเขียนภาษาไทย เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
01540107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Reading for Life and Social Development
หลักการและทักษะการอ่านประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การอ่านสรุปความ การอ่านตีความ
การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์
และวรรณกรรมหรือสื่ออื่น ๆ ที่สร้างจิตส�ำนึกที่ดีต่อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถ น�ำแนว
ความคิดหรือประโยชน์จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ โดยเน้นอ่านงานเขียนจากสือ่
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ประเภทต่าง ๆ สัปดาห์ละ 1 เรื่องและจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการอ่าน เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
01550103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝึกทักษะเพือ่ พัฒนาการสือ่ สารภาษาอังกฤษทีบ่ รู ณาการเข้ากับชีวติ ประจ�ำวัน การใช้
ภาษาอังกฤษที่จ�ำเป็นในบริบทที่หลากหลาย
01550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
English for Cross Cultural Communication
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของ
นานาประเทศ เน้นกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พูดน�ำเสนอผลงาน และแสดงความคิดเห็น
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
Reading and Writing English for General Purposes
ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเพื่อจับใจความส�ำคัญ รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยจาก
สิ่งต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจ�ำวัน พัฒนาการเขียนที่บูรณาการกับทักษะการอ่าน
เพื่อน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
01560102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Japanese Language
ฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พนื้ ฐาน ฝึกบทสนทนา ทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน การอ่าน ฝึกอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยค
ง่าย ๆ ได้และศึกษาภาษาญี่ปุ่นในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Chinese Language
ฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พนื้ ฐาน ฝึกบทสนทนาทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน การอ่าน ฝึกอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยค
ง่าย ๆ ได้ และศึกษาภาษาจีนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศจีน
01670102 ภาษาลาวเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Lao Language
ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน เน้นทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถ
สรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้และศึกษาภาษาลาวในบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของประเทศลาว
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01710102

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Vietnamese Language
ฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พนื้ ฐาน ฝึกบทสนทนาทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน การอ่าน ฝึกอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยค
ง่าย ๆ ได้และศึกษาภาษาเวียดนามในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01500107 มนุษย์กับศิลปะการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and the Art of Living
ความหมาย แนวคิดและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ องค์ประกอบของ
พฤติกรรม การรู้จักตนเอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท
ทางสังคม มนุษยสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต ศิลปะการ
ท�ำงานและการสร้างความสุขในชีวิต
01500108 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
Morality for Living
ความหมายเชิงบูรณาการของจริยธรรมกับการพัฒนาชีวติ หลักและวิธกี ารพัฒนาตน
ทัง้ ด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ค่าต่อโลก
และสังคม หลักการพัฒนาชีวิตเพื่อการรู้จักตนเอง การบริหารความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุขและมีสันติภาพ เสริมสร้างจิตส�ำนึกตระหนักในคุณค่า
และความงามของชีวิต เข้าถึงความเป็นมนุษย์และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความส�ำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ ความส�ำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
การสืบค้นและแสวงหาสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา รวบรวม การจัดเก็บ
และน�ำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศด้วยรูปแบบทีท่ นั สมัย และมีขนั้ ตอนทีเ่ ป็นมาตรฐาน
01500110 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมาย ความส�ำคัญของสุนทรียศาสตร์ตอ่ ชีวติ คุณค่าเชิงสุนทรียะ ของงานศิลปะ
การรับรู้ความงาม ความซาบซึง้ ในศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ คีตศิลป์ และนาฏศิลป์ ในระดับท้องถิน่
ชาติ และสากลเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและสังคม
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01500111

