
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

เรื่อง  การก าหนดรหัสรายวิชาเรียนในหลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

................................................................................................... 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้การจัดการศึกษา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเข้าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  จึงเห็นสมควร
ก าหนดรหัสวิชาเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2554  และหลักสูตรฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังต่อไปนี้ 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard 

Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 

3.1. ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
3.2. ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
3.3. อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและเลขอารบิกรวมทั้งหมด  7  ตัว 
ล าดับที่  1-4 บ่งบอกถึงคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
ล าดับที่  5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
ล าดับที่  6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
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ล าดบัก่อนหลงั 

ลกัษณะเน้ือหา 

คณะ/หลกัสูตร/สาขาวชิา/กลุ่มวชิา 
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หมู่วิชาและรหัสวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชา รหัส 
ภาษา GELA 
มนุษยศาสตร์ GEHU 
สังคมศาสตร์ GESO 
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   GESC 

 
 

หมวดวิชาครุศาสตร์ 
หมู่วิชา รหัส 

หมู่วิชาหลักการศึกษา  EDTE 

หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน EDCI 
หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา EDIT 

หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา EDRE 

หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว EDPS 

หมู่วิชาการบริหารการศึกษา EDAD 

หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย EDEC 

หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ  EDSP 

หมู่วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  EDPH 

หมู่วิชาวิทยาศาสตร์ EDSC 
หมู่วิชาคณิตศาสตร์ EDMA 
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ EDEN 

 
 

หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
หมู่วิชา รหัส 

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ HSGR 
หมู่วิชาปรัชญา HSPP 

หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา HSRD 

หมู่วิชาภาษาศาสตร์ HSLT 
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หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
หมู่วิชา รหัส 

หมู่วิชาภาษาไทย HSTL 

หมู่วิชาภาษาอังกฤษ ENGA 

หมู่วิชาภาษาอังกฤษอังกฤษธุรกิจ ENGB 
หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น ENJA 

หมู่วิชาภาษาจีน ENCN 

หมู่วิชาสารสนเทศศาสตร์ ENTS 

หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส ENFR 

หมู่วิชาภาษามาเลย์ ENMA 

หมู่วิชาภาษาเยอรมัน ENGE 

หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน ENIT 

หมู่วิชาประวัติศาสตร์ ENHI 
หมู่วิชาภาษารัสเซีย ENRU 

หมู่วิชาภาษาเกาหลี ENKO 

หมู่วิชาภาษาเขมร ENKH 

หมู่วิชาภาษาพม่า ENMY 

หมู่วิชาภาษาเวียดนาม ENVI 
หมู่วิชาภาษาเสปน ENSP 

 
 

หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
หมู่วิชา รหัส 

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิปกรรมศาสตร์ ARGR 
หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม ARPR 

หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ ARFI 
หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิต ิ ARTW 

หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิต ิ ARTH 

หมู่วิชาศิลปกรรม  ARFA 

หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง  HSDF 

หมู่วิชาดุริยางคศิลป์   HSMU 

หมู่วิชาดุริยางคศิลป์ (ไทย) HSMU 
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หมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
หมู่วิชา รหัส 

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร ์ HSSO 

หมู่วิชาจิตวิทยา HSPI 

หมู่วิชามานุษยวิทยา  HSAI 

หมู่วิชาสังคมวิทยา  HSSI 
หมู่วิชาภูมิศาสตร์  HSGP 

หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPPA 

หมู่วิชารัฐศาสตร์  HSPS 

หมู่วิชาประวัติศาสตร์ HSHT 

หมู่วิชาวัฒนธรรมศึกษา HSCS 
หมูว่ิชานิติศาสตร์  HSLA 

หมู่วิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น BPLA 
หมู่วิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง BPPE 
หมู่วิชาพัฒนาสังคม HSSD 

 
 

 
หมวดวิชานิเทศศาสตร์ 

หมู่วิชา รหัส 
หมู่วิชาการสื่อสาร  MSCA 
หมู่วิชาสิ่งพิมพ ์  MSCA 
หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์  MSCA 
หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ MSCA 
หมู่วิชาการโฆษณา  MSCA 
หมู่วิชาการถ่ายภาพ  MSCA 
หมู่วิชาภาพยนตร์ MSCA 
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หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
หมู่วิชา รหัส 

หมู่วิชาเลขานุการ  MSOF 
หมู่วิชาการบัญชี  MSAC 
หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร  MACC 
หมู่วิชาการตลาด  MSMK 
หมู่วิชาการสหกรณ์  MSEC 
หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ  MSMA 
หมู่วิชาการจัดการ MSMA 
หมู่วิชาธุรกิจบริการ MSSV 
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ MSEC 

หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  MSEC 
หมู่วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  MSHR 
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ MSBC 
หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย  MSIR 
หมู่วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว MSTI 
หมู่วิชาธุรกิจโรงแรม MSBH 
หมู่วิชาการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง MSTD 

 
 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมู่วิชา รหัส 

หมู่วิชาฟิสิกส์  PHYS 

หมู่วิชาเคมี  CHEM 

หมู่วิชาชีววิทยา  BIOL 

หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม SCES 

หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(สาธารณสุข)  SCPH 

หมู่วิชาคณิตศาสตร์  MATH 

หมู่วิชาสถิติประยุกต์  STAT 

หมู่วิชาคอมพิวเตอร์  SCCS 

หมู่วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ SCIT  
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FSAT 
หมู่วิชาชีพครูทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี PROT 
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หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
หมู่วิชา รหัส 

หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ  AGFN 

หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  AGCT 

หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน  AGHA 

หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก AGFC 

หมู่วิชาศิลปะประดิษฐ์ AGAC 

หมู่วิชาสิ่งทอ AGTT 

หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
หมู่วิชา รหัส 

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์  AGNO 

หมู่วิชาปฐพีวิทยา  AGSO 

หมู่วิชาพืชไร่  AGAG 

หมู่วิชาพืชสวน  AGHO 

หมู่วิชาสัตวบาล  AGAN 

หมู่วิชาสัตวรักษ์  AGSA 

หมู่วิชาการประมง  AGFH 

หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร  AGAI 
หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช  AGPL 

หมู่วิชาวนศาสตร์ AGFR 

หมู่วิชาการชลประทาน  AGID 

หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน  AGFM 

หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร  AGEX 

หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร  AGIC 

หมู่วิชาเกษตรศึกษา AGAE 






