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ประวัติมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมาครบ 100 ปี ใน พ.ศ.2539 สถานศึกษา
อันมีชื่อว่า "บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษโดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนนิการเรื่องนี้ มีเจ้าพระยา
ภาสกรวงศ์เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นประธาน ที่ประชุมเห็นว่า จวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา                   
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้                  
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2433 เป็นที่กว้างขวางใหญ่โต เห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า "โรงเรียนราชวิทยาลัย"       
เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2439 แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "โรงเรียนฟากขะโน้น" หรือ "โรงเรียบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา" ตราของโรงเรียนเป็นรูป จุฬามงกุฏ การแต่งกายนุ่งผ้าสีครามและเสื้อขาว มีนาย เอ ซี คาร์เตอร์ เป็น
อาจารย์ใหญ่ ครั้นต่อมา การศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ ท าให้สถานที่คับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัยจึงย้ายไป
อยู่ที่ต าบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระปทุมวัน จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯก็ว่างลง ในขณะนั้นการศึกษาระหว่าง
หัวเมืองกับกรุงเทพมหานครเหลื่อมล้ ากันมาก เนื่องจากคุณภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการจึงได้
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ  เรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก"                         
ส าหรับผลิตครูที่มีคุณภาพ เพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2446 มีหลวงบ าเน็จวรญาณ 
เป็นอาจารย์ใหญ่ การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้น ได้ขยายตัวออกไปต่างจังหวัดมากขึ้น จงึท าให้ความจ าเป็น
ที่จะส่งนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาลดน้อยลง ทางราชการเห็นว่าการฝึกหัดอาจารย์               
ที่มีอยู่เดิม จะให้ได้ประโยชน์อย่างสูง ควรจัดเป็นโรงเรียนประจ าจึงให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์             
ซ่ึงเป็นนักเรียนกลางวัน มาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์                
ฝั่งตะวันตก"เมื่อพ.ศ.2499 ขุนวิเทศดรุณกิจเป็นอาจารย์ใหญ่ และต่อมาเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" 

    พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน)                  
แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปี พ.ศ.2458จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปอยู่ที่วังใหม่ (กรีฑาสถานแห่งชาติ               
ในปัจจุบัน) ท าให้จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ว่างลงอีกครั้ง ทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น                       
ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นใหม่ เรียกว่า "โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2458 
รับนักเรียนประจ า โดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเปน็สาขาของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ 
โรงเรียนสุขุมาลัย (ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล                    
เป็นอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต  สีประจ าโรงเรียน
คือ ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียนคือ บ.ส. มีคติพจน์ประจ าโรงเรียนคือ "สจฺจ  เว อมตา วาจา"                 
และตราประจ าโรงเรียนคือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์                      
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สัญลักษณ์ที่กล่าวมานี้เป็นรากฐานส าคัญของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาจนถึงปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2473 
ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนนผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไม่สามารถท าเป็นโรงเรียนได้อีกต่อไปพระยาวิเศษศุภวัตร์ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในสมัยนั้นได้เจรจาผ่านกระทรวงธรรมการเพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับ
โรงเรียนศึกษานารีซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียนจ านวนน้อย ดังนั้นสถานที่ของโรงเรียนศึกษานารีเดิม 
จึงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติยังได้มอบที่ดินบริเวณต าบล
บางไส้ไก่ และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสร้างหอนอนและห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่                
ณ ที่แห่งใหม่นี้  ตั้งแต่ พ.ศ.2475 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยาในปัจจุบัน
ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.7 -ม.8) ใน พ.ศ.2484กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครู            
มากขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครูอีกแผนกหนึ่งมีชื่อเรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา"                 
คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแผนกฝึกหัดครูแห่งนี้เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัดที่ส าเร็จการศึกษา     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม  (ป.ป.)  เป็นโรงเรียนประจ าต่อมาใน พ.ศ.2499
ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าวและเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง 

    พ.ศ.2501โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
โรงเรียนมัธยม ศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระ ยาได้ขยายการจัดการศึกษา เพื่อผลิตครูมาเป็นล าดับ ใน พ.ศ.2516 ได้เปิดสอน
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ.2527 จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และยังได้เปิดระดับ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี นับเป็นการขยาย
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าะพระยาได้รวมกลุ่มกับ
วิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง 6 แห่ง เรียกชื่อว่า "วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์"            
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ 
"สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทาน นามใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา"              
และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดการศึกษา            
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ นับได้ว่า สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นสถาบันที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอดและเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาทุกคนที่ได้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันแห่งนี้  
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ประวัตสิมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ชว่ง บนุนาค) 

 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นมหาบุรุษของไทยที่สร้างคุณประโยชน์                       
แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากที่ตั้งของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบริเวณโดยรอบเคยเป็นจวน              
และที่ดินของท่านมาก่อน ทุก ๆ คนในสถาบันราชภัฏแห่งนี้จึงเคารพเทิดทูนท่าน โดยขนานนาม ท่านว่า "เจ้าพ่อ" 
และเรียกตนเองว่า "ลูกสุริยะ" เนื่องจากท่านได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑล จากพระบาทสมเด็จ                  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นตราประจ าตัวและยึดถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่านมาโดยตลอด  

 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์เป็นบุตรคนใหญ่ของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์                    
(ดิศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงจัน เกิดในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช                 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2351 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 9 คน บรรพบุรุษของตระกูลบุนนาค               
เป็นเสนาบดีคนส าคัญ มาตั้งแต่สมัยอยุธยาและได้รับราชการแผ่นดินสืบทอดต่อกันมา สมเด็จมหาศรีสุริยวงศ์  
ได้รับการศึกษาและฝึกฝนวิชาการต่าง ๆ เป็นอย่างดี เนื่ องจากบิดาของท่านเป็นเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดี                
ว่าการต่างประเทศ และว่าการปกครองหัวเมืองชายฝั่งทะเลมาก่อน สมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์               
มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูดและอ่านต าราภาษาอังกฤษในสมัยนั้น ได้อย่างคล่องแคล่ว ท่านได้คบหา
กับชาวตะวันตก ที่เข้ามาในประเทศไทยในสมยันั้น โดยเฉพาะหมอบรัดเลย์  ท่านยังเป็นบุคคลส าคัญในการเจรจา 
และท าสัญญากับชาติตะวันตก ที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 โดยตลอด นอกจากนี้                
ยังมีความสามารถในการต่อเรือแบบฝร่ัง จนสามารถต่อเรือก าปั่นขนาดใหญ่เป็นจ านวนหลายล า ท่านยังมีความ
สนใจในความรู้อื่น ๆ เช่น วรรณคดี การค้าการปกครอง เป็นต้น 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรับราชการ          
มาโดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่  5 มีต าแหน่งราชกาลในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหม                
ในสมัยรัชกาลที่ 4 และด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการ แผ่นดินเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 ยังทรงพระเยาว์ ภายหลังจาก 
ที่ลาออกจากราชกาลในบั้นปลายชีวิต ท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงแก่พิราลัย          
นับเป็นมหาบุรุษคนส าคัญของประเทศชาติที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวง ดังบันทึกของ               
เซอร์จอห์น เบาวริ่ง ทูตอังกฤษที่เข้ามาติดต่อกบัไทยในสมยัรัชกาลที่ 4 ซึ่งกล่าวไว้ว่า "เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์คนนี้ 
ถ้าไมเ่ปน็คนเจา้มารยา หรือคนรักบ้านเมืองของตนก็ตาม ต้องยอมรับว่า ฉลาดล่วงรู้การล้ าคนทั้งหลายที่เราได้พบ
ในที่นี้ ทั้งมีกริยาอัชฌาสัย อย่างผู้ดี และรู้จักพูดจาเหมาะแก่การ"  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                    
ทรงตระหนักพระทัย และ ยกย่องเกียรติคุณของท่านว่า  "คร้ันถึงราชกาลปัจจุบันได้รับต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการ
แผ่นดิน ฉลองพระเดชพระคุณโดยอัธยาศัย เที่ยงธรรม ซื่อตรงมิได้แลเกรงผู้ใด จะว่ากล่าวตัดสินการสิ่งใด             
จะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วกัน และเป็นแบบอย่างต่อไปภายหน้า สิ้นกาลนาน" 
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สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สมรสกับท่านผู้หญิงกลิ่น มีบุตรและธิดารวมกัน 4 คน ในบั้ นปลายชีวิต   
ท่านมักจะพักอยู่ที่เมอืงราชบุรี และถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลมบนเรือทีป่ากคลอง กระทุ่มแบน ราชบุรี รวมอายุ 74 ปี 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2425 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดพิธีร าลึกถึงท่านในวันที่ 19 
มกราคม ของทุกปี เรียกว่า วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์ จึงเป็นศูนย์รวมของทุกคน
ในสถาบัน แห่งนี้ที่จะประกอบคุณความดีทั้งปวง  และมีความสามัคคีต่อกันเพื่อเทิดทูนเกียรติของท่านตลอดไป  

อนสุาวรีย ์“สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ”์ 

 ทุกท่านที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะพบอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบรมมหา               
ศรีสุริยวงศ์เป็นศรีสง่า ของมหาวิทยาลัย อนุสาวรีย์แห่งนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2519             
และส าเร็จเรียบร้อยในปีต่อมา คือในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2520 ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา 
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทุกรุ่นทายาทผู้สืบสกุลของสมเด็จเจ้าพระยาฯ   
และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้สละก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังทรัพย์ ด้วยศรัทธาแรงกล้าจนบรรลุวัตถุประสงค์                     
ที่ก าหนดไว้ คือ เพื่อร าลึกถึงพระคุณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และเทิดทูนเผยแพร่เกียรติประวัติ
ของท่านนอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นเคร่ืองผูกพันยึดเหนี่ยวจิตใจของทุก ๆ คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 การจัดสร้างอนุสาวรีย์ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” ประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง เมื่อสร้าง
อนุสาวรีย์แห่งนี้แล้วมหาวิทยาลัยยังได้น าเงินที่เหลือจากการบริจาคมาจัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยา ”                   
เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และได้ด าเนินงานมาจนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้น าเงินที่เหลือ            
จากการบริจาคเพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์ดังกล่าว มาบูรณะและก่อสร้างปูชนียสถานที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง                       
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ ศาลสมเด็จฯ 

ศาลสมเด็จฯ และศาลเจา้ที ่

 ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ หรือที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า ศาลสมเด็จฯ หรือ ศาลเจ้าพ่อ             
เป็นศาลที่ประดิษฐาน   รูปปั้นคร่ึงองค์ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในอาคารไทยแบบสี่มุข ตั้งอยู่
หน้าตึกวิเศษศุภวัตร์ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกส่วนทางทิศเหนือมีอาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ถัดไป               
ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลสมเด็จฯ เป็นที่ประจักษ์กันดีในบรรดาลูกสุริยะและบุคคลทั่วไปที่มีความเคารพศรัทธา               
ในสมเด็จเจ้าพระยาฯ ศาลสมเด็จฯ เก่าแต่เดิมตั้งอยู่บริเวณวงเวียนเล็ก ต่อมาพระยาวิเศษศุภวัตร์อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างศาลสมเด็จขึ้นใหม่ในบริเวณด้านหลังของตึกวิเศษศุภวัตร์                
แต่ปัจจุบันนี้เรียกว่าศาลเก่า หรือศาลเจ้าที่  มีลักษณะคล้ายศาลพระภูมิ ตั้งอยู่บนเขาขนาดเล็กที่ก่อสร้างขึ้นมา            
สูงจากพื้นดินประมาณ 3 เมตร เมื่อปี 2514 คณะกรรมการด าเนินการก่อสร้างอาคารประถมสาธิตได้ท าพิธี
เคลื่อนย้ายไปสร้างไว้หน้าอาคารประถมสาธิตซึ่งมีความสวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 ต่อมา อาจารย์จรูญ  วงศายัณห์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาสมัยนั้นได้ร่วมกับคณาจารย์และผู้มีจิตศรัทธาเพื่อบริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างศาลสมเด็จ               
ขึ้นใหม่ บนพ้ืนที่อันเป็นศาลสมเด็จฯ ปัจจุบัน และได้ฉลองศาลจนเป็นประเพณีบวงสรวงและสักการะทุก ๆ ปี 
กาลเวลาผ่านไป ศาลเดิมทรุดโทรมและคับแคบ จึงได้บูรณะและก่อสร้างใหม่โดยน าเงินจากการบริจาคสร้าง
อนุเสาวรีย์ที่ยังเหลืออยู่มาบูรณะก่อสร้างส าเร็จลงเมื่อปลายปี พ.ศ. 2521 
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รอยพระบาทประทบั ณ แผน่ดินบา้นสมเด็จ 

ผู้เขียน   ผศ.กลอยใจ   โสภณปาล  
ประธานกรรมการมลูนธิิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

 
 ทุกชีวิตที่อยู่ในแผ่นดิน “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  ปัจจุบันบางท่านคงจะทราบความเป็นมาและประวัติของ
สถานที่แห่งนี้ดี  แล้วคงจะไม่ต้องบอกกล่าวซ้ าอีกครั้ง   แต่สิ่งที่อยากบอกเพื่อให้ทุกท่านภูมิใจและบอกต่อๆกันไป  
เรื่องราวจะได้ไม่หยุดอยู่เฉพาะรุ่นนี้ 

 เหตุที่ให้ชื่อเรื่องนี้ว่า “รอยพระบาทประทับ ณ แผ่นดินบ้านสมเด็จ” เพราะแผ่นดินนี้ นอกจากจะเป็นที่ดิน
ของ “เจ้าพ่อ” แล้ว  ยังเป็นสถานที่ราชการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากล้นเกล้าฯหลายพระองค์ได้เสด็จพระ
ราชด าเนินประทับรอยพระบาทไว้ ณ สถาบันการศึกษาแห่งนี้ทั้ง 2 บริเวณ คือ บริเวณมหาวิทยาลัย (เขตนอก) 
และบริเวณโรงเรียนสาธิต (เขตใน) อีกทั้งสมเด็จพระสังฆราชฯ ก็ได้เสด็จ ณ สถานที่แห่งนี้ถึง 3 ครั้ง   จึงขอ
บอกเล่าเรื่องราวในอดีต เพื่อให้ทุกท่าน ปิติและภูมิใจในสถาบันการศึกษาของเหล่า “ลูกสุริยะ” สรุปดังนี้ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระ
ราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) เมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2523  นับว่าเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และถือเป็นเกียรติยศยิ่งต่อสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์เสด็จพระ
ราชด าเนินมาทรงเปิดอนุสาวรีย์ด้วยพระองค์เอง 

สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทับรอยพระบาทถึง 3 ครั้ง 

คร้ังแรก สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานจุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเศกเหรียญและพระกริ่ง   
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2519                         

คร้ังที่สอง  สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2537 

คร้ังที่สาม  สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานในพิธีเททองรูปปั้น  พระกริ่งและเหรียญสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค)  รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2539 

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 2 ครั้ง 

 คร้ังแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมื่อวันที่  9 มกราคม 2532 

 คร้ังที่สอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จเปิดอาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2540 
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สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เสด็จทรงประกอบพิธี
เปิดอาคารบรรณราชนครินทร์  ซึ่งพระองค์พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2545 

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ  บุนนาค)  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต  บุนนาค)                
และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) ในวาระ 200 ปี วันสมภพสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา             
ศรีสุริยวงศ์  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 

 ผู้เขียนน าเร่ืองนี้มากล่าว ด้วยประสงค์จะให้ลูกสุริยะทั้งหลายและทุกชีวิตในบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                
ได้ตระหนักและมีความภูมิใจในแผ่นดินประวัติศาสตร์ที่มีอายุยืนยาวกว่า 100 ปี เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างความดี
และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยยึดถือแบบอย่างของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ
ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี หาผู้ใดเสมอมิได้ ขอให้ “ลูกสุริยะ”
ทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ สถานที่ใด   จงพร้อมใจกันมารับความเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ และความปลื้มปิติยินดี
โดยทั่วหน้ากัน เก็บไว้ในความทรงจ าของท่าน ตราบนิรันดร์ 
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หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งหน่วยงานออกเป็น 14 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานอธิการบดี     10. ส านักกิจการนิสิต-นักศึกษา  
2. คณะครุศาสตร์     11. ส านักคอมพิวเตอร์ 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12. ส านักโรงเรียนสาธิต 
4. คณะวิทยาการจัดการ    13. ส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   14. บัณฑิตวิทยาลัย 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
9. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นส่วนงานบริหารกลางของอธิการ หน่วยงานนี้
จัดระบบบริหารส่วนกล่าง มีงานบริหารบุคล งบประมาณ สถานที่ และพัสดุ เป็นต้น มีภารกิจหลักในการให้บริการ
แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สนับสุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
พัฒนาบุคลากรให้มีจิตรบริการและท างานเป็นทีม พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป 
หน่วยงานภายในส านักอิการบดี 
-กองนดยบายและแผนงาน 
-กองบริหารงานบุคล 
-กองคลัง 
-งานธุรการ 
-งานเลขานุการ 
-งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 1108 เว็บไซต์ : http//secret.bsru.ac.th 
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือห้องสมุด  ตั้งอยู่ที่อาคาร   “บรรณราชนครินทร์”  
(อาคาร 8) ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิต 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้ตามวันและเวลาดังนี้ 

จันทร์/อังคาร/พุธ  เวลา 08.30 - 19.30 น. 
พฤหัสบดี/ศุกร์และอาทิตย์  เวลา 08.30 -16.30 น. 