ศาสนธรรมเพื่อคนร่วมสมัย
3(2-2-5)
Contemporary Religious Virtues
หลักค�ำสอนของศาสนาส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อมนุษย์ยคุ โลกาภิวฒ
ั น์ วิเคราะห์เชือ่ มโยง
หลักธรรมกับศาสตร์สาขาต่าง ๆ บูรณาการหลักศาสนาและแนวคิดของปราชญ์ทางศาสนาเพือ่
การแก้ปัญหาชีวติ และสังคม เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
3(2-2-5)
Contemplative Education
ธรรมชาติของจิตมนุษย์ แก่นแท้ของชีวิตและธรรมชาติ หลักการภาวนา เพื่อฝึกฝน
ความรู้สึกตัว (สติ) การปฏิวัติจิตส�ำนึกเดิมสู่จิตส�ำนึกใหม่ที่เข้าถึงความเป็นอิสระ ความสุข
ปัญญา และความอาทรต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การพัฒนาตนเองอย่างสมดุลสู่ความเป็น
มนุษย์ทสี่ มบูรณ์ เน้นวิธกี ารเรียนรูท้ นี่ ำ� ผูเ้ รียนไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงภายในตนเองอย่างลึกซึง้ และ
เชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เช่น จิตตภาวนา สุนทรียสนทนา การท�ำงาน
ศิลปะโยคะ เป็นต้น
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
02500104 วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร
3(2-2-5)
Culture of Sakon Nakhon Basin
สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกลุ่มชาติพันธุ์ พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ และ
โบราณคดี ประวัติศาสตร์การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ชีวประวัติ
บุคคลส�ำคัญของท้องถิ่น ภูมปิ ัญญาทางด้านศิลปกรรม หัตถกรรม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม ฯลฯ ในบริเวณแอ่งสกลนคร อัตลักษณ์และพลวัตการปรับตัวของชุมชน
ท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยเน้นกระบวนการศึกษา
ชุมชนในท้องถิน่ ให้เชือ่ มโยงกับสาขาวิชาทีน่ กั ศึกษาเรียน และมีการน�ำเสนอผลงานเชิงประจักษ์
02500105 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Society and Globalization
วิวฒ
ั นาการและสภาพปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยและสังคมโลก ความหมาย
และความเป็นมาของโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย บทบาทและผลกระทบของประชาคม
อาเซียนต่อสังคมเศรษฐกิจไทย การปรับตัวของประเทศไทยในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมของไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
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02500106 กฎหมายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Laws for Life
ลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย หลักการพืน้ ฐานของนิตริ ฐั กระบวนการยุตธิ รรมและหลัก
กฎหมายเบือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เน้นศึกษากรณีตัวอย่างใน
ชีวิตประจ�ำวัน
02500107 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ การวิเคราะห์ความขัดแย้งและความรุนแรง กรณี
ศึกษาความขัดแย้งและการใช้สนั ติวธิ ใี นระดับชีวติ ชุมชนและสังคม เครือ่ งมือสันติวธิ ี ปฏิบตั กิ าร
ไร้ความรุนแรง การสื่อสารเพื่อสันติ การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้งและการใช้สันติวิธี
ในชีวิตประจ�ำวัน
02500108 พลเมืองศึกษา
3(2-2-5)
Civic Education
หลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองโดยกฎหมาย
ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน พลวัตการเมืองภาคประชาชนและประชาสังคม
ของสังคมการเมืองไทย บทบาทของพลเมืองในประเทศต่าง ๆ สร้างเสริมจิตส�ำนึกสาธารณะ
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาสภาพปัญหาที่เป็นจริงในชุมชนท้องถิ่น
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Principles of Modern Management
แนวคิดและหลักการจัดการ การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรขององค์การ หน้าที่
ในการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาชีวิต สังคม และองค์กรให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
03500103 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอดีตของสังคมไทย ปัญหาและผลกระทบที่
เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา เหตุผลของการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด�ำเนินชีวิตในสังคมไทย ความหมายและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์ เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิตและการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
กรณีศึกษาการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
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4. กลุ่มคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04000105 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ กับการใช้
เหตุผล ความน่าจะเป็นและสถิติในชีวิตประจ�ำวัน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในชีวิต
ประจ�ำวัน เช่น ดอกเบี้ย ร้อยละ ค่างวด คณิตศาสตร์ส�ำหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับเกม
คณิตศาสตร์กับศิลปะ ก�ำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวันตามแนว
พระราชด�ำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ ฐานข้อมูลเบื้องต้น การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายพื้นฐาน การใช้ระบบเครือ
ข่ายเพื่อการสื่อสารและสืบค้นอย่างมีจริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการของชีวิตและระบบที่ส�ำคัญของร่างกายมนุษย์
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพ กลไกการปรับตัวของร่างกาย
เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาสุขภาพ โรคและการป้องกันการเกิดโรคของบุคคลในวัยต่าง
ๆ แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกก�ำลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และชีวอนามัยเพื่อสุขภาพ
04000108 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
Science and Technology in Daily Life
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ การน� ำ ความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์ สภาพ
แวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และการฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์
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04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
Thinking Skills Development
ความหมาย ความส�ำคัญ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด เทคนิค และวิธีคิด
ประเภทต่าง ๆ กรณีศึกษา และการฝึกทักษะการคิดเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต
05000103 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Agriculture and Food for Life
ความส�ำคัญของการเกษตร หลักการผลิต และผลิตผลทางการเกษตรด้านพืช สัตว์
ประมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ข้าวและธัญพืช ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและความปลอดภัยของผู้บริโภค
ฝึกปฏิบัติ และศึกษากรณีตัวอย่างในชีวิตประจ�ำวัน
05500102 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Technology and Innovation for Sustainable Development
ความหมาย แนวคิดและบทบาทเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและนวัตกรรม ต่อการด�ำเนิน
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพในปัจจุบัน ผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สภาพแวดล้อม
และความเป็นมนุษย์ รวมถึงวิเคราะห์และวางแผนเพือ่ สร้างเครือ่ งมือส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืน โดยเน้นการรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาชุมชน
กรณีตัวอย่างหรือหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบอย่างน้อย 1 ชุมชน
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ก�ำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้
ก. รายวิชาบังคับ จ�ำนวน
12 หน่วยกิต
ข. รายวิชาบังคับเลือก จ�ำนวน
18 หน่วยกิต
1. รายวิชาบังคับ ก�ำหนดให้เรียน จ�ำนวน 12 หน่วยกิต ดังนี้
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชา
01540105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01550103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
02500104 วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2. รายวิชาบังคับเลือก ก�ำหนดให้เรียน จ�ำนวน 18 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540109 การเขียนภาษาไทยทั่วไป
3(3-0-6)
01540107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
01560102 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
3(3-0-6)
01670102 ภาษาลาวเบื้องต้น
3(3-0-6)
01710102 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01511501 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
01511502 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
01500113 ศาสนธรรมเพื่อคนร่วมสมัย
3(3-0-6)
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
3(2-2-5)
03611201 หมากล้อม
3(3-0-6)

318

คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
02531201 วิถีอาเซียน
02531202 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
02500106 กฎหมายเพื่อชีวติ
02500107 สันติศึกษา
02500108 พลเมืองศึกษา
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
03500104 การพัฒนาที่ยั่งยืน
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04000105 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขัน้ พื้นฐาน
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
04071201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน
05000104 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
05151101 เกษตรภูมิปัญญาพื้นถิ่น
04071202 ครอบครัวศึกษา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.1 รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์

รายวิชาบังคับเลือก
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
05151101 เกษตรภูมิปัญญาพื้นถิ่น
01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
01511501 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
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2.2 รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 01500112 จิตตปัญญาศึกษา
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
01511501 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
สาขาวิชาชีววิทยา
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
05151101 เกษตรภูมิปัญญาพื้นถิ่น
สาขาวิชาเคมี
01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 03611201 หมากล้อม
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
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รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชา สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
02531202 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตกรรม 02531202 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
02500106 กฎหมายเพื่อชีวิต
สาขาวิชาเครื่องกลและการผลิต 01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
02500106 กฎหมายเพื่อชีวิต
รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
05151101 เกษตรภูมิปัญญาพื้นถิ่น
รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชา สาขาวิชาพืชศาสตร์
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
01710102 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 01500112 จิตตปัญญาศึกษา
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีการอาหาร
05000104 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
สาขาวิชาการประมง
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
สาขาสัตวศาสตร์
05000104 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ ครุศาสตร์
01511501 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
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รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชา สาขาวิชานิติศาสตร์
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
02500107 สันติศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
01540107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ 01560102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
สื่อสารทางธุรกิจ
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร 03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อการพัฒนา
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชารัฐศาสตร์
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
01511501 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
สาขาวิชาดนตรี
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
01511502 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
สาขาวิชาศิลปกรรม
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
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รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ วิทยาการจัดการ
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 03611201 หมากล้อม
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 01511501 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 01511501 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
สาขาวิชาการตลาด
01511501 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการ 01511501 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
จัดการทั่วไป
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
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ค�ำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน ได้แก่ การฟังบทสนทนา การฟังข่าว ฟังอภิปราย การพูดแสดงความคิดเห็น การพูด
โน้มน้าวใจ การโต้วาที การพูดในโอกาสต่าง ๆ การอ่านสรุปใจความ การอ่านตีความ การอ่าน
วิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนสะกดค�ำไทย การอ่านย่อหน้า การเขียนเรียงความ รวมถึงการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
และสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
01540109 การเขียนภาษาไทยทั่วไป
3(3-0-6)
Thai Writing for General Purposes
หลักการเขียน รูปแบบการเขียน ลักษณะและการใช้ประโยชน์ของงานเขียน เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ�ำวันที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเขียนเล่าเรื่อง การเขียน
จดหมาย การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนค�ำถาม-ตอบในแบบสอบถาม การเขียนเพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริง การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น การเขียนเพื่อโน้มน้าวจิตใจ การเขียนเอกสารสิทธิ์
และสัญญาตามกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
01540107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Reading for Life and Social Development
หลักการและทักษะการอ่านประเภทต่างๆ ได้แก่ การอ่านสรุปความ การอ่านตีความ
การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์
และวรรณกรรมหรือสื่ออื่น ๆ ที่สร้างจิตส�ำนึกที่ดีต่อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถน�ำแนว
ความคิดหรือประโยชน์จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ โดยเน้นอ่านงานเขียนจากสือ่
ประเภทต่าง ๆ สัปดาห์ละ 1 เรื่อง และจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการอ่าน เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
01550103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝึกทักษะเพือ่ พัฒนาการสือ่ สารภาษาอังกฤษทีบ่ รู ณาการเข้ากับชีวติ ประจ�ำวัน การใช้
ภาษาอังกฤษที่จ�ำเป็นในบริบทที่หลากหลาย
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01550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
English for Cross Cultural Communication
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ของ
นานาประเทศ เน้นกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พูดน�ำเสนอผลงาน และแสดงความคิดเห็น
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
Reading and Writing English for General Purposes
ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเพื่อจับใจความส�ำคัญ รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยจาก สิ่ง
ต่าง ๆ ที่มคี วามสัมพันธ์กับชีวิตประจ�ำวัน พัฒนาการเขียนที่บูรณาการกับทักษะการอ่านเพื่อ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
01560102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamentals of Japanese Language
ฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พนื้ ฐาน ฝึกบทสนทนา ทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน การอ่าน ฝึกอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยค
ง่าย ๆ ได้ และศึกษาภาษาญี่ปุ่นในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamentals of Chinese Language
ฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พนื้ ฐาน ฝึกบทสนทนา ทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน การอ่าน ฝึกอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยค
ง่าย ๆ ได้ และศึกษาภาษาจีนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศจีน
01670102 ภาษาลาวเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamentals of Lao Language
ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน เน้นทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถ
สรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ และศึกษาภาษาลาวในบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของประเทศลาว
01710102 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamentals of Vietnamese Language
ฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พนื้ ฐาน ฝึกบทสนทนา ทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน การอ่าน ฝึกอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยค
ง่าย ๆ ได้ และศึกษาภาษาเวียดนามในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01511501 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
Art of Living
ความหมายและคุณค่าของชีวิต ศิลปะการสร้างความส�ำเร็จและความสุขในชีวิต
01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
Morality for Living
หลักจริยธรรมกับการพัฒนาชีวติ การพัฒนาตนด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญา การ
สร้างจิตส�ำนึกตระหนักในความเป็นสุจริตชน การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ค่า
ต่อโลกและสังคม การบริหารความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุขและมีสันติภาพ
01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความส�ำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ความส�ำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นและแสวงหา
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา รวบรวม การจัดเก็บ และน�ำเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าสารสนเทศด้วยรูปแบบที่ทันสมัย และมีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
01511502 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมาย ความส�ำคัญของสุนทรียศาสตร์ตอ่ ชีวติ คุณค่าเชิงสุนทรียะ ของงานศิลปะ
การรับรู้ความงาม ความซาบซึ้งในศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ ด้านโสตศิลป์ และศิลปะการแสดง ใน
ระดับท้องถิ่น ชาติ และสากล เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและสังคม
01500113 ศาสนธรรมเพื่อคนร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Religious Virtues
หลักค�ำสอนของศาสนาส�ำคัญที่มอี ทิ ธิพลต่อมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์เชื่อมโยง
หลักธรรมกับศาสตร์สาขาต่างๆ บูรณาการหลักศาสนาและแนวคิดของปราชญ์ทางศาสนา เพือ่
การแก้ปัญหาชีวติ และสังคม เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
3(2-2-5)
Contemplative Education
ธรรมชาติของจิตมนุษย์ แก่นแท้ของชีวิตและธรรมชาติ หลักการภาวนา เพื่อฝึกฝน
ความรู้สึกตัว (สติ) การปฏิวัติจิตส�ำนึกเดิมสู่จิตส�ำนึกใหม่ที่เข้าถึงความเป็นอิสระ ความสุข
ปัญญา และความอาทรต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การพัฒนาตนเองอย่างสมดุลสู่ความเป็น
มนุษย์ ที่สมบูรณ์ เน้นวิธีการเรียนรู้ ที่น�ำผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองอย่างลึกซึ้ง
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และเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสัง คมและโลก เช่ น จิต ตภาวนา สุ น ทรีย สนทนา
การท�ำงานศิลปะ โยคะ เป็นต้น
03611201 หมากล้อม
3(3-0-6)
GO
ประวัตคิ วามเป็นมาของหมากล้อม กฎ กติกา มารยาท วัตถุประสงค์ พืน้ ฐาน ของการ
เล่นหมากล้อม ทักษะทางปัญญา 11 ประการ บัญญัติ 10 ประการ เทคนิคในการเล่นหมากล้อม