* หมายเหตุ วันเสาร์เปิดบริการเฉพาะช่วงเวลาเปดิภาคเรยีนฤดูรอ้น 
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การสมคัรสมาชกิ 
 ผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องสมัครเป็นสมาชิกและต่ออายุสมาชิกทุกภาคเรียน 
โดยน าหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงการศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ มาแสดงและมีสิทธิ์ในการยืมทรัพยากร
สารสนเทศดังนี้ 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี   5 เล่ม / 7 วัน 
  นักศึกษาระดับปริญญาโท   10 เล่ม / 14 วัน 
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  15 เล่ม / 14 วัน 
 การส่งหนังสือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ 5 บาท/เล่ม 
การให้บริการ 
1. บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 -บริการและแนะน าการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด  
 -บริการรวบรวมรายชื่อหนังสือตามสาขาวิชา 
 -บริการแนะน าการเขียนและอ้างอิงบรรณานุกรม 
 -บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ http://arcbs.bsru.ac.th 
 -บริการให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง www.facebook.com/library.bansomdij 
2. บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
 -บริการเครือข่ายไร้สาย / บริการคอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้น 
 -บริการโสตทัศนวัสดุ / บริการห้อง Mini Theatre / บริการห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย 
 -บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ 
3. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ จ านวน 13 ฐานข้อมูลซึ่งไดรับจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ 

- Academic  Search  Premier  เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดจากทั่วโลก  
- Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุม

การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไป
จนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Book and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทาง
ต่างๆ อีกมากมาย  

- Complete & Applied Sciences เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมของเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

- ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์                 
ของ Association for Complete Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความวารสาร 
นิตยสาร รายงาน เอกสารการประชุมและข่าวสาร ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสาร
ฉบับเต็ม 
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-  H.W.Wilson เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่  
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ กฎหมาย
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ เช่น  เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์
สิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ และสันทนาการฯลฯ 

- ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยด้าน 
Science Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities Citation  

- ABI/INFORM เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลด้านธุรกิจ การจัดการการโฆษณา 
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ 

- SpringerLink-Journal เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine & Public Health, Russian, 
Life Sciences, Chemistry, Mathematics, Physics, Computer Science,  

- ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการแพทย์ 
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 02-473-7000 ต่อ 1700 เว็บไซต์ http://arcbs.bsru.ac.th 

 
ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มด าเนินงานในชื่อ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและ
สถาบันราชภัฏในปีพ.ศ.2538 ปัจจุบันส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ด าเนินการตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีบทบาทและภารกิจที่ส าคัญตามกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติด้านการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 
ตอบสนองจดุเนน้ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตและท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก าหนดปรัชญาในการท างานท านุบ ารุง และสืบสานงานวัฒนธรรมไว้ดังนี้  
“ แหล่งรวมองค์ความรู้  เปิดสู่โลกกว้าง  สร้างเครือข่ายวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ”   
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการท างานไว้ว่า”มุ่งศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ท านุบ ารุง  อนุรักษ์  
ส่งเสริม  เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  อันเป็นมรดกที่ล้ าค่าของชาติตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่ นไปสู่ระดับ
นานาชาติ” มีพันธกิจส าคัญที่ก าหนดร่วมกันคือ การศึกษาวิจัยองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง การจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้
หรือเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมย่านฝั่งธนบุรี  การสร้างจิตส านึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมให้เกิดแก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการประสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
กับชุมชนท้องถิน่จนถึงระดับนานาชาติ 
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Life Sciences, Chemistry, Mathematics, Physics, Computer Science,  

- ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการแพทย์ 
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 02-473-7000 ต่อ 1700 เว็บไซต์ http://arcbs.bsru.ac.th 

 
ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ิมด าเนินงานในชื่อ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและ
สถาบันราชภัฏในปีพ.ศ.2538 ปัจจุบันส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ด าเนินการตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีบทบาทและภารกิจที่ส าคัญตามกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติด้านการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 
ตอบสนองจดุเนน้ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตและท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก าหนดปรัชญาในการท างานท านุบ ารุง และสืบสานงานวัฒนธรรมไว้ดังนี้  
“ แหล่งรวมองค์ความรู้  เปิดสู่โลกกว้าง  สร้างเครือข่ายวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ”   
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการท างานไว้ว่า”มุ่งศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ท านุบ ารุง  อนุรักษ์  
ส่งเสริม  เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  อันเป็นมรดกที่ล้ าค่าของชาติตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่ นไปสู่ระดับ
นานาชาติ” มีพันธกิจส าคัญที่ก าหนดร่วมกันคือ การศึกษาวิจัยองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง การจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้
หรือเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมย่านฝั่งธนบุรี  การสร้างจิตส านึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมให้เกิดแก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการประสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
กับชุมชนท้องถิน่จนถึงระดับนานาชาติ 
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          โครงการและกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมีดังนี้   

1.โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างแกนน าคนดีศรีบ้านสมเด็จฯ เพื่อเป็นขุมก าลังในการ
ตอบแทนคุณแผ่นดิน การบรรพชาอุปสมบทหมู่ การบวชเนกขัมบารมี ซึ่งจัดช่วงปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

2.โครงการลานบ้าน..ลานวัฒนธรรม เปิดเวทีกิจกรรมให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถตามความ
ถนัดและสนใจ เช่น การแสดงดนตรี ร้องเพลง ฯลฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกสัปดาห์ 

3.โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับมารยาท ความงามอย่างไทย การแสดงออกทางมารยาทไทยในสังคม 
จัดกิจกรรมปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4.โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ การส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศนิวซีแลนด์ ประเภท 
3 เดือน และ ประเภท 1 ปี ด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา14 ปี โดยรับสมัครนิสิตที่สนใจจากจากทุกคณะ               
รับสมัครช่วงเดือนมกราคมของทุกปี 

5.โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญตามเทศกาล เช่น เทศกาลลอยกระทง จัดประกวดนางนพมาศและ              
การแข่งขันประดิษฐ์กระทง เทศกาลสงกรานต์จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน รดน้ าขอพรผู้อาวุโส และการแสดง
พื้นบ้านตามเทศกาลสงกรานต์ 

6. โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรูปแบบต่างๆได้แก่ กิจกรรมทัศนศึกษาจร “ทอดน่อง...ล่องเรือ 
เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพลิดเพลินกับการเดินทางศึกษา           
แห่งเรียนรู้วัฒนธรรมในฝั่งธนบุรี จัดทุกภาคเรียน กิจกรรมท่องเที่ยว “เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน...เมืองไทย           
วันเดียวก็เที่ยวได้” เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดรอบกรุงเทพฯ  อาทิ อยุธยา ลพบุรี 
ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสงครามฯลฯ จัดทุกภาคเรียน กิจกรรมท่องเที่ยวศึกษาแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน “เยือนเพื่อนบ้านอุษาคเนย์”เวยีดนาม ลาว จีน พม่า กัมพูชา ฯลฯ จัดปีละ 1  ครั้ง 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
กิจกรรมเหล่านี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากทุกโปรแกรมวิชาและทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งโครงการ   
ในเชิงวิชาการคือกิจกรรมการเสวนา/สัมมนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่อยู่ในความสนใจ การจัดกิจกรรมต่างๆ               
ได้ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ  กิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ การพัฒนาศูนย์กรุงธนบุรีศึกษาให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม   
ในย่านฝั่งธนบุรี  ตั้งอยู่ที่ ”บ้านเอกนาค” ข้างโรงเรียนประถมสาธิต ด าเนินโครงการวิจัยพื้นที่ด้านวัฒนธรรม 
ชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนย่านกุฎีจีนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง การจัดท าฐานข้อมูลและสร้างคลังความรู้ด้านวัฒนธรรม                 
ในมิติต่างๆ  เพื่อเปิดให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ                                           

ข้อมูลติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 1500  เว้บไซต์ : http//culture.bsru.ac.th 
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ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน   
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีภารกิจเกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและงานทะเบียนประวัติ
นิสิต นักศึกษา เช่น งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา งานทะเบียนประวัติ งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร  
รวมทั้งการให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา โดยนิสิต นักศึกษา สามารถติดต่อเรื่องต่าง ๆ 
เช่น 
 
ที่ เรื่อง ใช้ค าร้องประเภท 
1 ขอแก้ไข / เปลี่ยนแปลง ค าน าหน้า ชื่อ สกุล และประวตัิ ค าร้องทั่วไป 
2 บัตรประจ าตวันิสติ นกัศึกษา หายหรือช ารุด ค าร้องขอมีบตัรประจ าตวันักศึกษา 
3 ขอใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) ค าร้อง ขอใบรายงานผลการศึกษา 
4 ขอหนังสอืรับรองการเปน็นิสติ นักศึกษา / วชิาเอก / ความประพฤติ ค าร้อง ขอหนังสือรับรอง 
5 ไม่สามารถเข้าเรยีนทัง้ภาคการศึกษาหรือลงทะเบียนเรียนไม่ทัน ค าร้อง ขอพักการเรียน 
6 ไม่ต้องการศึกษาต่อด้วยสาเหตุต่างๆ ค าร้องขอลาออก 
7 ต้องการเทียบโอนวิชาเรียน  
 -กรณีจบการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือ สงูกว่า ค าร้อง ขอยกเว้นกลุ่มวิชาการศึกษา

ทั่วไป 
 -กรณีเคยศกึษาระดับปริญญาตรีจากทีอ่ื่นมาแล้ว(ตอ้งไมเ่กิน ๑๐ ปี) ค าร้อง ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
8 ลงทะเบียนเรียนแล้วแตไ่ม่สามารถเข้าเรียนได ้หรือ มเีวลาเรียนไม่

ครบตามก าหนด 
ค าร้อง ขอยกเลิกวิชาเรียน 

 
  นิสติ นกัศึกษา สามารถติดต่อเพื่อรับบริการ ได้ที่อาคาร 5  ชั้นล่าง   ในตาม วัน  และเวลา  ดงันี้ 
 วันจันทร์  -  วันพุธ   เวลา      8.00  - 18.30 น. 
 วันพฤหัสบด ี -  วันศุกร ์  เวลา      8.00  - 16.00 น. 
 วันอาทติย์    เวลา      9.00  - 16.00 น. 
        ส าหรับช่วงเวลาปิดภาคเรียน ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.(ตารางเวลา
ปฏิบัติงานดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ติดตามจากประกาศซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือดูรายละเอียดอื่น ๆ 
ได้ที่  http://mis.bsru.ac.th ) 
 
ข้อมลูดา้นการจดัการเรียนและการลงทะเบยีนเรียน 

ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
หลักสูตร กระบวนการเรียนตลอดจนการวัดผล เพื่อป้องกันความผิดพลาดและความสูญเปล่าทางการศึกษา ดังนั้น
นิสิต นักศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร และการลงทะเบียนเรียน ดังต่อไปนี้   
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1. หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเดจ็เจา้พระยา  เปดิการสอนใน 15 สาย คอื 
สาย ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตรฯ ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สายการศึกษา     
สายวิทยาศาสตร ์     
สายศิลปศาสตร ์     
สายบริหารธุรกิจ     
สายการบัญชี     
สายรัฐประศาสนศาสตร์     
สายนิเทศศาสตร์     
สายเทคโนโลย ี     
สายนิติศาสตร์     
สายศิลปกรรมศาสตร์     
สายวิศวกรรมศาสตร์     
สายเศรษฐศาสตร์     

สายอุตสาหกรรมศาสตร์     
สายสาธารณสุขศาสตร ์     
สายการแพทย์แผนไทย     

  
 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดเลือกเสรี                
บางสาขาวิชามีบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษ  เช่น 

 รายวิชาบุพวิชา (Pre-requisite) คือ มีรายวิชาที่ ต้องเรียนมาก่อน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข                    
ให้รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดนั้นปรับเป็นยกเลิก   “Au” (ร่วมฟัง)  

 รายวิชาตามข้อก าหนดเฉพาะ (Non Credit)  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในบางสาขาวิชา จะมีข้อก าหนด
เฉพาะส าหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา หรือไม่เคยศึกษาบางรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือตาม
ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับบางรายวิชา ให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการ 
ศึกษาตามหลักสูตร     

 
2. ระบบการจดัการศกึษา ใช้ระบบทวิภาพ โดย 1 ปีการศกึษา แบ่งเป็น 
 2.1 ภาคปกต ิ  1 ปีการศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ  
          ภาคเรียนที ่1    ระหว่างเดือนสิงหาคม -  ธันวาคม 
          ภาคเรียนที ่2    ระหว่างเดือนมกราคม -  เมษายน 
 2.2 ภาคกศ.พ.1 ปีการศึกษา แบ่งออกเปน็ 3 ภาคเรียน คอื 
                       ภาคเรียนที่ 1            ระหว่างเดือนสิงหาคม -  ธันวาคม 
                       ภาคเรียนที่ 2            ระหว่างเดือนมกราคม -  เมษายน 
                      ภาคเรียนฤดูร้อน        ระหว่างเดือนพฤษภาคม   -    กรกฎาคม 
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 หนึ่งภาคเรียนปกต ิมีระยะเวลาศึกษา 16 สัปดาห์  แบ่งประเภทเป็น  
   รอบวันธรรมดา เรยีนวันจันทร์ - วันองัคาร -วันพุธ  เวลา  17.00 - 21.00  น.   
   รอบวันอาทิตย ์ เรยีนเฉพาะวนัอาทิตย์  เวลา  08.00 - 21.00  น. 
 ส าหรับภาคเรียนฤดูร้อน ก าหนดระยะเวลาศึกษา  8 สัปดาห์   
   รอบวันธรรมดา เรยีนวันจันทร์ - วันองัคาร -วันพุธ -พฤหัสบดี และวันศุกร์  
   รอบวันอาทิตย ์เรียนเพิ่มอกีหนึ่งวัน คือ วันเสาร์  เวลา 15.00 - 21.00 น. 
 