แบบต่าง ๆ การแก้ปัญหาระหว่างเกม คุณค่าของหมากล้อมและการน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
02500104 วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร ***
3(2-2-5)
Culture of Sakon Nakhon Basin
สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกลุ่มชาติพันธุ์ พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ และ
โบราณคดี ประวัติศาสตร์การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ชีวประวัติ
บุคคลส�ำคัญของท้องถิ่น ภูมิปัญญาทางด้านศิลปกรรม หัตถกรรม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม ฯลฯ ในบริเวณแอ่งสกลนคร อัตลักษณ์และพลวัตการปรับตัวของชุมชน
ท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในกระแส โลกาภิวัตน์ โดยเน้นกระบวนการศึกษา
ชุมชนในท้องถิน่ ให้เชือ่ มโยงกับสาขาวิชาทีน่ กั ศึกษาเรียน และมีการน�ำเสนอผลงานเชิงประจักษ์
02531202 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Society and Globalization
ความหมาย ลักษณะ สาระส�ำคัญและสถานการณ์ปัจจุบันของโลกาภิวัตน์ บทบาท
และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม แนว
โน้มและทิศทางการพัฒนาของสังคมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์
*** สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครัง้ ที่ 5/2560 เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2560 เห็นชอบก�ำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร ยกเว้น
กรณีที่เคยเรียนมาแล้ว
02531201 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
The ASEAN Ways
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภูมริ ฐั ศาสตร์ พืน้ ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิน่
อาเซียน การยอมรับปรับรูปแบบวิถีชีวิต คติความเชื่อ ค่านิยม จิตวิญญาณ สังคม วัฒนธรรม
ของภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน วิถีอาเซียนในสังคมโลกปัจจุบัน
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02500106 กฎหมายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Laws for Life
ลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย หลักการพืน้ ฐานของนิตริ ฐั กระบวนการยุตธิ รรมและหลัก
กฎหมายเบือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เน้นศึกษากรณีตัวอย่างใน
ชีวิตประจ�ำวัน
02500107 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ การวิเคราะห์ความขัดแย้งและความรุนแรง กรณี
ศึกษาความขัดแย้งและการใช้สนั ติวธิ ใี นระดับชีวติ ชุมชนและสังคม เครือ่ งมือสันติวธิ ี ปฏิบตั กิ าร
ไร้ความรุนแรง การสื่อสารเพื่อสันติ การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้งและการใช้สันติวิธี
ในชีวิตประจ�ำวัน
02500108 พลเมืองศึกษา
3(3-0-6)
Civic Education
หลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครอง โดยกฎหมาย
ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน พลวัตการเมืองภาคประชาชนและประชาสังคม
ของสังคมการเมืองไทย บทบาทของพลเมืองในประเทศต่างๆ สร้างเสริมจิตส�ำนึกสาธารณะโดย
จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาสภาพปัญหาที่เป็นจริงในชุมชนท้องถิ่น
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Principles of Modern Management
แนวคิดและหลักการจัดการ การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรขององค์การ หน้าที่
ในการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาชีวิต สังคม และองค์กรให้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
03500104 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนา การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
และมีความเหมาะสมกับสภาพทางสังคม สิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชน กรณีตวั อยางกา
รพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในประเทศไทยและตาง
ประเทศ การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN-Sustainable Development Goals)
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
การเริ่มต้นธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งธุ ร กิจ รู ป แบบทางกฎหมายของธุ ร กิจ แผนธุ ร กิจ การเลือ กท� ำ เลที่ตั้ง
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แผนการตลาด ผลิตภัณฑ์ และราคา การจัดจ�ำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ระบบบัญชีและ
งบการเงิน การจัดการทางการเงิน และภาษีอากร การจัดองค์การและการจัดการบุคลากร
แนวโน้มการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต และจริยธรรมทางธุรกิจ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04000105 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ กับการใช้
เหตุผล ความน่าจะเป็นและสถิติในชีวติ ประจ�ำวัน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำ
วัน ดอกเบีย้ ร้อยละ ค่างวด คณิตศาสตร์ส�ำหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับเกม คณิตศาสตร์กับ
ศิลปะ ก�ำหนดการเชิงเส้นเบือ้ งต้น คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจ�ำวันตามแนวพระราชด�ำริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง”
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ ฐานข้อมูลเบื้องต้น การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายพื้นฐาน การใช้ระบบเครือ
ข่าย เพื่อการสื่อสารและสืบค้นอย่างมีจริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการของชีวิตและระบบที่ส�ำคัญของร่างกายมนุษย์
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพ กลไกการปรับตัวของร่างกาย
เมือ่ มีความเปลีย่ นแปลงเพือ่ รักษาสุขภาพ โรคและการป้องกันการเกิดโรคของบุคคลในวัยต่าง ๆ
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกก�ำลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และชีวอนามัยเพื่อสุขภาพ
04071201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
Science and Technology in Daily Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และเวชศาสตร์ชะลอวัย มาประยุกต์
ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และการแก้ปัญหาด้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์
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05000104 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Agriculture and Food for Life
ความส�ำคัญของการเกษตร หลักการผลิต และผลิตผลทางการเกษตร ด้านพืช สัตว์
ประมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ข้าวและธัญพืช ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และความปลอดภัยของผู้บริโภค
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Technology and Innovation for Sustainable Development
ความหมาย แนวคิดและบทบาทเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการด�ำเนินชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพในปัจจุบัน ผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สภาพแวดล้อมและความ
เป็นมนุษย์ รวมถึงวิเคราะห์และวางแผนเพื่อสร้างเครื่องมือส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน โดยเน้นการรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ศึกษาชุมชนหรือหมู่บ้าน
วัฒนธรรมต้นแบบ
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
Thinking Skills Development
ความหมาย ความส�ำคัญ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด เทคนิค และวิธีคิด
ประเภทต่าง ๆ กรณีศึกษา และการฝึกทักษะการคิดเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต
05151101 เกษตรภูมปิ ัญญาพื้นถิ่น
3(3-0-6)
Folk Wisdom in Agriculture
บริบทการเกษตรของประเทศไทย นิยาม ความหมาย แนวคิด หลักการ การประยุกต์
และเทคนิคการปฏิบตั ขิ องเกษตรทางเลือก โดยการบูรณาการธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าการเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัตกิ าร การศึกษา
ดูงานนอกสถานที่
04071202 ครอบครัวศึกษา
3(3-0-6)
Family Studies
ครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว ทักษะการบริหารชีวติ คู่ การจัดการปัญหาครอบครัว การ
สร้างสรรค์ครอบครัวที่มีคุณภาพ การปรับตัวของครอบครัวสมัยใหม่ เพศสภาพและสิทธิ
เสรีภาพในสังคมสมัยใหม่
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โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 จัดรายวิชาส�ำหรับการเรียนการสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก�ำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต ดังนี้
ก. รายวิชาบังคับ
จ�ำนวน 12
หน่วยกิต
ข. รายวิชาเลือก
จ�ำนวน 18
หน่วยกิต
ก. รายวิชาบังคับ ก�ำหนดให้เรียน จ�ำนวน 12 หน่วยกิต ดังนี้
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชา
01540108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01552701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
02500104 วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร
ข. รายวิชาเลือก ก�ำหนดให้เรียน จ�ำนวน 18 หน่วยกิต โดยเลือกให้ครอบคลุม
ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540109 การเขียนภาษาไทยทั่วไป
01540107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
01550105 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
01560102 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
01670102 ภาษาลาวเบื้องต้น
01710102 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
01551601 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
01553601 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตประจ�ำวัน
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
02531203 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4 กลุ่มวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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01511502 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
01500113 ศาสนธรรมเพื่อคนร่วมสมัย
02531204 จิตตปัญญาศึกษา
03611201 หมากล้อม
02053301 สุนทรียะ
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
02531202 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
02531201 วิถีอาเซียน
02500106 กฎหมายเพื่อชีวติ
02500107 สันติศึกษา
02551101 พลเมืองศึกษา
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
03500104 การพัฒนาที่ยั่งยืน
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
02533201 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04000105 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขัน้ พื้นฐาน
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
04071201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน
05000104 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
05151101 เกษตรภูมิปัญญาพื้นถิ่น
04071202 ครอบครัวศึกษา
04002101 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
04073501 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.1 รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต ยกเว้น คบ.4ปี บังคับ
30 หน่วยกิต
คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์ *คบ.4ปี