   2.3  นิสิต นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียนที่ก าหนด  ยกเว้ นได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน              
เพื่อไม่ให้เสียสภาพการเป็นนักศึกษา (โดยให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) หากไม่ด าเนินการข้างต้น            
จะถูกพักสถานภาพในภาคเรียนนั้น และไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป  ต้องยื่นเร่ืองขอคืนสภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับภาคเรียนที่ขอพักการเรียน หรือ ขอคืนสภาพการศึกษา รวมในระยะเวลาการมีสภาพเป็น
นิสิต นักศึกษา ตามก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2550 
 
3. การลงทะเบียนเรียน (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558) ให้นิสิต นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนต่อภาคการศึกษา ดังนี้ 
     3.1 ภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  
 ถ้าต้องการลงทะเบียนสมทบภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้              
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาค1 และ 2 ทั้งนี้ต้องมีจ านวนหน่วยกิต รวมทั้งสองประเภทไม่เกิน  22  หน่วยกิต 
 ส าหรับนิสิต ที่ต้องการเรียนสมทบภาคกศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อนต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

- เรียนอยู่เป็นปีการศึกษาที่ 3 นับแต่วันเข้าเรียน    
- ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
- ต้องยื่นค าร้องขอสมทบเรียนและได้รับการอนุมัติก่อนจึงมีสิทธิลงทะเบียนเรียน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ในชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป               
และให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคเรียนปกติ และให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น             
ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคเรียนฤดูร้อน ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเกณฑ์                      
การประเมินผลการส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

3.2 ภาคกศ.พ.ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
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4.  ข้ันตอนการลงทะเบยีนเรียน 
        มหาวิทยาลัยได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานทะเบียน  นิสิต นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบได้
ที่  http://mis.bsru.ac.th   ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ลงทะเบียนเรียนได้  ดูรายวิชาที่เปิดสอน  ตารางเรียน  ตาราง
สอบ และข้อมูลที่ส าคัญอื่นๆ (โดยสามารถศึกษาขั้นตอน และรายละเอียดได้บนเว็บไซด์) 
 

 
 
 นิสิต นักศึกษาใหม่ถูกก าหนดรหัส Login  และรหัส Password  เพื่อเข้าระบบเป็นเลขที่ประจ าตัวบัตร
ประชาชน (รหัสผ่านที่ใช้เข้าระบบคร้ังแรกของนิสิตนักศึกษาใหม่ จะก าหนดให้เป็นเลขประจ าตัวประชาชนของ
นิสิตนักศึกษา หลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้ว หากนิสิตนักศึกษาคนใดต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านก็สามารถเปลี่ยนได้จาก
เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”)    

  
       ส าหรับการลงทะเบียนวชิาเรียน นิสติ นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบตัิตามขั้นตอนตอ่ไปนี้ 

- ดูประกาศตารางสอนเพื่อตรวจสอบและวางแผนการลงทะเบียนในรายวิชา วัน เวลา ห้องเรียน            
ที่ต้องเรียนตามหลักสูตรให้เรยีบร้อยก่อน   

 - ให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://mis.bsru.ac.th เท่านั้น  โดยเลือกเมนู  
 ลงทะเบียน และด าเนินการตามล าดับตามค าแนะน าที่ระบุไว้ จากนัน้นิสตินักศึกษาสามารถค้นหา 
 รายวิชาไดโ้ดยการกรอกรหสัวิชา หรือชื่อวิชาที่ตอ้งการลงทะเบยีนเรียน จากนั้น กดปุม่ “ค้นหา” 
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 จะปรากฏรายวิชาและหมู่เรียนต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้นิสตินักศกึษาเลือกลงทะเบยีน เรียนโดยการกด 

 ปุ่ม  และ “ยืนยันการลงทะเบยีน 

”  
 - หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอ “ยืนยันการลงทะเบียน” ให้นิสิตนักศกึษากดปุม่ “ยืนยนัการ 
 ลงทะเบียน” อีกครั้ง การลงทะเบียนจงึจะสมบูรณ์ 
 

 
 

 - การเพิ่มรายวิชา : หลังจากที่นิสิตนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนไปแล้ว และหากต้องการเพ่ิม
 รายวิชา สามารถทาตามขั้นตอนเหมือนกับการลงทะเบียนได้เลย  โดยค้นหารายวิชาจากรหัสวิชา 
 หรือชื่อวิชาและกด “ยืนยันการลงทะเบียน” (นิสิตนักศึกษาจะต้องกดยืนยันการลงทะเบียนทั้งหมด 2 คร้ัง) 
         การลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ์      
 - การถอนรายวิชา หลังจากที่นิสิตนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนไปแล้ว และหากต้องการถอน
 รายวิชา นิสิต นักศึกษาสามารถทาไดโ้ดยกดปุ่ม  เพื่อถอนรายวิชา จากนั้นกด “ยืนยันการลงทะเบียน” 
          เพื่อถอนรายวิชานั้น และกด “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้ง การถอนรายวิชาจึงจะสมบูรณ์ 
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  และกด “ยืนยันการลงทะเบยีน” อีกครัง้ การถอนรายวิชาจงึจะสมบูรณ์ 
 

 
 
 - การตรวจสอบผลการศกึษา : นิสิตนักศกึษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษา โดยกดปุ่มเมนู “ผล 
 การศึกษา” จะปรากฏผลการศึกษาในแต่ละภาคเรียน ดังภาพด้านล่าง 

  
 



20 เ ส้ น ท า ง สู่ บั ณ ฑิ ต   ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  2 5 5 9 | 19 
 

 
 

- เมื่อลงทะเบียนผ่านระบบ internet  เรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์ผลการลงทะเบียนเรียนเก็บเป็นหลักฐาน  
หากมีปัญหาในการลงทะเบียนเรียน   นิสิต นักศึกษาต้องติดต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ก่อนการเปิดภาคเรียน 

-  กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มวิชาเรียน ให้ด าเนินการที่ http://mis.bsru.ac.th เท่านัน้  
ภายในเวลาที่ปฏทิินวิชาการก าหนดในแต่ละภาคเรียน 

- เมื่อพ้นก าหนดเวลาการลงทะเบียนเรียน  ต้องยื่นค าร้องขอพักการเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ  
- นิสิต นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการลงทะเบียนประจ าภาคเรียนได้ที่คณะ หรือที่ส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หรือ พิมพ์จากเว็บไซต์  และเก็บเป็นหลักฐานไว้ใช้ในการ
ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน หรือ เพิ่ม – ถอนวิชาเรียน 

 
ค าแนะน าส าหรับการลงทะเบยีนเรียน 

- ต้องมสีถานภาพเป็นนสิิต  นกัศึกษาปกติในขณะด าเนินการลงทะเบียนเรียน  มฉิะนัน้ถือวา่การ 
  ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นๆ ไม่สมบูรณ์      

- การลงทะเบียนเรียนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในเวลา                     
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นๆ เป็นโมฆะ 

- รายวิชาบุพวิชา (Pre-requisite) ในบางรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็น              
ราย วิชาบุพวิชา (Pre-requisite) คือ มีรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข               
ให้รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้นปรับเป็นยกเลิก “W” ดังนั้นนักศึกษาจึงควรตรวจสอบจากเอกสารเล่มนี้ 
(ดูจากสารบัญ) หรือจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น  หรือจากคณะวิชา               
ให้เรียบร้อยก่อน   

- รายวิชาตามข้อก าหนดเฉพาะ (Non Credit)  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในบางสาขาวิชา จะมี
ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา หรือไม่เคยศึกษาบางรายวิชาในระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเท่า หรือตามข้อก าหนดเฉพาะส าหรับบางรายวิชา ให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนั้นนิสิต นักศึกษาจึงควรตรวจสอบ      
จากเอกสารเล่มนี้ในหัวเรื่องสาขาวิชาที่เรียน หรือจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชานั้น  หรือจากคณะวิชาให้เรียบร้อยก่อน   

 
5.  ระบบการประเมนิผลการเรียน   
 มหาวิทยาลัยมกีารประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 
 -    ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเปน็  8  ระดับ  ส าหรับรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรและนับหน่วยกิต    
      รวมทั้งรายวิชากลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คือ 
       A (ก)  ,  B +(ข+)  ,  B (ข)  ,  C+ (ค+)  , C  (ค)  ,  D + (ง+)  ,   D (ง)   และ   E (จ) 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียน และนับ 
 หน่วยกิตในการจบ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้  ต้องไม่ต่ ากว่า  “D”  ถ้านิสิต  
 นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนน ‘’ E’’  ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้  แล้วให้เปลี่ยน 
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 ค่าระดับคะแนนวิชาที่สอบตกนั้นเป็น  “PS”   กรณีวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “ E “  
สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นแทนได้ ส่วนการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “ C “ 
ถือว่าสอบตก  นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่   

- ระบบไม่มคี่าระดบัคะแนน  ใช้สัญลักษณ์  3 ระดับ  ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเ้รียน 
 เพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะ  และรายวิชาทีม่หาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม   คือ 

PD (ผย / ผ่านยอดเยี่ยม) , P (ผ / ผ่าน)  ,   F (มผ / ไมผ่่าน)  
รายวิชาที่ได้รับการประเมินเป็น “F”  นิสติ นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนใหม่จนกวา่จะผ่าน 

  เกณฑ์การประเมิน 
 5.1  การมสีทิธสิอบปลายภาค นิสติ นักศึกษาจะมีสทิธิในการสอบปลายภาคเรยีนตอ้งอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 -    ต้องมีเวลาเรียนในรายวชิานั้น ๆ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 -    ในกรณีที่มีเวลาเรยีนในรายวชิาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แตไ่ม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
  ของอาจารย์ประจ าวิชา 
 -   ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มสีิทธสิอบในวิชานัน้ 
 -  ผู้ไม่มีสทิธิสอบปลายภาคจะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเป็น  “E” 
    5.2 การขาดสอบ 

        การขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาค ให้ติดต่อขอสอบที่ผู้สอน หรือ คณะที่วิชานั้นสังกัด   
ภายใน ๑๕ วันนับจากเปิดภาคเรียนถัดไป  โดยต้องมีหลักฐาน/เหตุผลที่สมควรในการขอสอบ 
    5.3 การให้เกรด รอ (I = Incomplete) 
 ใช้ส าหรับการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นิสิตนักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาด
สอบ ผู้ที่ได้ “ I “  ต้องด าเนินการขอรับการประเมินจากผู้สอน  ภายในภาคเรียนถัดไป 
 ดังนั้นถ้านิสิต นักศึกษา ไม่มาติดต่อภายในก าหนด ผู้สอนจะส่งเกรดโดยประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มี
อยู่ทั้งหมด  
    5.4 การขอยกเลกิวิชาเรียน (W =Withdraw) 
 ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้น  นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนและ
ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่พร้อมหรือไม่สามารถเรียนได้ หรือได้รับอนุมัติยกเว้น หรือโอนวิชาเรียน (อาจมีการ
เรียนบ้าง หรือไม่เคยเข้าเรียนเลย)  ต้องด าเนินการติดต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอค าร้อง
ยกเลิกวิชาเรียน ภายในเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินวิชาการของ  แต่ละภาคมิฉะนั้นอาจารย์ผู้สอนสามารถส่งระดับ
คะแนนเป็น ตก (E หรือ F) ตามข้อบังคับสภาฯ ที่ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการลงทะเบียน  ดังนั้นผู้สอน
ไม่สามารถส่งเกรด W ได้หากนิสิต นักศึกษา ไม่ได้ยื่นค าร้องขอยกเลิกวิชาเรียน 
   5.5 การหาระดับคะแนนเฉลี่ย 
 - ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดย 
            ไม่ปัดเศษ  ส าหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “ I “ ยังไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
 - กรณีสอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาบังคับหรือเปลี่ยนไปเรียนวิชาอื่นได้ในรายวิชาเลือก  
            โดยไม่ต้องนับหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหารเฉลี่ย 
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          - กรณีที่นิสติ นกัศึกษาลงทะเบียนเรยีนซ้ ากับวชิาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวชิาที่ระบุไว้ในหลักสตูร 
            เทียบเท่าให้นับหนว่ยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาทีเ่รียนครั้งสดุท้ายเท่านั้น  แล้วให ้
            เปลี่ยนรายวิชาที่เรยีนซ้ านั้น ให้ได้รับผลการเรียนเป็น “ Au” 
     5.6 การขอทราบผลการเรียน   มีวิธีตรวจสอบได้ดังนี้ 
 - ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้จากที่ http://mis.bsru.ac.th โดยเลือกเมนูตรวจสอบผลการเรียน  
   และด าเนินการตามล าดับตามค าแนะน าที่ระบุไว้   
6. การขอพักการเรียน 
    ในกรณีที่นิสิต นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง ต้องติดต่องานทะเบียน  
     เพื่อด าเนินการขอค าร้องพักการเรียน  ภายในเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรียน     
 ข้อควรระวังในการพักการเรียน 
 -  นิสิต นักศึกษาต้องไม่มีการลงทะเบียน หากลงทะเบียนแล้วต้องใช้ค าร้องขอยกเลิกวิชาเรียน 
 -  นิสิต นักศึกษาสามารถพักการเรียนได้ไม่จ ากัดจ านวนภาคเรียน แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเวลาการ 
  ส าเร็จการศึกษาตามระเบียบฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 
 
 
7. การโอนผลการเรียนและการยกเว้นวิชาเรียน 
 1) การขอโอนผลวิชาเรียน  หมายถึง  
 -   การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนทกุรายวชิามาโอนทัง้หมด โดยไม่จ ากดัจ านวนหนว่ยกิต 
 - เป็นนสิิต นักศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ยงัไม่จบการศึกษาเท่านั้น 
 - ไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอกี  
  เงื่อนไขในการโอนผลการเรยีน 
 ผู้ขอโอนต้องนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น  
 ผู้ขอโอนต้องไม่เคยถกูสั่งใหอ้อกจากสถานศึกษา ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยวา่ด้วยการ 

ประเมินผลการศึกษา  เช่น  
-  เกรดเฉลี่ยไมถ่ึงเกณฑ์ที่ก าหนดในการประเมินผลการศกึษา 
-  มีสภาพการเป็นนักศกึษาครบตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่ขอโอน เมื่อได้รับการเทียบ
โอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 2 ภาคเรียน หลังจากวันที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว หากพ้นก าหนด ถือว่านักศึกษาสละสิทธิในการยื่นค าร้อง 

 เมื่อค าร้องได้รับการอนุมัติ  ต้องน าค าร้องไปช าระค่าธรรมเนียมการโอนวิชาเรียน ที่งานคลังให้เรียบร้อย
ก่อน จึงได้รับการบันทึกผลในประวัติการเรียนรายวิชา 

  2)  การขอยกเว้นวิชาเรียน หมายถึง 
      การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้วมา
ยกเว้นโดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก  โดย 

- ต้องเป็นการเรียนในระดับการศึกษาที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าเท่านั้น 
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- ได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ค  หรือ ผ  หรือเทียบเท่า 
- มีรายละเอียดของวิชา (Course Description) ซึ่งมีเนื้อหาไม่น้อยกว่ารายวิชาที่ขอยกเว้น 
- จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นไม่มากกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนหน่วยกิตรวมขั้นต่ าใน 
 หลักสูตรที่นักศึกษาอยู่ และต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอีกไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
- รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกในระเบียนการเรียนเป็น ผ ในช่องระดับคะแนน 

   การขอยกเว้นการเรียนของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรม หรือ       
มีประสบการณ์การท างาน ให้มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การประเมินเทียบความรู้                          
และประสบการณ์ เพื่อยกเว้นการเรียน โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

เงื่อนไขการยกเว้น 
 ผู้มีสิทธิยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถาบันศึกษา เนื่องจากความประพฤติ

เสียหาย 
   ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 2 ภาคเรียน หลังจากวันที่ข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษาแล้ว หากพ้นก าหนด ถือว่านักศึกษาสละสิทธิในการยื่นค าร้อง 
   เมื่อค าร้องได้รับการอนุมัติ  ต้องน าค าร้องไปช าระค่าธรรมเนียมการโอนวิชาเรียน  ที่งานคลัง               

ให้เรียบร้อยก่อน จึงได้รับการบันทึกผลในประวัติการเรียนรายวิชา 
 
8. การขอจบการศึกษา 

นิสิต นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรต้องยื่นค าร้องขอจบการศึกษาที่ส านักส่งเสริมชาการ 
และงานทะเบียน  ภายในเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรียน  เพื่อเป็นการแสดงเจตนาขอส าเร็จ
การศึกษา แต่มิได้หมายความว่า ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เพราะผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
     1. มีความประพฤติเหมาะสม 
     2. สอบได้ในรายวิชาครบตามหลักสูตรและตามระเบียบ/ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
     3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
     4. ไม่ติดค่าระดับคะแนน จ ในรายวิชาบังคับ และ ร ในรายวิชาใด ๆ 
     5. ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 11 ก าหนดให้ดังนี้  
ส าหรับหลักสูตร  4 ปี      
ภาคปกติ    มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ   และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
ภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 14 ภาคเรียน และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา   
ส าหรับหลักสูตร  5 ปี      
ภาคปกติ    มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า  8 ภาคเรียนปกติ   และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
ภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า  17 ภาคเรียน  และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
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10. การพ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา 
ข้อควรระวังในการพ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา    ซึ่งเกิดขึ้นได้ 3 กรณี 
1)  การพ้นสภาพเนื่องจากการประเมินผลค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.60 หรือ 1.80ในภาคเรียนที่

ข้อบังคับก าหนด 
2)  การพ้นสภาพเนื่องจากใช้ระยะเวลาการศึกษาครบก าหนดแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
3)  การพ้นสภาพเนื่องจากความประพฤติ : เป็นกรณีที่มีความประพฤติเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยจนถูก

มหาวิทยาลัยสั่งให้ออกหรือไล่ออกจากมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2524 | เ ส้ น ท า ง สู่ บั ณ ฑิ ต   ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  2 5 5 9  
 

มหาวิทยาลยัราชภัฎบา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
ชือ่ปริญญาทีส่ถาบนัการศกึษาไดใ้ชใ้นการให้ความเห็นชอบ/อนมุตัหิลกัสตูรและเปดิสอนในสาขาวิชา 

ตามพระราชกฤษฏกีาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชาฯ 
 

ล าดับที ่ ช่ือปริญญา ช่ือย่อปริญญา ช่ือปริญญา (English) สีประจ าสาขา 
1 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. Bachelor of Education ฟ้า 
2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. Master of Education ฟ้า 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. Bachelor of Science เหลือง 
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. Master of Science เหลือง 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. Bachelor of Arts แสด 
6 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. Master of Arts แสด 

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. Bachelor of Business 
Administration ชมพ ู

8 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. Master of Business Administration ชมพ ู
9 บัญชีบัณฑิต บช.บ. Bachelor of Accountancy ฟ้าเทา 
10 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. Bachelor of Engineering แดงเข้ม 
11 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. Master of Engineering แดงเข้ม 
12 นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. Bachelor of Laws ขาว 
13 นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. Bachelor of Communication Arts เขียวเหลือง 
14 เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. Bachelor of Technology น้ าตาลเข้ม 
15 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. Bachelor of Public Health ชมพูอมส้ม 
16 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม. Master of Public Health ชมพูอมส้ม 
17 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. Bachelor of  Public Administration น้ าตาล 
18 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. Master of Public Administration น้ าตาล 
19 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. Bachelor of Industrial Technology ด า 

20 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต พท.บ. Bachelor of Thai Traditional 
Medicine น้ าเงิน 

21 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor of Philosophy - 
22 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. Bachelor of Economics ทอง 
23 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. Bachelor of Fine and Applied Arts ส้มทอง 
24 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศป.ม. Master of Fine and Applied Arts ส้มทอง 

 
ข้อมูลจาก พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อส าหรับสาขาวิชาครยุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจ าต าแหนง่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2558 
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ส านกักจิการนสิตินกัศกึษา  
 ส านักกจิการนสิิตนกัศึกษา ด าเนินจัดกิจกรรมและดูแล จดับริการแนะแนวส าหรับนสิิต นกัศึกษาทุกคน มี
บริการอื่นๆดังตอ่ไปนี้ 
บริการด้านทุการศกึษา  งานแนะแนว มีทุนการศึกษาหลากหลายประเภทแก่นิสตินักศึกษาที่สนใจดข้าขอรบัทุน 
บริการให้ค าปรึกษานิสิตผู้มีปญัหาต่างๆ ทีต่้องการผู้ให้ค าปรึกษา 
บริการจัดหางานท า เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางตดิต่อเพื่อช่วยหลือนิสิตนกัศึกษาที่ขาด
แคลนทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม 
การเรียนและการฝึกวิชาทหาร นิสิตนักศกึษาทีม่ีความประสงค์จะรายงานตัวเขา้รับการฝึกฝนแต่ละปีการศกึษา 
สามารถด าเนนิเรื่องและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวชิาทหารได้ที่ ส านักกจิการนสิิตนกัศกึษา อาคาร 11 ชัน้ 2M  

ข้อมูลติดต่อ 02-473-7000  ต่อ 1300 , 1301      เว็บไซต์ :http://dsad.bsru.ac.th 
 
ส านกัคอมพิวเตอร์ 
 ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงสาน และด าเนนิการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มีประสิทธภิาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการสร้างเอกภาพด้านเทคโนดลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่สนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์สังคมแห่งภูมิปัญญา
การเรียนรู้ ภารกิจ 
 ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เนท็ 
 การด าเนนิงานของฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอนิเทอร์เน็ตรบัผิดชอบด้านการควบคุมดูแล 
ประสานงาน บ ารุงรักษา วางแผนด้านระบบเครือข่าย สนับสนุนและบริการเครือข่าย ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ควบคุมระบบเครือข่ายและความมั่นคงของระบบ ให้บริการปรึกษาและทดสอบด้านวิศวกรรมเครอืข่าย 
ปัจจุบันก าลังด าเนินการพัฒนาระบบเครอืข่ายไรส้ายให้ครอบคลุมทกุพื้นที่ของมหาวทิยาลัย 
 
ระบบสารสนเทศ 
 มีการให้บริการพื้นที่ในการจดัท าเว็บไซต์ของหนว่ยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลัย เป็นผู้พัฒนา  
ปรับปรุง  แก้ไข  รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์หลักขอมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันส านกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้
ประสานงานหลักในการจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) ของมหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 บริการวิชาการไอซที ี
 มุ่งที่จะพัฒนานิสติ นกัศึกษา บุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยไดศ้ึกษาเรียนรู้จากโครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์เชงิปฏบิัตกิารเรื่องตา่งๆ ส่งเสริมให้มีการประชาสมัพันธค์วามรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ผา่นช่องทางการประชาสัมพันธร์ูปแบบต่างๆ เช่น โครงการ Unetwork.TV และพัฒนา
สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน  
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บริการห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 
 ปัจจุบันมสี านกัคอมพิวเตอร์มหี้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์จ านวน 8 ห้อง แบง่เปน็ห้องที่ใช้ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน 5 ห้อง มเีครื่องคอมพิวเตอร์ไวค้อยบริการจ านวน 296 เครื่อง และห้องส าหรับให้บริการสืบคน้
ข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ จ านวน 3 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยให้บริการจ านวน 176 เครื่อง  
บริการซอ่มบ ารุง 
 ส านักคอมพิวเตอร์จัดให้มบีุคลากรที่ช านาญการเฉพาะทางในด้านงานซ่อมบ ารงุเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การ ให้บริการปรึกษาปัญหาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 1722, 1723 เว็บไซต์ :http://computing.bsru.ac.th/2010 
 
ส านกัวิเทศสมัพนัธแ์ละเครือขา่ยอาเซยีน 
 ส านักประชาส ามพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ เป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากร                      
ในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางไปยังองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ในอันจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้บริการ ประชาชนและสังคม 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทังเพื่อให้การบริหารและ              
การด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อสงเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิต 
นักศึกษาภาในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน และระหว่างมหาวิทยาลับกับผู้บริการประชาชน 
และสังคม 

2. เพื่อสนบัสนนุการด าเนินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อด าเนินการประสานกับหนว่ยงานต่างๆดา้นระบบข้อมูล ฐานข้อมุล และสาสนเทศกลางของ

มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมยัเป็นสากล รวมทั้งการให้บรกิารอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพี่อส่งเสริมการสนับสนุนการด าเนินการผลิตสือ่และเพิ่มชอ่งทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรบั

การด าเนนิงานตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
ข้อมูลติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 1011 , 1115     เว็บไซต์ : http://prinfo.bsru.ac.th 

 
สถาบนัวิจยัและพฒันา  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู ่ณ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสรุิยวงศ์  เปน็หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย 
โดยจัดบริการสนับสนุนทนุวิจยัแก่คณาจารย์ บคุลกร และนสิิต/นักศึกษา ตลอดจนบริการสารสนเทศผลงานวิจัย 
ซึ่งนิสิต/นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ดังนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนามีทมีคณาจารย์และเจ้าหน้าทีส่ าหรับให้ค าปรึกษาที่
เกี่ยวกบัการวิจยัให้แก่นิสิต/นกัศึกษา  
 2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจยั  นิสิต/นกัศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคณะที่สงักัด หรือที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือดรูายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://redeach.ac.th 
 3. การพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย  สถาบันวิจยัและพัฒนาจัดฝกึอบรมเชิงปฏิบตัิการที่เกี่ยวขอ้งกบั
การท าวิจัยให้แก่นสิิต/นกัศึกษาเป็นประจ าทกุภาคเรียน  
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4. บริการข้อมูลงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนามีห้องสมุดวิจัยเพื่อให้นิสติ/นักศกึษาไดส้ืบค้นข้อมูลงานวิจัย 
รวมทั้งการให้บริการฐานขอ้มูลงานวิจัยออนไลน์ให้แก่นสิติ/นักศึกษาได้ใชเ้ป็นแหล่งสบืค้นและอ้างอิง 
5. บริการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจยั  ทางสถาบนัวิจยัและพัฒนามีจัดเวทีประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในระดบัชาติและระดับนานาชาติให้แก่นิสิต/นกัศึกษาได้น าเสนอผลงาน  

ข้อมูลติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 1600 เว็บไซต์ :http://research.bsru.ac.th 
 

บณัฑิตวิทยาลยั 
 บัณฑิตวิทยาลัย ตัง้อยู ่ญ ชัน้ 5 อาคารสมเด็จจ้าพระยาบรมหาประยูรวงศ์ (ทตั บุญนาค อาคาร 11) 
เปิดสอนในระดบับัณฑิตศึกษาทั้งระดบัประกาศณียบตัร ระดับปริญญาโทร และปริญญาเอก โดยมีหลักสตูรที่
น่าสนใจหลายสาขาวิชา และมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ นสิิต นักศกึษาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถเลือกนักศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษาในสาขาที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จนถงึระดบัปริญญาเอก  

ข้อมุลติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 1810 , 1813 เว้บไซต์ : http:// grad.bsru.ac.th 
 
ส านกัโรงเรียนสาธติ  
 ส านักโรงเรียนสาธิตประกอบด้วยสามหน่วยงานย่อย ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต  
และโรงเรียนมัธยมสาธิต ส านักโรงเรียนสาธิตส่งเสริมและเร่งรัดการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพ โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น เป็นแหล่ง
ทดลอง  ค้นคว้า  และวิจัย  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา 
           ส านักโรงเรียนสาธิตเปิดโอกาสให้นิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คือให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนและฝึกสอน  ก่อนที่จะไป
ประกอบอาชีพจริง และเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางด้านการศึกษา 

นอกจากนนี้ยังมีหน่วยงานประกันคุณภาพ สามารถติดต่อได้ท่ี ข้อมมูลติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 1602 เว็บไซต์ : 
http://km.bsru.ac.ch และหน่วยครวจสอบภายใน ข้อมูลติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 7801 เว็บไซต์ :http://audit.bsru.ac.th 

 
การบริการและสวัสดกิารตา่งๆ 
1. ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีห้องพยาบาลอยู่ที่อาคาร 2 ชั้นล่าง ให้บริการแก่
นักศึกษาเกีย่วกับ 
                1.1 การตรวจสุขภาพ 
                1.2.การปฐมพยาบาลแก่นักศึกษาและคณาจารย์ 
                1.3 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และแก้ปัญหา   
                     เกี่ยวกับอนามัย 
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2. การรับธนาณัติ พัสดุและจดหมายลงทะเบียน 

2.1 นักศึกษาจะขอรับธนาณัติ พัสดุ และจดหมายลงทะเบียนได้ที่งานธุรการอาคาร 100 ปี               
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยตรวจสอบรายชื่อของตนได้ที่             
ป้ายประกาศของงานธุรการ 

2.2 ที่ท าการไปรษณีย์ของการสื่อสารฯ สาขาส าเหร่ มาเปิดบริการนักศึกษาในเวลาราชการ                            
ที่อาคาร 2 ชั้นล่าง ติดกับงานประชาสัมพันธ์  

3. อาจารย์ที่ปรึกษา 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  และ
อาจารย์คู่คิดส าหรับนักศึกษา  กศ.พ.  ซึ่งจะให้ค าปรึกษาทางวิชาการและอื่น ๆ  ทั้งยังมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
นักศึกษาในเรื่องการลงทะเบียน การเพิ่มถอนหรือการเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนแต่ละครั้งรวมถึงการติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นคนกลางในการประสานติดต่อระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย  
เพื่อให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา 
4. บริการแนะแนว 
             งานแนะแนว ส านกักิจการนกัศึกษา ได้จัดบรกิารแนะแนวส าหรับนักศกึษาทกุคน ที่ส านักกิจการ
นักศึกษา ซึ่งอาจารย์ประจ าอยู่ในเวลาราชการ บริการแนะแนวมีดงันี้ 
                4. 1 บริการด้านทุนการศึกษา (เฉพาะภาคปกติ) งานแนะแนวได้จัดทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย           
5 ประเภท ดังนี้ 
 -  ทุนประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลเรียนดี รางวัลกีฬาเด่น รางวัลผู้บ าเพ็ญประโยชน์    รางวัล
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เป็นต้น 
 - ทุนสงเคราะห์การศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ยากจน โดยนักศึกษาจะต้องคอยสอบถาม            
และอ่านประกาศของฝายแนะแนวอยู่เสมอ โดยสมัครขอรับทุนด้วยตนเอง มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองใบสมัคร 
และมีใบรับรองคะแนนเฉลี่ยจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อน าไปประกอบการพิจารณา                  
ของกรรมการ 
                  - ทุนกู้ยืม ส าหรับนักศึกษาที่มีรายได้ประจ าหรือมีผู้ปกครองส่งเสีย แต่เกิดความจ าเป็น               
ที่จะต้องขอยืมทุนประเภทนี้เพื่อทดรองจ่ายชั่วคราว เนื่องจากเงินที่ได้รับประจ ามาไม่ถึงตามก าหนด โดยต้องแจ้ง
ความจ านงต่อคณะกรรมการล่วงหน้า 1 วัน เป็นอย่างน้อย และแสดงหลักฐานที่จะใช้คืนภายในเวลา                       
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องท าสัญญากู้ยืมโดยมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัย                       
เป็นผู้ค้ าประกัน 
 - ทุนค่าตอบแทน เป็นเงินจ่ายค่าตอบแทนแก่นักศึกษาที่ท างานให้มหาวิทยาลัย หรือกระท าอย่าง
หนึ่งอย่างใดที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
                4.2  บริการให้ค าปรึกษา  นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ (ยกเว้นด้านวิชาการซึ่งต้องติดต่อกับอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยตรง) ต้องการผู้ให้ค าปรึกษา งานแนะแนวยินดีและเต็มใจให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมาปรึกษากับ
อาจารย์ของงานแนะแนวได้ทุกเวลา แต่ถ้าเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและต้องการเวลาในการปรึกษา ควรมาติดต่อ
ลงชื่อนัดพบอาจารย์ประจ างานแนะแนวได้ ซึ่งจะมีนักศึกษาอยู่เวรประจ า โปรดมาตามเวลานัด โดยจะถือว่า
ปัญหาของนักศึกษาเป็นเรื่องลับเฉพาะ 
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                4.3 บริการจัดหางานท า เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม นักศึกษาที่ประสงค์จะท างานให้มาติดต่อลง
ชื่อไว้เพื่อจะได้จัดหางานได้ตามความจ าเป็น 
 