รายวิชาบังคับเลือก
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
05151101 เกษตรภูมปิ ัญญาพื้นถิ่น
01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
01540108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01552701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01551601 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
01553601 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตประจ�ำวัน
02053301 สุนทรียะ
02500104 วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร
02551101 พลเมืองศึกษา
02533201 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
04002101 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
04073501 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

2.2 รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชา สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
02531202 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตกรรม 02531202 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
02500106 กฎหมายเพื่อชีวิต
สาขาวิชาเครื่องกลและการผลิต 01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
02500106 กฎหมายเพื่อชีวิต
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รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
02531204 จิตตปัญญาศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 02531204 จิตตปัญญาศึกษา
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
02531203 ศิลปะการด�ำเนินชีวติ
สาขาวิชาชีววิทยา
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
05151101 เกษตรภูมิปัญญาพื้นถิ่น
สาขาวิชาเคมี
01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 03611201 หมากล้อม
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
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รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
05151101 เกษตรภูมิปัญญาพื้นถิ่น
รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชา สาขาวิชาพืชศาสตร์
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
01710102 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 02531204 จิตตปัญญาศึกษา
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีการอาหาร
05000104 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
สาขาวิชาการประมง
02531204 จิตตปัญญาศึกษา
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
สาขาสัตวศาสตร์
05000104 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
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รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ วิทยาการจัดการ
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 03611201 หมากล้อม
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 02531203 ศิลปะการด�ำเนินชีวติ
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 02531203 ศิลปะการด�ำเนินชีวติ
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
สาขาวิชาการตลาด
02531203 ศิลปะการด�ำเนินชีวติ
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการ 02531203 ศิลปะการด�ำเนินชีวติ
จัดการทั่วไป
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
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รายวิชาบังคับเลือก ระดับคณะ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
รายวิชาบังคับเลือก ระดับหลักสูตร จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชา สาขาวิชานิติศาสตร์
02531204 จิตตปัญญาศึกษา
02500107 สันติศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
01500112 จิตตปัญญาศึกษา
01540107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ 01560102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
สื่อสารทางธุรกิจ
02531204 จิตตปัญญาศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร 03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
02531204 จิตตปัญญาศึกษา
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการ 03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนา
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชารัฐศาสตร์
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
02531203 ศิลปะการด�ำเนินชีวติ
สาขาวิชาดนตรี
02531204 จิตตปัญญาศึกษา
01511502 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
สาขาวิชาศิลปกรรม
02531204 จิตตปัญญาศึกษา
03621101 การเป็นผู้ประกอบการ
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ค�ำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน ได้แก่ การฟังบทสนทนา การฟังข่าว ฟังอภิปราย การพูดแสดงความคิดเห็น การพูด
โน้มน้าวใจ การโต้วาที การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่านสรุปใจความ การอ่านตีความ การอ่าน
วิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนสะกดค�ำไทย การอ่านย่อหน้า การเขียนเรียงความ รวมถึง
การคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ และสามารถใช้ภาษาเป็นเครือ่ งมือในการศึกษาหาความรู้
และสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
01540109 การเขียนภาษาไทยทั่วไป
3(3-0-6)
Thai Writing for General Purposes
หลักการเขียน รูปแบบการเขียน ลักษณะและการใช้ประโยชน์ของงานเขียน เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ�ำวันที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเขียนเล่าเรื่อง การเขียน
จดหมาย การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนค�ำถาม-ตอบในแบบสอบถาม การเขียนเพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริง การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น การเขียนเพื่อโน้มน้าวจิตใจ การเขียนเอกสารสิทธิ์
และสัญญาตามกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
01540107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Reading for Life and Social Development
หลักการและทักษะการอ่านประเภทต่างๆ ได้แก่ การอ่านสรุปความ การอ่านตีความ
การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์
และวรรณกรรมหรือสื่ออื่นๆ ที่สร้างจิตส�ำนึกที่ดีต่อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถน�ำแนว
ความคิดหรือประโยชน์จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ โดยเน้นอ่านงานเขียนจากสือ่
ประเภทต่างๆ สัปดาห์ละ 1 เรื่อง และจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการอ่าน เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
01552701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษทีจ่ ำ� เป็นในการสือ่ สารบูรณาการกับชีวติ
ประจ�ำวัน การใช้ภาษาอังกฤษสนทนา บรรยาย บันทึก สรุปใจความ น�ำเสนอในบริบทที่หลาก
หลาย
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01550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
English for Cross Cultural Communication
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ของ
นานาประเทศ เน้นกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พูดน�ำเสนอผลงาน และแสดงความคิดเห็น
01550105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
Reading and Writing English for General Purposes
ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเพื่อจับใจความส�ำคัญ รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยจาก
สิ่งต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจ�ำวัน พัฒนาการเขียนที่บูรณาการกับทักษะการอ่าน
เพื่อน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
01560102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamentals of Japanese Language
ฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พนื้ ฐาน ฝึกบทสนทนา ทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน การอ่าน ฝึกอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยค
ง่าย ๆ ได้ และศึกษาภาษาญี่ปุ่นในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
01570102 ภาษาจีนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamentals of Chinese Language
ฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พนื้ ฐาน ฝึกบทสนทนา ทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน การอ่าน ฝึกอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยค
ง่าย ๆ ได้ และศึกษาภาษาจีนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศจีน
01670102 ภาษาลาวเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamentals of Lao Language
ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน เน้นทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถ
สรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ และศึกษาภาษาลาวในบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของประเทศลาว
01710102 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamentals of Vietnamese Language
ฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พนื้ ฐาน ฝึกบทสนทนา ทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน การอ่าน ฝึกอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบค�ำถามได้ การเขียนประโยค
ง่าย ๆ ได้ และศึกษาภาษาเวียดนามในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม
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01551601