สถานทีต่ัง้ของมหาวิทยาลยั 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งอยู่เลขที่ 1061 ซอยอสิรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจ ี               
เขตธนบุรี กรงุเทพฯ 10600  โทรศัพท ์02-473-7000   โทรสาร 02-466-6539   http://www.bsru.ac.th 
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๑. ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ืองแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยานี ้ เรียกว่า  “ก าหนดเกณฑ์การลงทะเบยีนเรียนหลักสูตร
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
๔. ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา ว่าด้วยการโอนหรือเทยีบโอนผลการเรียน  และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา  เรื่อง   หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ ์
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
๖. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศกึษาผู้ทีม่ีผลการเรียน
สูงสุดของสาขาวชิา 
 
๗. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา เรือ่ง   หลักเกณฑ์การขยายสถานภาพของนสิิต นกัศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๖ 
 
๘. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา เรือ่ง   แนวปฏิบัติในการย้ายสาขาวิชาของนสิิต นกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗   
สภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑       ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ ขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ้  ๒      บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ  หรือประกาศใดท่ีขดักบัขอ้บงัคบัน้ี  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 ขอ้  ๓      ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีส าหรับนิสิต นกัศึกษา ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  เป็นตน้ไป   
 ขอ้  ๔      ในขอ้บงัคบัน้ี  
  “ มหาวทิยาลยั ”  หมายถึง มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  “ สภา ”     หมายถึง สภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  “ อธิการบดี   หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  “ นิสิต ”  หมายถึง ผูท่ี้เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัเตม็เวลา 
  “ นกัศึกษา” หมายถึง ผูท่ี้เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัไม่เต็มเวลาหรือตามโครงการอ่ืนใดท่ี
ไม่ใช่นิสิต 
 ขอ้ ๕    ใหมี้การประเมินผลการเรียนในรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรเป็น ๒ ระบบ ดงัน้ี 
                 (๑)   ระบบค่าระดบัคะแนน  แบ่งเป็น ๘ ระดบั 
  ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
        A   ดีเยีย่ม                   ๔.๐ 
        B+   ดีมาก                   ๓.๕ 
        B   ดี                    ๓.๐ 
        C+   ดีพอใช ้                          ๒.๕ 
        C   พอใช ้                     ๒.๐ 
        D+   อ่อน                          ๑.๕ 
        D   อ่อนมาก                     ๑.๐ 
        E   ตก                           ๐.๐ 
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ระบบน้ีใชส้ าหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลกัสูตรในรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนและนบัหน่วยกิตใน
การจบ ค่าระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ี  ตอ้งไม่ต ่ากวา่  “D”  ถา้นิสิต นกัศึกษาไดค้่า 
ระดบัคะแนน ‘’E’’  ตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่จนกวา่จะสอบได ้หรือเขา้รับการฝึกอบรมในเน้ือหาวิชาท่ีเทียบ
ไดก้บัมาตรฐานรายวชิานั้นๆ แทนการลงทะเบียนเรียนใหม่  การฝึกอบรมแทนการลงทะเบียนใหม่ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวทิยาลยั แลว้ใหเ้ปล่ียนค่าระดบัคะแนนวชิาท่ีสอบตกนั้นเป็น  “PS”   กรณีวิชาเลือกถา้ไดค้่า
ระดบัคะแนน “ E “ สามารถเปล่ียนไปลงทะเบียนและเรียนรายวชิาอ่ืนแทนได ้  
 ส่วนการประเมินรายวชิาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ถา้ไดค้่าระดบัคะแนนต ่ากวา่ “ C “ ถือวา่สอบตก  นิสิต นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่   

(๒)   ระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน  ก าหนดสัญลกัษณ์การประเมิน  ดงัน้ี 
   ระดับการประเมิน   ความหมายของการประเมิน 
  PD  ( Pass with Distinction )    ผา่นดีเยีย่ม   
  P    ( Pass )    ผา่น 
  F    ( Fail )   ไม่ผา่น 
 ระบบน้ีใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบงัคบัให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและ
รายวชิาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม   

รายวชิาท่ีไดผ้ลการประเมินเป็น “ F “ นิสิต นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกวา่จะสอบ
ได ้ หรือใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมแทนจนกวา่จะสอบผา่น 
 ขอ้ ๖   สัญลกัษณ์อ่ืน ๆ มีดงัน้ี 

Au ( Audit ) ใชส้ าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นบัหน่วยกิต 
 W  ( Withdraw ) ใชส้ าหรับการบนัทึกกรณีดงัต่อไปน้ี  

   (๑)   นิสิต นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาค
ไม่นอ้ยกวา่ ๒ สัปดาห์  
   (๒)  นิสิต นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการเรียนในภาคเรียนนั้น   
   (๓)  นิสิต นกัศึกษาถูกสั่งใหพ้กัการเรียนหลงัจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแลว้ 
   (๔)  รายวชิาเลือกท่ีไดรั้บการอนุมติัใหไ้ปเรียนวชิาอ่ืนแทน 
                         PS (Pass with Satisfaction)  ใชส้ าหรับการบนัทึกรายวิชาท่ีไดรั้บค่าระดบัคะแนน “ E “  ให้
สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได ้แลว้ใหเ้ปล่ียนค่าระดบัคะแนนนั้น เป็น “ PS “   
 I ( Incomplete ) ใชส้ าหรับบนัทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ีนกัศึกษายงัท างานไม่
เสร็จเม่ือส้ินภาคเรียน หรือขาดสอบ นิสิต นกัศึกษาท่ีได ้“ I “  ตอ้งด าเนินการขอรับการประเมิน  เพื่อเปล่ียน
ระดบัคะแนนใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป 
 ขอ้ ๗    รายวิชาท่ีได้รับการยกเวน้การเรียน  ตามระเบียบเก่ียวกับการยกเวน้การเรียนให้ผลการ
ประเมินเป็น “P“ 
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ขอ้ ๘    การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วย
กิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน ๙ หน่วยกิต หรือ
ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๙  นิสิต นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี (๒ ปีหลงัอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชา
ท่ีซ ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากบัรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว้ในระดบัอนุปริญญาไม่ได ้ หากลงทะเบียนซ ้ าให้เวน้
การนบัหน่วยกิต  เพื่อพิจารณาวชิาเรียนครบตามหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ ยกเวน้รายวิชาท่ีเคยสอบไดม้าแลว้
เกิน ๑๐ ปี นบัตั้งแต่ภาคเรียนท่ีสอบได ้ ในรายวิชานั้นถึงวนัท่ีเขา้ศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่ห้เรียน
ซ ้ าได ้
 ขอ้  ๑๐  การหาระดบัคะแนนเฉล่ีย 
             (๑)   ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  ใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม 
๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  ส าหรับรายวชิาท่ีมีผลการเรียน “ I “ ยงัไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตวัหารเฉล่ีย 
   (๒)    กรณีสอบตก  ตอ้งลงทะเบียนเรียนซ ้ าหรือเปล่ียนไปเรียนวิชาอ่ืน     ไม่ตอ้งนบัหน่วย
กิตท่ีสอบตกเป็นตวัหารเฉล่ีย 
   (๓)    กรณีท่ีนิสิต นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนซ ้ ากบัวชิาท่ีสอบไดแ้ลว้  หรือเรียนรายวิชาท่ีระบุ
ไวใ้นหลกัสูตรเทียบเท่า  ให้นบัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนคร้ังสุดทา้ยเท่านั้น   
แลว้ใหเ้ปล่ียนรายวชิาท่ีเรียนซ ้ านั้น ใหไ้ดรั้บผลการเรียนเป็น “ Au” 
 ขอ้ ๑๑  ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้  ดงัน้ี 
   (๑)    มีความประพฤติดี 
   (๒)   สอบไดร้ายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร  รวมทั้งรายวชิาท่ีสภาก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม 
   (๓)    ไดร้ะดบัค่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   (๔)     มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่ ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี  ไม่ต  ่ากวา่ ๖ 
ภาคเรียนปกติ  ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี   และไม่ต ่ากวา่ ๘ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๕ 
ปี 
    (๕)    มีสภาพเป็นนิสิต ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี  ไม่เกิน 
๘  ปีการศึกษา ติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี  และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาติดต่อกนัในกรณีเรียน
หลกัสูตร ๕ ปี 
 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ   (ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา)  มีเวลาเรียนไม่ต ่ากว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติในกรณีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี   และไม่ต ่ากวา่ ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๔ 
ปี  และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา   ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี    ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา   
ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๔  ปี  และไม่เกิน ๑๕  ปีการศึกษา  ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๕  ปี  
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 ทั้งนี้   ยกเว้นโครงการพิเศษที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยโครงการน้ัน ๆ  

ขอ้ ๑๒  การพน้สภาพการเป็นนิสิต นกัศึกษา   
 นิสิต จะพน้สภาพการเป็นนิสิต  เม่ืออยูใ่นเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  ผลการเรียนไดร้ะดบัค่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐ เม่ือส้ินภาคเรียนปกติ  ภาคเรียน
ท่ี ๒ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
 (๒)  ผลการประเมินไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนท่ี ๔ ท่ี 
๖ ท่ี ๘ ท่ี ๑๐  ท่ี ๑๒  และท่ี ๑๔   นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
 (๓)  นิสิตลงทะเบียนเรียนครบหลกัสูตรก าหนด  แต่ยงัไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐ 
 (๔)  มีสภาพเป็นนิสิตครบ ๔  ปี  ติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี  และครบ ๘  ปี
ติดต่อกัน  ในกรณีเรียนหลักสูตร ๔  ปี และครบ ๑๐ ปี ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี  และขาด
คุณสมบติัตามขอ้ ๑๐.๓  ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
   ส าหรับนักศึกษาภาคพเิศษ  จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  เม่ือผลการประเมินไดร้ะดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี ๔ กรณีหลกัสูตร ๒ ปี และเม่ือส้ินภาคเรียนท่ี ๘ กรณี
เรียนหลกัสูตร ๔ ปี หรือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตรก าหนด  แต่ยงัไดร้ะดบัคะแนนสะสมต ่า
กวา่  ๑.๘๐  ไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่  “ C “  ในรายวชิาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     หรือ     การฝึก 
ประสบการณ์วชิาชีพการนบัจ านวนภาคเรียนใหน้บัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
 ขอ้ ๑๓  เม่ือนิสิต นกัศึกษาเขา้เรียนไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้  และได้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ ๑๑.๕หรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดสภาพ
การเป็นนกัศึกษาของโครงการจดัการศึกษาภาคพิเศษ นั้น ๆ 
 ขอ้ ๑๔  นิสิต นกัศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด  ให้นกัศึกษาผูน้ั้นไดรั้บผลการ
เรียน “ E “  หรือ  “ F “  ตามระบบการประเมินผลการเรียนในรายวชิานั้น  และมหาวิทยาลยัพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณี  
 ขอ้ ๑๕  ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะไดรั้บเกียรตินิยม  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

    (๑)  ระดบัปริญญาตรี  ( หลกัสูตร ๔ ปี ) เม่ือครบตามหลกัสูตรแลว้  ไดค้่าระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  ถา้ได้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 
๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

  (๒) ระดบัปริญญาตรี  ( หลงัอนุปริญญา ) ตอ้งไดรั้บค่าคะแนนเฉล่ียสะสมจากระดบั
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ ๓.๖๐ และเรียนครบหลกัสูตรโดยไดรั้บค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  
จากการศึกษาในมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ถา้ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมจากสถาบนัเดิม  และมหาวทิยาลยัน้ีไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
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      (๓) สอบไดใ้นรายวิชาใดๆ ไม่ต ่ากว่า “C” หรือ ไม่ได ้“PS” ตามระบบค่าระดบัคะแนน  
หรือไม่ได ้“F“ ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน 
       ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บค่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกว่า ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั
หน่ึง แต่มีรายวชิาท่ีสอบไดค้่าระดบัคะแนน “D” ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
      (๔)  นิสิต  มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๒  ปี  ไม่เกิน ๘ ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๔  ปี   และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี 
 นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๒ ปีและไม่เกิน ๑๔ 
ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๔  ปี 
 ขอ้ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี  และเป็นผูช้ี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการ
ใชข้อ้บงัคบัน้ี   
 

     ประกาศ  ณ วนัท่ี   ๒๔   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐        

(ศาสตราจารยพ์รชยั    มาตงัคสมบติั) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่องแนวปฏิบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 เพ่ือให้การประเมินผลการศึกษาส าหรับนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.   แนวปฏิบัตินี้ใช้ส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
 ๒.   การมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  ๒.๑  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  ๒.๒   ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่า ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ประจ าวิชา 
  ๒.๓  ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น 
  ๒.๔   ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนจะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเป็น “ E “ 
   ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคเรียน การพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ประจ าวิชา หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๓.  ระบบการประเมินผลการศึกษา ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ 
ระบบ ดังนี้ 
  ๓.๑  ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดับ 
 ระดับคะแนน   ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
  A    ดีเยี่ยม     ๔.๐ 
  B+    ดีมาก     ๓.๕ 
  B    ดี     ๓.๐ 
  C+    ดีพอใช้     ๒.๕ 
  C    พอใช้     ๒.๐ 
  D+    อ่อน     ๑.๕ 
  D    อ่อนมาก    ๑.๐ 
  E    ตก     ๐.๐ 
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   ระบบนี้ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียน และ
นับหน่วยกิต  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้าได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น 
“E” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาเลือก ถ้าได้ระดับคะแนน “E” สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในหมวดและกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   การลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาเดิม ที่ได้ระดับคะแนน “E” ให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนน
วิชาที่สอบตกนั้นเป็น "PS" 
   การประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก  นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและฝึกประสบการณ์
ใหม่  
  ๓.๒  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับการประเมิน   ความหมายของผลการประเมิน 
  PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม 
  P (Pass)     ผ่าน 
  F (Fail)      ไม่ผ่าน 
   ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิม ตามข้อก าหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภาประจ าสถาบันก าหนดให้เรียนเพ่ิม รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “F” นิสิต นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ๓.๓   สัญลักษณ์อ่ืน ๆ  มีดังนี้ 
   Au (Audit) ใช้ส าหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต   
   (๒)  การปรับผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขตามหลักสูตร เช่น การ
ลงทะเบียนเรียนผิดล าดับวิชาในในกลุ่มบุพวิชา 
   W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑)  นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนดเพ่ิม -ถอน ก่อน
ก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  
   (๒)  นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
   (๓)  นิสิต นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
   (๔) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
   PS (Pass with Satisfaction) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนน "E" ให้
สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้  แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนนั้น เป็น "PS" 
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   I (Incomplete)  ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นิสิต 
นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นิสิตนักศึกษาที่ได้ "I" ต้องด าเนินการขอรับการ
ประเมิน เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
    นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับผลการประเมินเป็น " I"  หากไม่มาติดต่อเพ่ือขอรับการแก้ไข  
ภายในหนึ่งภาคการเรียนนับจากการลงทะเบียนในรายวิชาที่เป็น " I" นั้น ให้อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนและ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่เมื่อสิ้นภาคเรียนดังกล่าว เพ่ือส่งค่าระดับคะแนนมาสาขาวิชา คณะ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามล าดับ 
  นิสิต นักศึกษาที่ยังท างานไม่เสร็จสิ้นภาคเรียน  ให้โดยให้นิสิต นักศึกษาติดต่อที่อาจารย์ผู้สอน 
 ๔. การนับภาคเรียน   ให้นับรวมภาคเรียนที่มีการลงทะเบียน   หรือ การลาพักการเรียน หรือ การ
ขอคืนสภาพการศึกษา  เช่น 
  ภาคปกติ   นิสิต เริ่มเข้าศึกษาชั้นปีที่ ๑   
    ภาคเรียนที่ ๑ ลงทะเบียนเรียน         ภาคเรียนที่ ๒ ลาพักการเรียน 
    ชั้นปีที่ ๒   
    ภาคเรียนที่ ๑ ขอคืนสภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ลงทะเบียนเรียน         
  ให้นับว่ามีสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา รวม ๔ ภาคเรียน  
 ๕.  ให้อธิการบดีเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกับประกาศนี้ 
   
       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
         
 
            
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
             รักษาราชการแทนอธิการบดี   
               มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

.................................................................. 
 

 ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   และความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี  ครั้งที่ 
๖/๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๓  วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  และ อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ 
และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ออกประกาศเกี่ยวกับเกณฑก์ารลงทะเบียน
เรียน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานี้  เรียกว่า  “ก าหนดเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ๒. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องก าหนดเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกาศ ณ วันที่ ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 
 ๓. ให้ใช้ประกาศนี้ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ส าหรับการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘   เป็นต้นไป   ตาม
รายละเอียดที่ก าหนด ดังนี้ 
 ๓.๑ ภาคปกติ (ส าหรับการลงทะเบียนเรียนปกติ) 
 ๑) การลงทะเบียน  นิสิตภาคปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้   รวมทั้งสิ้นไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ  
 ๒) การเรียนสมทบภาค กศ.พ.  นิสิตภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต (ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒) ทั้งนี้ต้องมีจ านวนหน่วยกิต รวมทั้งสองประเภทไม่เกิน  ๒๒  
หน่วยกิต  
 ส าหรับนิสิต ภาคปกติ ที่เรียนสมทบภาค กศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อนได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- ก าลังศึกษาอยู่เป็นปีการศึกษาที่ ๓ เป็นต้นไปนับแต่วันเข้าเรียน 
- ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 

 ๓) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   นิสิตภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ใน
ชั้นปีที่ ๓ เป็นต้นไป ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และชั้นปีที่ ๔ เป็นต้นไป ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี และสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในภาคเรียนปกติ และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนได้
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในภาคเรียนฤดูร้อน 
 ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๒ ภาค กศ.พ. (ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา) 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
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 ส าหรับระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา  พิจารณาได้ ดังนี้ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
  

๔.  กรณีนิสิต นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของอธิการบดี   
     
 
         ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลนิดา เกณฑ์มา) 
                         รักษาราชการแทนอธิการบดี   
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการโอนหรือเทยีบโอนผลการเรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวชิา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------------- 

 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗   สภามหาวิทยาลยั
จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑    ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสภามหาวิทยาลยับา้นสมเด็จเจา้พระยา  วา่ดว้ยการโอนหรือเทียบโอนผลการ
เรียนและการยกเวน้การเรียนรายวชิา พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ขอ้ ๒     ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีส าหรับนิสิตนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 
               บรรดาระเบียบ     ค  าสั่ง     หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเวน้การเรียนรายวชิา  ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ ๓    ในระเบียบน้ี 
  “นิสิต” หมายความวา่ ผูท่ี้ศึกษาเตม็เวลาในวนัท าการปกติของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  “นักศึกษา”  หมายความวา่  ผูท่ี้ศึกษา  อบรม  ตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
  “การโอนผลการเรียน”  หมายความวา่  การน าหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษา
จากหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัมาใช ้ โดยไม่ตอ้งศึกษารายวชิานั้นอีก 
  “การเทียบโอนผลการเรียน”    หมายความว่า  การน าหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนของรายวิชาท่ีเคย
ศึกษาจากหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาใช ้ โดยไม่ตอ้งศึกษารายวชิานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตของรายวิชาจากหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัหรือ
หลกัสูตรสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเคยศึกษามาแลว้ซ่ึงมีเน้ือหาสาระความยากง่ายเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี ของรายวิชาใน
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัและอยูใ่นระดบัเดียวกนัมาใช ้ โดยไม่ตอ้งศึกษารายวชิานั้นอีก 
  “การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า  การน าความรู้และประสบการณ์จากการ 
ศึกษานอกระบบ   การศึกษาตามอธัยาศยั   การฝึกอบรม   หรือประสบการณ์การท างาน   มาขอประเมินเทียบกบัรายวิชาใน
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยั  เพ่ือขอยกเวน้ไม่ตอ้งเรียนรายวชิานั้นอีก 
  “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มธัยมศึกษาตอนปลาย  หลกัสูตรไม่ต ่ากวา่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
                         “ อธิการบด ี”   หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

 ขอ้ ๔  รายวิชาท่ีจะโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  หรือยกเวน้การเรียน  ตอ้งสอบไดห้รือเคยศึกษา  ฝึกอบรม
มาแลว้ไม่เกิน ๑๐ ปี  นบัถึงวนัท่ีเขา้ศึกษา โดยเร่ิมนบัจากวนัท่ีส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดทา้ยท่ีมีผลการเรียน  หรือวนั
สุดทา้ยท่ีศึกษา  ฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การท างานเป็นท่ียอมรับของคณะกรรมการประเมิน 
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 ขอ้ ๕    ผูมี้สิทธิไดรั้บโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  ไดแ้ก่ผูท่ี้มีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง    ดงัต่อไปน้ี 
(๑)   ผูท่ี้ศึกษาในมหาวิทยาลยัมาแลว้     ซ่ึงยงัไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่มีสภาพการเป็นนิสิตนกัศึกษา 

แลว้กลบัเขา้มาศึกษาใหม่ 
(๒)  ผูท่ี้ขอยา้ยสถานศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
(๓)  ผูท่ี้เปล่ียนสภาพจากนิสิตของมหาวิทยาลยั ภาคปกติเป็นนกัศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชห้ลกัสูตร

ของมหาวทิยาลยั  หรือผูท่ี้ศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชห้ลกัสูตรของมหาวทิยาลยั  เปล่ียนสภาพเป็นนิสิตภาคปกติ 
(๔) ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวทิยาลยั  หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

ขอ้ ๖    เง่ือนไขในการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน 
(๑)  ผูข้อโอนตอ้งมีสภาพการเป็นนิสิตภาคปกติ   หรือนกัศึกษาตามโครงการอ่ืน อยา่งใดอยา่งหน่ึง  

  (๒)   ผู ้ขอโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษา      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา 

(๓)   การโอนตอ้งโอนทั้งหมดทุกรายวชิาท่ีเคยศึกษามา โดยไม่จ ากดัจ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
(๔)   การเทียบโอน  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการเทียบโอนรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน สาม ใน ส่ี ส าหรับ

หลกัสูตรปริญญาตรี  และไม่เกิน หน่ึง ใน สาม  ส าหรับหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้นต ่าซ่ึงก าหนดไวใ้น
โปรแกรมวชิาท่ีก าลงัศึกษาในมหาวทิยาลยั  และเม่ือไดรั้บการเทียบโอนแลว้ตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๑ 
ปีการศึกษา 

ขอ้ ๗    ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บยกเวน้การเรียน  ไดแ้ก่  ผูมี้คุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
(๑)  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหรือผูท่ี้เคยศึกษาจากมหาวทิยาลยั 
(๒) ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน    เขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยั 
(๓)   ผูท่ี้ผา่นการศึกษาอบรมในรายวชิาใดรายวชิาหน่ึงตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 
(๔) ผูท่ี้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอธัยาศยั  การฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การ

ท างาน 
  ผูมี้สิทธิยกเวน้ตาม (๓)  และ (๔) ตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
การขอยกเวน้การเรียนระดบัปริญญาตรี และมีความรู้พ้ืนฐานระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าส าหรับการขอยกเวน้การเรียน
ระดบับณัฑิตศึกษา 

ขอ้ ๘     เง่ือนไขการยกเวน้การเรียน 
(๑) ตอ้งเป็นรายวิชาท่ีไดรั้บคะแนนไม่ต ่ากวา่ C  ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และ B  ส าหรับ

หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา หรือเทียบเท่า 
              (๒)  การขอยกเวน้การเรียนของผูศึ้กษาจากการศึกษานอกระบบ    การศึกษาตามอธัยาศยั   การฝึกอบรม 

หรือมีประสบการณ์การท างาน     ให้มหาวิทยาลยัก าหนดวิธีการหรือหลกัเกณฑก์ารประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์ 
เพื่อยกเวน้การเรียน  โดยท าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 
 

  (๓)  ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมาแลว้   และเขา้ศึกษาในระดบัอนุปริญญา   หรือปริญญาตรี ใน
อีกโปรแกรมวชิาหน่ึง   ไดย้กเวน้การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปทั้งหมด  โดยไม่น าเง่ือนไขขอ้ ๔ และขอ้ ๘ (๑)  
มาพิจารณา 
              (๔)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเวน้   รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน สาม ใน ส่ี  ส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรี  
และไม่เกิน หน่ึง ใน สาม  ส าหรับหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้นต ่าซ่ึงก าหนดไวใ้นโปรแกรมวชิาท่ีก าลงัศึกษา
ในมหาวทิยาลยั  และเม่ือไดรั้บการยกเวน้แลว้ตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ปีการศึกษา 
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(๕)  รายวิชาท่ีไดรั้บการยกเวน้    ให้บนัทึกไวใ้นระเบียนการเรียนของนิสิตนกัศึกษา  โดยใชอ้กัษรย่อ
“P”    ในช่องระดบัคะแนน  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ผลการเรียนตามขอ้  ๘  (๓)   ใหน้บัหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
รวมในเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา  โดยไม่ตอ้งบนัทึกผลการเรียนเป็นรายวชิา 
 ข้อ ๙    ผู ้ท่ีจะขอโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเวน้การเรียน  ต้องกระท าให้เสร็จส้ินตามเวลาท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ ๑๐   การนบัจ านวนภาคเรียนของผูท่ี้ไดรั้บการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน   หรือยกเวน้การเรียนรายวิชาให้
ถือเกณฑด์งัน้ี 

(๑)  นิสิตภาคปกติใหน้บัจ านวนหน่วยกิตไดไ้ม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  เป็น ๑ ภาคเรียน 
(๒)   ผูท่ี้ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใชห้ลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ให้นบัจ านวนหน่วยกิตไดไ้ม่เกิน ๑๕ 

หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคเรียน 
(๓)  การโอนผลการเรียนของนิสิต  นักศึกษาตามขอ้ ๕ (๑)  ให้นบัเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษาและมีผล

การเรียน  นิสิต  นกัศึกษาตามขอ้ ๕ (๒), (๓)  และ (๔)  ใหน้บัจ านวนภาคเรียนต่อเน่ืองกนั 
 ขอ้ ๑๑  ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่  จะโอนหรือเทียบโอน นิสิต  นกัศึกษา เขา้ศึกษาไดไ้ม่เกินกวา่ชั้น
ปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้นิสิต  นกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 
 ขอ้ ๑๒   การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน     หรือ     ยกเวน้การเรียน      ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยั   
 ขอ้ ๑๓   ให้อธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย  เป็นผูมี้อ านาจพิจารณาอนุมติัการโอนหรือเทียบโอนผลการ
เรียน  หรือการยกเวน้การเรียนรายวชิา 
 ขอ้ ๑๔   ผูไ้ดรั้บการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม แต่ผูท่ี้ได้รับการ
ยกเวน้การเรียน  ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 
 ขอ้ ๑๕   ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี และเป็นผูพิ้จารณาวนิิจฉยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
ระเบียบน้ี 
 
                   ประกาศ   ณ   วนัท่ี    ๒๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(ศาสตราจารยพ์รชยั    มาตงัคสมบติั) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์การเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------------- 
  
 โดยท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระดบั การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั เขา้สู่การศึกษาในระบบได ้เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้กบัประชาชนอย่างทัว่ถึง เท่า
เทียม และต่อเน่ือง ให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างสังคมฐานความรู้
และพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ รองรับการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์และศกัยภาพการแข่งขนั
ระดบัประเทศ 
 อา้งถึงระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการโอนหรือเทียบโอนผล
การเรียนและการยกเวน้การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิการบดีอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๒(๘) 
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ค าสั่งสภามหาวิทยาลยัราช
ภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ท่ี ๑/๒๕๔๗ เร่ือง มอบอ านาจให้อธิการบดี ลงวนัท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ และมติ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยัคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๒ วนัท่ี ๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ ให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา  เร่ือง หลกัเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 

หมวดที ่๑  
เกณฑ์การเทยีบโอน 

 
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิต นกัศึกษามีเกณฑด์งัน้ี 
ข้อ ๑. ข้าราชการ 
 ใหพ้ิจารณาต าแหน่ง หรือยศท่ีครองอยู ่หรือเคยครองอยู ่โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

1.1 ขา้ราชการหรือพนกังานราชการทุกประเภทการเทียบโอนข้ึนอยูก่บัต าแหน่งและอายุราชการท่ี
ด ารงต าแหน่งนั้น โดยเทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

1.2 ต ารวจ หรือทหารพิจารณาจากยศ ท่ีด ารงอยู ่โดยเทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
1.3 ผูพ้ิพากษา อยัการ หรือผูพ้ิพากษาสมทบ เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๒. สายการเมือง 
2.1 พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองในระดบัประเทศ ไดแ้ก่ 
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ขา้ราชการฝ่ายการเมือง (การด ารงต าแหน่งในหน่วยราชการ) ไดแ้ก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษา เลขานุการ หรือโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี เป็นตน้ 

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ไดแ้ก่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา 
พิจารณาเทียบใหไ้ม่เกิน ๔๒ หน่วยกิต 

2.2 พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
 ขา้ราชการฝ่ายการเมืองในราชการส่วนท้องถ่ิน เช่น ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว้่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ รองประธานสภา ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา นายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ 

 ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองในราชการส่วนทอ้งถ่ิน ได้แก่ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 
  สมยัท่ีหน่ึง เทียบใหไ้ม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต  
  สมยัท่ีสอง เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต 
  สมยัท่ีสาม  เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๓. พนักงานรัฐวสิาหกจิ 
 ใหอ้นุโลมเทียบเคียงหลกัเกณฑก์ารเทียบโอน ของขา้ราชการ 
ข้อ ๔. หน่วยงานภาคเอกชน 

4.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งน้ีเจา้ของกิจการตอ้งมีใบจดทะเบียน 
ใบทุนเรือนหุ้น ภาพถ่ายอายุงาน อายุบุคคล โดยอาจพิจารณาเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
เช่น ขนาดธุรกิจ จ านวนพนกังานในสถานประกอบการ ระเยะเวลาประกอบการ และ
อ่ืนๆ ทั้งน้ีเทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

4.2 ส าหรับผูท่ี้เป็นพนกังานบริษทัเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคล
นั้นๆ และระยะเวลาการท างาน ทั้งน้ีเทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

4.3 กรณีผูป้ระกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ เช่น ศิลปิน นักเขียน นักแปล และอ่ืนๆ เทียบตาม
ประสบการณ์และผลงานท่ีปรากฎ เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

ขอ้ ๕. นกับวชทุกศาสนา เทียบไดไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ข้ึนอยูก่บัสมณศกัด์ิ หรือต าแหน่งท่ีไดรั้บในศาสนา
นั้นๆ และจ านวนปีท่ีปฏิบติัศาสนกิจ 
ขอ้ ๖. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ นอกเหนือตามท่ีประกาศใหย้ดึถือประกาศแนบทา้ย 
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หมวดที ่๒  
วธีิประเมินความรู้ 

 วธีิการประเมินความรู้ เพื่อการเทียบความรู้ และประสบการณ์นั้นให้เลือกวิธีการประเมินความรู้
โดยอาจจะประเมินโดยการทดสอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมงานหรืออาจจะใช้ทั้ง ๒ วิธีร่วมกนัก็ได ้
ส าหรับวธีิการประเมิน มีดงัน้ี 
 
 ข้อ ๑. การประเมินโดยการทดสอบ 
 ในการประเมินโดยการทดสอบนั้นคณะกรรมการอาจจะเลือกใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงหรือใชห้ลายวิธี
ร่วมกนัได ้ส าหรับการประเมินโดยการทดสอบ มีดงัน้ี 

1.1 การสอบขอ้เขียน 
 การสอบขอ้เขียนน้ีจะก าหนดโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา เพื่อวดัความรู้ดา้นเน้ือหา หรือ
ความส าเร็จของผลการเรียนรู้ของนิสิตนกัศึกษาท่ีประสงค์จะเทียบความรู้และประสบการณ์ โดยขอ้สอบท่ี
สร้างข้ึนตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์และค าอธิบายรายวิชา และตอ้งสอบไดค้ะแนนตามเกณฑ์ ท่ีมหาวิทยาลยั/
คณะสาขาวชิาก าหนด 

1.2 การสอบปากเปล่า 
 เป็นการสอบวดัความรู้ความเขา้ใจในรายวิชาท่ีนิสิตนกัศึกษาเทียบความรู้ โดยคณะกรรมการ
ของสาขาวิชา ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ยการสัมภาษณ์ ตั้งประเด็นตามหวัขอ้ให้มีการอภิปรายหรือตอบค าถาม
ตามเน้ือหาสาระในค าอธิบายรายวชิานั้นๆ  

1.3 การทดสอบทกัษะปฏิบติั 
 การสอบทกัษะปฏิบติัเป็นการสอบทกัษะในการปฏิบติังาน โดยการให้นิสิตนกัศึกษาท่ีขอเทียบ

ความรู้  สาธิตหรือแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบทักษะ ความสามารถท่ี
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ในรายวชิาท่ีขอเทียบความรู้และประสบการณ์ 

1.4 การทดสอบอ่ืนๆ ท่ีทางมหาวทิยาลยั/คณะ เห็นชอบ 
มหาวิทยาลยั/คณะอาจก าหนดวิธีการทดสอบท่ีนอกเหนือจากวิธีการขา้งตน้ก็ไดเ้พื่อเป็นการวดั

ความรู้ความเขา้ใจใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอียดในค าอธิบายรายวชิา 
1.5 การประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นการน าผลการศึกษาหรือการ

ฝึกอบรมขอเทียบความรู้และประสบการณ์ การประเมินจะด าเนินการโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา 
พิจารณาขอ้มูลในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1.5.1 ผลการศึกษา/อบรมท่ีมุ่งหวงั 
1.5.2 ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (๑ หน่วยกิต ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ ชัว่โมง) 
1.5.3 เน้ือหาของหลกัสูตรจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค าอธิบายรายวชิาในหลกัสูตร 
1.5.4 วธีิการประเมินความส าเร็จของผลการศึกษา/อบรม 

ข้อ ๒. การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการรวบรวม ประมวลร่องรอยหลกัฐาน

แสดงความรู้ และประสบการณ์การท างานเพื่อขอเทียบความรู้ และประสบการณ์ในรายวิชาต่างๆ ซ่ึงตอ้ง

 
 

ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดจนครอบคลุมสาระในค าอธิบายรายวิชา รายละเอียด/แนวทาง
ในการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานมีดงัน้ี 

๒.๑ หลกัฐานแสดงความรู้ และประสบการณ์ 
หลกัฐานท่ีแสดงความรู้ และประสบการณ์ ไดแ้ก่ รายงาน บทความ เทปวีดีทศัน์ แผ่นพบั 

พิมพเ์ขียว ภาพวาด งานประดิษฐ ์หรือตวัอยา่งงานท่ีเกิดจากความคิดของนิสิตนกัศึกษาท่ีขอเทียบโอนความรู้ 
จดหมายรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญ การสอบ/การประเมินผลเพื่อเล่ือนต าแหน่ง รางวลั สิทธิบตัร บนัทึกการฝึก
วชิาทหาร ค าอธิบายเน้ือหาวชิาการฝึกอบรม เป็นตน้ 

๒.๒ ขั้นตอนการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
ในการเสนอแฟ้มสะสมผลงานมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ๒.๒.๑ การเลือกสาขา และค าอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัประสบกาณณ์ท่ีจะขอ

เทียบความรู้ โดยนิสิตนกัศึกษาประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีมาก่อนแต่ละดา้นของตนวา่ ความรู้ของ
ตนท่ีมีอยูส่ามารถเทียบไดก้บัรายวชิาใดตามหลกัสูตรท่ีตอ้งการเทียบความรู้ 

 ๒.๒.๒ การรวบรวมหลกัฐานร่องรอย ท่ีแสดงความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ี
ตรงกบัค าอธิบายรายวชิา 

 ๒.๒.๓ การบรรยายส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ประกอบหลกัฐานร่องรอย 
๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน 
มหาวิทยาลยัโดยคณะต่างๆ ก าหนดคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมงาน ของนิสิต

นกัศึกษา โดยก าหนดใหเ้ป็นอาจารยท่ี์เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ หรืออาจารยผ์ูส้อนรายวิชาท่ีขอเทียบเป็นผู ้
ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ถา้ความรู้ตามท่ีแสดงในแฟ้มสะสมผลงานสอดคลอ้งกบัสาระในค าอธิบายวิชาท่ี
ขอเทียบ ก็จะให้นิสิตนกัศึกษาเสนอแฟ้มสะสมผลงานไดรั้บการเทียบความรู้หรืออาจจะขอให้นิสิตนกัศึกษา
เทียบแสดงขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติม หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ เช่น การสอบผ่านการวดัประเมินผลในรายวิชา
นั้นๆ 

 ข้อ ๓. การตัดสินผลการประเมิน 
 ๓.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์เข้าสู่
การศึกษาในระบบ โดยก าหนดให้มีกรรมการจ านวน ๓ คน ประกอบดว้ย  ประธานสาขาวิชา  และอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาท่ีขอเทียบความรู้ และอาจารยอ่ื์นท่ีคณะเสนอแต่งตั้ง 
  ๓.๒ ผลการประเมินให้ด าเนินการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยัเร่ือง ขอ้แนะน าเก่ียวกบั
แนวปฏิบติัท่ีไดใ้นการเทียบโอนผลการเรียนในระดบัปริญญา ขอ้ ข ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๔๕ 
  ๓.๓ การตดัสินผลการประเมินความรู้ อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ  

 
หมวดที ่๓ 

การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดับปริญญาตรี 
 ขอ้ ๑. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ข้อ ๒. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละระดับ
การศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
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ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดจนครอบคลุมสาระในค าอธิบายรายวิชา รายละเอียด/แนวทาง
ในการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานมีดงัน้ี 

๒.๑ หลกัฐานแสดงความรู้ และประสบการณ์ 
หลกัฐานท่ีแสดงความรู้ และประสบการณ์ ไดแ้ก่ รายงาน บทความ เทปวีดีทศัน์ แผ่นพบั 

พิมพเ์ขียว ภาพวาด งานประดิษฐ ์หรือตวัอยา่งงานท่ีเกิดจากความคิดของนิสิตนกัศึกษาท่ีขอเทียบโอนความรู้ 
จดหมายรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญ การสอบ/การประเมินผลเพื่อเล่ือนต าแหน่ง รางวลั สิทธิบตัร บนัทึกการฝึก
วชิาทหาร ค าอธิบายเน้ือหาวชิาการฝึกอบรม เป็นตน้ 

๒.๒ ขั้นตอนการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
ในการเสนอแฟ้มสะสมผลงานมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ๒.๒.๑ การเลือกสาขา และค าอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัประสบกาณณ์ท่ีจะขอ

เทียบความรู้ โดยนิสิตนกัศึกษาประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีมาก่อนแต่ละดา้นของตนวา่ ความรู้ของ
ตนท่ีมีอยูส่ามารถเทียบไดก้บัรายวชิาใดตามหลกัสูตรท่ีตอ้งการเทียบความรู้ 

 ๒.๒.๒ การรวบรวมหลกัฐานร่องรอย ท่ีแสดงความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ี
ตรงกบัค าอธิบายรายวชิา 

 ๒.๒.๓ การบรรยายส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ประกอบหลกัฐานร่องรอย 
๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน 
มหาวิทยาลยัโดยคณะต่างๆ ก าหนดคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมงาน ของนิสิต

นกัศึกษา โดยก าหนดใหเ้ป็นอาจารยท่ี์เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ หรืออาจารยผ์ูส้อนรายวิชาท่ีขอเทียบเป็นผู ้
ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ถา้ความรู้ตามท่ีแสดงในแฟ้มสะสมผลงานสอดคลอ้งกบัสาระในค าอธิบายวิชาท่ี
ขอเทียบ ก็จะให้นิสิตนกัศึกษาเสนอแฟ้มสะสมผลงานไดรั้บการเทียบความรู้หรืออาจจะขอให้นิสิตนกัศึกษา
เทียบแสดงขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติม หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ เช่น การสอบผ่านการวดัประเมินผลในรายวิชา
นั้นๆ 

 ข้อ ๓. การตัดสินผลการประเมิน 
 ๓.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์เข้าสู่
การศึกษาในระบบ โดยก าหนดให้มีกรรมการจ านวน ๓ คน ประกอบดว้ย  ประธานสาขาวิชา  และอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาท่ีขอเทียบความรู้ และอาจารยอ่ื์นท่ีคณะเสนอแต่งตั้ง 
  ๓.๒ ผลการประเมินให้ด าเนินการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยัเร่ือง ขอ้แนะน าเก่ียวกบั
แนวปฏิบติัท่ีไดใ้นการเทียบโอนผลการเรียนในระดบัปริญญา ขอ้ ข ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๔๕ 
  ๓.๓ การตดัสินผลการประเมินความรู้ อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ  

 
หมวดที ่๓ 

การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดับปริญญาตรี 
 ขอ้ ๑. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ข้อ ๒. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละระดับ
การศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั 



50

 
 

 ขอ้ ๓. วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๔. การขอเทียบความรู้และประสบการณ์ ตอ้งไดรั้บผลการประเมินไม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนน 
C หรือแตม้ระดบัคะแนน ๒.๐๐ ของรายวชิา หรือกลุ่มรายวิชาระดบัปริญญาตรี และให้บนัทึกผลของรายวิชา
ท่ีเทียบในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยไม่น ามาคิดค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคและค่าระดบั
คะแนนเฉล่ียนสะสม 
 ขอ้ ๕. การบนัทึกผลการประเมินใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ ๖. นิสิตนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีการศึกษา  
 ขอ้ ๗. เทียบโอนไดไ้ม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร และการนบัหน่วยกิ
ตต่อภาคเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ ๘. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่ จะเทียบโอนนิสิตนกัศึกษาเขา้ศึกษาไดไ้ม่เกิน
ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้นิสิตนกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 
 

หมวดที ่๔ 
การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 ขอ้ ๑.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ขอ้ ๒. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลกัสูตรและระดบัการศึกษา
ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๓. วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การ
ตดัสินของการประเมินในแต่ละวธีิใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๔. ผลการประเมินจะตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร B หรือแตม้คะแนน ๓๐๐ 
หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา จึงจะให้จ  านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่
จะไม่ให้ระดบัคะแนนตวัอกัษรและไม่น ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสม 
 ขอ้ ๕. การบนัทึกผลการประเมินใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ ๖. จ  านวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการเทียบโอนรวมแลว้ ตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
กิตรวมขั้นต ่าซ่ึงก าหนดในหลกัสูตร ส่วนนิสิตนกัศึกษาท่ีจบจากมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
เทียบโอนไดต้ามรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีเทียบโอน  และเม่ือไดรั้บโอนแลว้ตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่น
มหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีการศึกษา 
 ขอ้ ๗. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสุตรใหม่ จะเทียบโอนความรู้แก่นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปี และภาคการศึกษาดท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้กัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บเห็นชอบ 
 
 
 
 

 
 

หมวดที ่๕ 
เงื่อนไขการเทียบโอน 

ขอ้ ๑. ผูจ้ะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบตอ้งกระท าให้เสร็จส้ินใน 
๑ ปีการศึกษา ถา้ท าหลงัจากนั้นตอ้งช าระค่าปรับภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท ตามระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภฏั
วา่ดว้ยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และจ่ายเงินเพื่อจดัการศึกษาภาคปกติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒.  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๓. ผูท่ี้จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ ไม่มีสิทธ์ิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม 

ขอ้ ๔. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉยัและช้ีขาดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชป้ระกาศน้ี 
และประกาศน้ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

   
 

(รองศาสตราจารยสุ์พล  วฒิุเสน) 
อธิการบดี 

ประธานสภาวชิาการ 
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หมวดที ่๕ 
เงื่อนไขการเทียบโอน 

ขอ้ ๑. ผูจ้ะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบตอ้งกระท าให้เสร็จส้ินใน 
๑ ปีการศึกษา ถา้ท าหลงัจากนั้นตอ้งช าระค่าปรับภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท ตามระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภฏั
วา่ดว้ยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และจ่ายเงินเพื่อจดัการศึกษาภาคปกติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒.  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๓. ผูท่ี้จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ ไม่มีสิทธ์ิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม 

ขอ้ ๔. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉยัและช้ีขาดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชป้ระกาศน้ี 
และประกาศน้ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

   
 

(รองศาสตราจารยสุ์พล  วฒิุเสน) 
อธิการบดี 

ประธานสภาวชิาการ 
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ประกาศแนบท้าย 
----------------------------- 

 
 ในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตนักศึกษาคณะกรรมการ อาจพิจารณาข้อมูล
ประกอบ ดงัน้ี 
ข้อ ๑. ข้าราชการ 
 ใหพ้ิจารณาตามต าแหน่ง หรือยศท่ีครองอยู ่หรือเคยครองอยู ่โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

1.1 ขา้ราชการพลเรือนทุกประเภท เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ข้ึนอยูก่บัระดบัต าแหน่ง และอายุ
ราชการท่ีด ารงต าแหน่งนั้น 

1.2 ต ารวจ หรือทหาร พิจารณาจากยศท่ีด ารงอยู ่
 สิบตรี-สิบเอก/เทียบเท่า จ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก/เทียบเท่า และ 
 ดาบต ารวจ/เทียบเท่า     เทียบใหไ้ม่เกิน    ๙ หน่วยกิต 
 ร้อยตรี-ร้อยโท/เทียบเท่า    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๒ หน่วยกิต 
 ร้อยเอก/เทียบเท่า     เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๕ หน่วยกิต 
 พนัตรี-พนัโท/เทียบเท่า    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
 พนัเอก/เทียบเท่าข้ึนไป    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
1.3 ผูพ้ิพากษา อยัการ หรือผูพ้ิพากษาสมทบ  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๒. สายการเมือง 
2.1 พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมือง 
 เลขานุการรัฐมนตรี และผูช่้วยรัฐมนตรี  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต  
 ผูช่้วยรัฐมนตรี และท่ีปรึกษารัฐมนตรี   เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
 รัฐมนตรีวา่การและรัฐมนตรีช่วยวา่การ  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๓๐ หน่วยกิต 
 ประธานวฒิุสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 
 สมาชิกวฒิุสภา     เทียบใหไ้ม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 
2.2 พิจารณาตามวาระสมยั 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 
 สมยัแรก      เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต  
 สมยัท่ีสอง      เทียบใหไ้ม่เกิน  ๓๐ หน่วยกิต 
 สมยัท่ีสาม      เทียบใหไ้ม่เกิน  ๓๖ หน่วยกิต 
 ส่ีสมยัข้ึนไป      เทียบใหไ้ม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 
 ผูท้รงคุณวุฒิประจ า ส.ส./ส.ว.   เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 ผูช่้วย ส.ส. หรือ ส.ว.    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 เลขานุการ ส.ส.และ ส.ว.    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 

 
 

 เลขานุการประธานวุฒิสภา หรือผูช่้วยประธานวฒิุสภา เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
2.3 พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 

๒.๓.๑ สมาชิกองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น สจ. สท. อบต. สก. สข. ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
และอ่ืนๆ 

         สมยัท่ีหน่ึง     เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต  
         สมยัท่ีสอง     เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
         สองสมยัข้ึนไป     เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
 ๒.๓.๒ ประธานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ เช่น ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี หรือนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ เทียบ
ใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต  