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Speaking and Listening Skills
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส�ำคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้ว
จับใจความ ใช้ประโยคและส�ำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว
การซื้อของ ภูมศิ าสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลก
เปลีย่ นข้อมูลโดยตรงและไม่ยงุ่ ยากเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ นุ้ เคยหรือท�ำเป็นประจ�ำ ใช้ภาษาและโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น�ำ้ เสียง กิรยิ า
ท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้น
กระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ
01553601 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
English for Daily Life Skill
พูดคุยเชิงเทคนิคในเรือ่ งทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
โต้ตอบกับผูพ้ ดู ทีเ่ ป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มคี วามเคร่งเครียด สร้างถ้อยค�ำทีช่ ดั เจนและมีความ
ละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ
ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
02531203 ศิลปะการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
Art of Living
ความหมายและคุณค่าของชีวิต ศิลปะการด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม กรณีตัวอย่างที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างความส�ำเร็จและความ
สุขในชีวิต
01511401 จริยธรรมเพื่อการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
Morality for Living
หลักจริยธรรมกับการพัฒนาชีวิต การพัฒนาตนด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญา
การสร้างจิตส�ำนึกตระหนักในความเป็นสุจริตชน การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณค่าต่อโลกและสังคม การบริหารความสัมพันธ์กบั เพือ่ นมนุษย์ เคารพสิทธิและศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุขและมีสันติภาพ

340

คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความส�ำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ความส�ำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นและแสวงหา
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา รวบรวม การจัดเก็บ และน�ำเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าสารสนเทศด้วยรูปแบบที่ทันสมัย และมีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
01511502 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมาย ความส�ำคัญของสุนทรียศาสตร์ตอ่ ชีวติ คุณค่าเชิงสุนทรียะ ของงานศิลปะ
การรับรู้ความงาม ความซาบซึ้งในศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ ด้านโสตศิลป์ และศิลปะการแสดง
ในระดับท้องถิ่น ชาติและสากล เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและสังคม
01500113 ศาสนธรรมเพื่อคนร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Religious Virtues
หลักค�ำสอนของศาสนาส�ำคัญที่มอี ทิ ธิพลต่อมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์เชื่อมโยง
หลักธรรมกับศาสตร์สาขาต่าง ๆ บูรณาการหลักศาสนาและแนวคิดของปราชญ์ทางศาสนา เพือ่
การแก้ปัญหาชีวติ และสังคม เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
02531204 จิตตปัญญาศึกษา
3(2-2-5)
Contemplative Education
ธรรมชาติของจิตมนุษย์ แก่นแท้ของชีวิตและธรรมชาติ หลักการภาวนา เพื่อฝึกฝน
ความรู้สึกตัว (สติ) การปฏิวัติจิตส�ำนึกเดิมสู่จิตส�ำนึกใหม่ที่เข้าถึงความเป็นอิสระ ความสุข
ปัญญา และความอาทรต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การพัฒนาตนเองอย่างสมดุลสู่ความเป็น
มนุษย์ ที่สมบูรณ์ เน้นวิธีการเรียนรู้ ที่น�ำผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองอย่างลึกซึ้ง
และเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกผ่านกระบวนการจิตตภาวนา สุนทรีย
สนทนา การท�ำงานศิลปะ โยคะ
03611201 หมากล้อม
3(3-0-6)
GO
ประวัตคิ วามเป็นมาของหมากล้อม กฎ กติกา มารยาท วัตถุประสงค์ พืน้ ฐาน ของการ
เล่นหมากล้อม ทักษะทางปัญญา 11 ประการ บัญญัติ 10 ประการ เทคนิคในการเล่นหมากล้อม
แบบต่าง ๆ การแก้ปัญหาระหว่างเกม คุณค่าของหมากล้อมและการน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน
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02053301 สุนทรียะ
3(3-0-6)
Aesthetics
ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท�ำนอง และเนือ้ หาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลง
ร�ำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรม
นันทนาการ ปฏิบัติการร�ำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลัก
ทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท�ำผลงาน
ทางศิลปะ น�ำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
*** 02500104 วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร
3(2-2-5)
Culture of Sakon Nakhon Basin
สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกลุ่มชาติพันธุ์ พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ และ
โบราณคดี ประวัติศาสตร์การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ชีวประวัติ
บุคคลส�ำคัญของท้องถิ่น ภูมิปัญญาทางด้านศิลปกรรม หัตถกรรม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม ฯลฯ ในบริเวณแอ่งสกลนคร อัตลักษณ์และพลวัตการปรับตัวของชุมชน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในกระแส โลกาภิวัตน์ โดยเน้นกระบวนการศึกษา
ชุมชนในท้องถิน่ ให้เชือ่ มโยงกับสาขาวิชาทีน่ กั ศึกษาเรียน และมีการน�ำเสนอผลงานเชิงประจักษ์
*** สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2562 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน
พ.ศ.2562 เห็นชอบก�ำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร
ยกเว้นกรณีที่เคยเรียนมาแล้ว
02531202 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Society and Globalization
ความหมาย ลักษณะ สาระส�ำคัญและสถานการณ์ปัจจุบันของโลกาภิวัตน์ บทบาท
และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม แนว
โน้มและทิศทางการพัฒนาของสังคมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์
02531201 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
The ASEAN Ways
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภูมริ ฐั ศาสตร์ พืน้ ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิน่
อาเซียน การยอมรับปรับรูปแบบวิถีชีวิต คติความเชื่อ ค่านิยม จิตวิญญาณ สังคม วัฒนธรรม
ของภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน วิถีอาเซียนในสังคมโลกปัจจุบัน
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02500106 กฎหมายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Laws for Life
ลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย หลักการพืน้ ฐานของนิตริ ฐั กระบวนการยุตธิ รรมและหลัก
กฎหมายเบือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เน้นศึกษากรณีตัวอย่างใน
ชีวิตประจ�ำวัน
02500107 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ การวิเคราะห์ความขัดแย้งและความรุนแรง กรณี
ศึกษาความขัดแย้งและการใช้สนั ติวธิ ใี นระดับชีวติ ชุมชนและสังคม เครือ่ งมือสันติวธิ ี ปฏิบตั กิ าร
ไร้ความรุนแรง การสื่อสารเพื่อสันติ การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้งและการใช้สันติวิธี
ในชีวิตประจ�ำวัน
02551101 พลเมืองศึกษา
3(3-0-6)
Civic Education
หลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองโดยกฎหมาย
สิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน พลวัตการเมืองภาคประชาชน
และประชาสังคม ของสังคมการเมืองไทย บทบาทของพลเมืองในประเทศต่าง ๆ สร้างเสริม
จิตส�ำนึกสาธารณะโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาสภาพปัญหาที่เป็นจริงในชุมชน
ท้องถิ่น
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Principles of Modern Management
แนวคิดและหลักการจัดการ การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรขององค์การ หน้าที่
ในการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาชีวิต สังคม และองค์กรให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
03500104 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนา การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
และมีความเหมาะสมกับสภาพทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชน กรณีตัวอย่าง
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN-Sustainable Development
Goals)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University

343

03621101

การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
การเริ่มต้นธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
กลยุทธ์การสร้างธุรกิจ รูปแบบทางกฎหมายของธุรกิจ แผนธุรกิจ การเลือกท�ำเลทีต่ งั้ แผนการ
ตลาด ผลิตภัณฑ์ และราคา การจัดจ�ำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ระบบบัญชีและ
งบการเงิน การจัดการทางการเงิน และภาษีอากร การจัดองค์การและการจัดการบุคลากร
แนวโน้มการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต และจริยธรรมทางธุรกิจ
02533201 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
The King Wisdom for Local Development
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนในชีวิตประจ�ำวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท�ำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04000105 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ กับการใช้
เหตุผล ความน่าจะเป็นและสถิติในชีวติ ประจ�ำวัน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำ
วัน ดอกเบีย้ ร้อยละ ค่างวด คณิตศาสตร์ส�ำหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับเกม คณิตศาสตร์กับ
ศิลปะ ก�ำหนดการเชิงเส้นเบือ้ งต้น คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจ�ำวันตามแนวพระราชด�ำริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง”
04000106 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ ฐานข้อมูลเบื้องต้น การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายพื้นฐาน การใช้ระบบเครือ
ข่าย เพื่อการสื่อสารและสืบค้นอย่างมีจริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการของชีวิตและระบบที่ส�ำคัญของร่างกายมนุษย์
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพ กลไกการปรับตัวของร่างกาย
เมือ่ มีความเปลีย่ นแปลงเพือ่ รักษาสุขภาพ โรคและการป้องกันการเกิดโรคของบุคคลในวัยต่าง ๆ
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แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกก�ำลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และชีวอนามัยเพื่อสุขภาพ
04071201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
Science and Technology in Daily Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และเวชศาสตร์ชะลอวัย มาประยุกต์
ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และการแก้ปัญหาด้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์
05000104 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Agriculture and Food for Life
ความส�ำคัญของการเกษตร หลักการผลิต และผลิตผลทางการเกษตร ด้านพืช สัตว์
ประมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ข้าวและธัญพืช ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และความปลอดภัยของผู้บริโภค
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Technology and Innovation for Sustainable Development
ความหมาย แนวคิดและบทบาทเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการด�ำเนินชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพในปัจจุบัน ผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สภาพแวดล้อมและความ
เป็นมนุษย์ รวมถึงวิเคราะห์และวางแผนเพื่อสร้างเครื่องมือส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน โดยเน้นการรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ศึกษาชุมชนหรือหมู่บ้าน
วัฒนธรรมต้นแบบ
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
Thinking Skills Development
ความหมาย ความส�ำคัญ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด เทคนิค และวิธีคิด
ประเภทต่าง ๆ กรณีศึกษา และการฝึกทักษะการคิดเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต
05151101 เกษตรภูมปิ ัญญาพื้นถิ่น
3(3-0-6)
Folk Wisdom in Agriculture
บริบทการเกษตรของประเทศไทย นิยาม ความหมาย แนวคิด หลักการ การประยุกต์
และเทคนิคการปฏิบตั ขิ องเกษตรทางเลือก โดยการบูรณาการธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าการเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัตกิ าร การศึกษา
ดูงานนอกสถานที่
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04071202 ครอบครัวศึกษา
3(3-0-6)
Family Studies
ครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว ทักษะการบริหารชีวิตคู่ การจัดการปัญหา
ครอบครัว การสร้างสรรค์ครอบครัวทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การปรับตัวของครอบครัวสมัยใหม่ เพศสภาพ
และสิทธิเสรีภาพในสังคมสมัยใหม่
04002101 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
21st Century Skills for Life and Career
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 3R 8C โดยบูรณาการการประยุกต์
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต และ การประกอบอาชี พ อย่ า งมี คุ ณ ภาพใน
ศตวรรษที่ 21
04073501 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion and Care
สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส�ำคัญของกีฬาและ
นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการ
ในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส�ำคัญ
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บอกกล่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดท�ำคู่มือการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนใน
ปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรนิตศิ าสตร
บัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และหลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษา ดังประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตลอดจนมีการแก้ไขประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ส�ำหรับนักศึกษาใหม่
ดังนั้น ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดูแล
นักศึกษาทางด้านวิชาการ ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้รวบรวมสาระส�ำคัญ
ต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบไว้พอสมควร จึงขอให้นักศึกษาได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในคู่มือ
การศึกษาฉบับนี้ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจนส�ำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ส�ำหรับนักศึกษา
อย่างแท้จริง
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ
คาบ
เรียน

คาบที่ คาบที่ คาบที่ คาบที่ คาบที่ คาบที่
1
2
3
4
5
6

07.10 08.00 08.50 09.40 10.30
–
–
–
–
–
08.00 08.50 09.40 10.30 11.20
เวลา
น.
น.
น.
น.
น.

11.20
–
12.10
น.

คาบที่ คาบที่ คาบที่ คาบที่ คาบที่ คาบที่ คาบที่ คาบที่ คาบที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
13.00
–
13.50
น.

13.50
–
14.40
น.

14.40
–
15.30
น.

15.30
–
16.20
น.

16.20
–
17.10
น.

17.10
–
18.00
น.

18.00
–
18.50
น.

18.50 19.40
–
–
19.40 20.00
น.
น.

ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิ เศษ (กศ.ป.)
คาบ
เรียน

คาบที่
1

คาบที่
2

คาบที่
3

คาบที่
4

คาบที่
5

คาบที่
6

คาบที่
7

คาบที่
8

คาบที่
9

คาบที่
10

คาบที่
11

คาบที่
12

08.30
–
09.20
เวลา
น.

09.20
–
10.10
น.

10.10
–
11.00
น.

11.00
–
11.50
น.

13.00
–
13.50
น.

13.50
–
14.40
น.

14.40
–
15.30
น.

15.30
–
16.20
น.

16.20
–
17.10
น.

17.10
–
18.00
น.

18.00
–
18.50
น.

18.50
–
19.40
น.
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แผนผังภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรามีความมุ่งมั่นและความพร้อม
ที่จะก้าวไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการให้ “โอกาส”
และการสร้างคนดี
มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ออกแบบ/พิมพ์ที่ : บริษัท อันลิมิต พริ้นติ้ง จ�ำกัด
เลขที่ 7 ซอยลำดพร้ำว 65/1 (ศรีสุข) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทร. 02-530-3126 Fax. 02-530-3127

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถนนนิตโย อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
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