 ๒.๓.๓ ท่ีปรึกษารัฐมนตรี และท่ีปรึกษาต่างๆ พิจารณาเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี 
รวมทั้งผูที้ท  างานในองคก์รสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 
ข้อ ๓. หน่วยงานภาคเอกชน 
 ส าหรับผูท่ี้เป็นพนกังานบริษทัเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคลนั้นๆ และ
พิจารณาตามอายงุานดงัน้ี 

 อายงุานต ่ากวา่ ๕ ปี     เทียบใหไ้ม่เกิน    ๙ หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๘ ปี   เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๒ หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ ๘ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี   เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๕ หน่วยกิต 

 อายงุานมากกวา่ ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ ๑๒ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ ๑๕ ปีข้ึนไป    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



53

 
 

 เลขานุการประธานวุฒิสภา หรือผูช่้วยประธานวฒิุสภา เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
2.3 พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 
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 ๒.๓.๓ ท่ีปรึกษารัฐมนตรี และท่ีปรึกษาต่างๆ พิจารณาเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี 
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ข้อ ๓. หน่วยงานภาคเอกชน 
 ส าหรับผูท่ี้เป็นพนกังานบริษทัเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคลนั้นๆ และ
พิจารณาตามอายงุานดงัน้ี 

 อายงุานต ่ากวา่ ๕ ปี     เทียบใหไ้ม่เกิน    ๙ หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๘ ปี   เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๒ หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ ๘ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี   เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๕ หน่วยกิต 

 อายงุานมากกวา่ ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ ๑๒ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ ๑๕ ปีข้ึนไป    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ 
---------------------------- 

  

 ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาไดป้ระกาศเร่ืองหลกัเกณฑ์การเทียบโอน
ความรู้ และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ ลงวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัจึง
ประกาศเร่ืองแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประกอบการ
ด าเนินงานตามประกาศดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรับสาขาวชิาและคณะดงัน้ี 

1. ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ประกอบไปดว้ย 

 ๑.๑  คณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับมอบหมาย ประธาน 
 ๑.๒  ผูแ้ทนจากคณะกรรมการคณะ ๑ คน กรรมการ 
 ๑.๓  ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิา ๑  คน  กรรมการ 
 ๑.๔  หวัหนา้สาขาวชิา   กรรมการและเลขานุการ 
๒. คณะกรรมการจะมีการประชุมเม่ือไดรั้บหนงัสือค าร้องพร้อมเอกสารประกอบท่ีสมบูรณ์

และตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายใน ๑๕ วนันบัจากไดรั้บค ารับรอง 
๓. คณะกรรมการจะพิจารณาขอ้มูล คุณสมบติั ของนิสิตนกัศึกษา ถา้พบวา่ไม่เพียงพอ อาจ

ขอขอ้มูลเพิ่มเติม หรือเปิดโอกาสใหนิ้สิตนกัศึกษาช้ีแจงได ้
๔. คณะกรรมการตอ้งส่งผลการพิจารณาให้คณบดี หรือคณะกรรมการคณะ เป็นผูพ้ิจารณา

อนุมติัผล 
๕. คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในกรณีท่ีขอเทียบโอนประสบการณ์วิชาละ ๒๔๐ 

บาท 
๖. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ต้องท าในขณะท่ีเป็นนิสิตนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั แต่คณะกรรมการอาจพิจารณาเทียบโอนอยา่งไม่เป็นทางการ ส าหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้
เรียนท่ีมหาวทิยาลยัล่วงหนา้ ก่อนเป็นนิสิตนกัศึกษาท่ีสมบูรณ์ได ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(รองศาสตราจารยสุ์พล  วฒิุเสน) 
อธิการบดี 

ประธานสภาวชิาการ 
 

 
 

ค าร้องขอเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 

 ช่ือ.................................................สกุล............................................. รหสั............................... 
นิสิตนกัศึกษาสาขาวชิา........................................................คณะ.......................................................... 
สถานท่ีติดต่อ......................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์........................................................................ 

1. รายวชิาท่ีขอเทียบโอน คุณสมบติั ต าแหน่ง ภารกิจต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระในการขอเทียบโอน 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายวขิาทีข่อเทยีบโอน คุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* นกัศึกษาสามารถเขียนเพิ่มเติมประกอบในขอ้น้ี โดยใชเ้อกสารแนบกบัค าร้องได ้
 
 ๒. วธีิการประเมินท่ีตอ้งการใหค้ณะกรรมการเทียบโอนประสบการณ์ใชป้ระกอบการเทียบโอน 
(เลือกไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้) 
  การสอบขอ้เขียน   การสอบปากเปล่า            การทดสอบปฏิบติั 
  การประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมงาน 
 
 ๓. หลกัฐานท่ีแนบมาประกอบการพิจารณา ไดแ้ก่ 
  ใบ รบ. (รับรองส าเนาและมีตวัจริงประกอบดว้ย)  หลกัฐานการฝึกอบรม 
  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอน   ประกาศนียบตัร 
  ใบจดทะเบียนบริษทัหุ้น     ใบรับรองประสบการณ์การท างาน 
  แฟ้มสะสมงาน      อ่ืนๆ.................... 
  ............................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ.................................................... ผูย้ืน่ค  าร้อง 
     (....................................................) 
วนัท่ี............................................................. 
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ค าร้องขอเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
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หมายเลขโทรศพัท.์........................................................................ 
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* นกัศึกษาสามารถเขียนเพิ่มเติมประกอบในขอ้น้ี โดยใชเ้อกสารแนบกบัค าร้องได ้
 
 ๒. วธีิการประเมินท่ีตอ้งการใหค้ณะกรรมการเทียบโอนประสบการณ์ใชป้ระกอบการเทียบโอน 
(เลือกไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้) 
  การสอบขอ้เขียน   การสอบปากเปล่า            การทดสอบปฏิบติั 
  การประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมงาน 
 
 ๓. หลกัฐานท่ีแนบมาประกอบการพิจารณา ไดแ้ก่ 
  ใบ รบ. (รับรองส าเนาและมีตวัจริงประกอบดว้ย)  หลกัฐานการฝึกอบรม 
  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอน   ประกาศนียบตัร 
  ใบจดทะเบียนบริษทัหุ้น     ใบรับรองประสบการณ์การท างาน 
  แฟ้มสะสมงาน      อ่ืนๆ.................... 
  ............................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ.................................................... ผูย้ืน่ค  าร้อง 
     (....................................................) 
วนัท่ี............................................................. 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาผู้ทีม่ีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวชิา 
……………………………. 

 ดว้ยมหาวทิยาลยัมีนโยบายในการสนบัสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่นิสิตท่ีมีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละ
สาขาวิชา เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่นิสิต ตามมติของคณะกรรมการท่ีประชุมคณบดีในการประชุมคร้ังท่ี ๓ /
๒๕๕๓  วนัท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/
๒๕๕๓ วนัท่ี ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๓ ในการก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาผูท่ี้มีผลการเรียนสูงสุดของ
สาขาวชิา 

 อธิการบดีอาศยัอ านาจตามความมาตรา ๒๗ และ๓๑ แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัมอบอ านาจใหอ้ธิการบดี ท่ี ๑/๒๕๔๗ ลงวนัท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๔๗  และส่ิงท่ี
อา้งถึง จึงประกาศหลกัเกณฑก์ารใหทุ้นการศึกษาผูท่ี้มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวชิาดงัน้ี 

๑. การพิจารณาทุนการศึกษาใหพ้ิจารณาผลการเรียนดงัน้ี 
 ๑.๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ส าหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง(หลงัอนุปริญญา)  
 ๑.๒ ภาคเรียนท่ี ๔ หรือ ๖ ส าหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญาตรีหลกัสูตร ๔ ปี  
 ๑.๓ ภาคเรียนท่ี ๔ หรือ ๖  หรือ ๘  ส าหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญาตรีหลกัสูตร ๕ ปี  
๒. การพิจารณาผลการเรียน 

  ๒.๑ นิสิตตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่  ๑๘  หน่วยกิต 
  ๒.๒ ตอ้งไม่มีผลการเรียน D+  หรือ D  หรือ E หรือ F   หรือ I   หรือ  PS  
  ๒.๓ กรณีท่ีมี  ยกเลิกรายวชิา (W)   ตอ้งมีระดบัคะแนนในรายวชิาต่าง ๆรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
๑๘  หน่วยกิต 
 ๓. การพิจารณาทุนใหส้าขาวิชาละ ๑ ทุน  กรณีท่ีมีผูไ้ดผ้ลการเรียนเท่ากนัใหค้ณะกรรมการสาขาวชิา
เป็นผูต้ดัสินเลือก ๑ คน 
 ๔. กรณีท่ีหลกัสูตรสาขาวชิามีการแยกเป็นแขนงวชิา/วชิาเอก  ใหทุ้นการศึกษาแขนงวชิา/วิชาเอกละ ๑ ทุน 

๕. ทุนการศึกษาใหเ้ป็นเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของภาคเรียนถดัไป 
ใหส้ านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีหนา้ท่ีประมวลรายช่ือ เสนอต่อท่ีประชุมคณบดี  

คณะกรรมการอ านวยการมหาวทิยาลยั   และประกาศช่ือผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา 
ทั้งน้ี   ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นตน้ไป  จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๐   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
    
 

(รองศาสตราจารยสุ์พล   วฒิุเสน) 
       อธิการบดี 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง   หลักเกณฑ์การขยายสถานภาพของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
------------------------------------------ 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  และ
ต่อเนื่อง  ฉะนั้น อ้างถึงการใช้อ านาจของอธิการบดีในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกอบกับข้อเสนอจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๙  
มกราคม  ๒๕๕๖ จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑     ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขยาย 
สถานภาพของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖” 
 
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือขอขยายสถานภาพ  มีดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑    การพิจารณาขอขยายสถานภาพ ให้อนุมัติครั้งละ ๑ ภาคเรียน แต่ไม่เกิน ๑  ปีการศึกษา 
 ๒.๒   ส าหรับผู้ที่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน ให้ลงทะเบียน ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตต่อหนึ่งภาคเรียน  
ส าหรับภาคปกติ และไม่เกิน ๙  หน่วยกิต ต่อหนึ่งภาคเรียน  ส าหรับภาคพิเศษ 
 ๒.๓    ต้องไม่ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือหนี้สินอ่ืนๆกับมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๓   เมื่อได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพ นิสิต นักศึกษา จะต้องใช้เวลาศึกษาในหลักสูตรตามก าหนดที่
ยื่นขอและให้นับรวมเป็นระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด 
 
        ข้อ ๔.  ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้ประกาศนี้   และ
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
 

                                                        ประกาศ ณ วันที่   ๗    กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง   หลักเกณฑ์การขยายสถานภาพของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
------------------------------------------ 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  และ
ต่อเนื่อง  ฉะนั้น อ้างถึงการใช้อ านาจของอธิการบดีในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกอบกับข้อเสนอจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๙  
มกราคม  ๒๕๕๖ จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑     ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขยาย 
สถานภาพของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖” 
 
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือขอขยายสถานภาพ  มีดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑    การพิจารณาขอขยายสถานภาพ ให้อนุมัติครั้งละ ๑ ภาคเรียน แต่ไม่เกิน ๑  ปีการศึกษา 
 ๒.๒   ส าหรับผู้ที่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน ให้ลงทะเบียน ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตต่อหนึ่งภาคเรียน  
ส าหรับภาคปกติ และไม่เกิน ๙  หน่วยกิต ต่อหนึ่งภาคเรียน  ส าหรับภาคพิเศษ 
 ๒.๓    ต้องไม่ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือหนี้สินอ่ืนๆกับมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๓   เมื่อได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพ นิสิต นักศึกษา จะต้องใช้เวลาศึกษาในหลักสูตรตามก าหนดที่
ยื่นขอและให้นับรวมเป็นระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด 
 
        ข้อ ๔.  ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้ประกาศนี้   และ
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
 

                                                        ประกาศ ณ วันที่   ๗    กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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         ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการย้ายสาขาวิชาของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

  เพ่ือให้การขอย้ายสาขาวิชาของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชัดเจน  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวปฏิบัติการ
ย้ายสาขาวิชา ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี  สมัยวิสามัญ  วันที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  และ 
อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
จึงออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการย้ายสาขาวิชาของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  นิสิต นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเป็นผู้เคยลงทะเบียนเรียน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาเรียน  และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคภาคการศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชา  
 ๒. ยังมีสถานภาพการเป็นนิสิต นักศึกษาอยู่ และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ๓.   การย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดังนี้ 
  -   นิสิต นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา  ประธานสาขาวิชา และคณบดีในคณะเดิม  และ 
  - ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานสาขาวิชา และคณบดีในคณะใหม่ตามล าดับ 
  -   นิสิต นักศึกษา สามารถขอย้ายสาขาได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง  
 ๔. การขอย้ายสาขาวิชา เมื่อนิสิต นักศึกษา ยื่นค าร้องในภาคเรียนใด  เมื่อได้รับอนุมัติจะมี
ผลบังคับในภาคเรียนถัดไป 
  เมื่อนิสิต นักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมา  ทั้งหมดจะน ามาคิดระดับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ด้วย  ส าหรับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว จะได้รับการโอนย้ายไป
ยังโครงสร้างหลักสูตรใหม่ โดยผ่านการพิจารณาจากกรรมการบริหารหลักสูตร ส าหรับรายวิชาที่อยู่
นอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ให้บรรจุอยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี 
  การขอย้ายสาขาวิชา ไม่อาจใช้เป็นเหตุในการยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต 
  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
  นอกเหนือจากประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 

                                                        ประกาศ ณ วันที่    ๒๗  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
       รักษาราชการแทนอธิการบดี 
                 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 

************************** 
 อาศยัตามระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการแต่งกายของนกัศึกษาภาคปกติ ลงวนัท่ี 2 
พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการแต่งกายของนกัศึกษาภาคกศ.บป. ลง
วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 และประกาศวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา สหวิทยาลยัรัตนโกสินทร์ วา่ดว้ยความประพฤติของ
นกัศึกษาวทิยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยาสหวิทยาลยัรัตนโกสินทร์ ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ส. 2529 เพ่ือเป็นการส่งเสริมนกัศึกษา
ให้มีความประพฤติท่ีเหมาะสม โดยยึดถือและปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ดงักล่าว และเพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการควบคุมความ
ประพฤติของ นักศึกษา ตลอดจนการลงโทษเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นธรรม สถาบนัเห็นสมควรก าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัคะแนนความประพฤติของนกัศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1. ใหก้ าหนดคะแนนความประพฤติของนกัศึกษาแต่ละคนเป็น 100 คะแนน นกัศึกษาท่ีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
จะถูกตดัคะแนนความประพฤติตามหลกัเกณฑน้ี์ 

1.1 มีพฤติกรรมกา้วร้าวต่อครูอาจารย ์   30-50  คะแนน 
1.2 ก่อการหรือเขา้ร่วมทะเลาะววิาทท าร้ายร่างกาย  30-50  คะแนน 
1.3 เล่นการพนนั ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี และเสพยาเสพยติ์ด  30-50  คะแนน 
1.4 ลกัทรัพย ์ท าลายทรัพยสิ์นของสถาบนัหรือของผูอ่ื้น 10-30  คะแนน 
1.5 แต่งกายผิดระเบียบของทางสถาบนั     5-20  คะแนน 
1.6 ก่อความเดือดร้อนร าคาญใหก้บัผูอ่ื้น     5-10  คะแนน 

ขอ้  2.  นกัศึกษาท่ีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 2 ให้พิจารณาตดัคะแนน
ความประพฤติตามเกณฑ ์ขอ้ 1 โดยเทียบเคียงกนั 

ขอ้  3.  คณาจารยทุ์กท่านมีสิทธ์ิตดัคะแนนความประพฤตินกัศึกษาเม่ือเห็นนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดย
ใหป้ระสานงานกบัส านกักิจการนกัศึกษา เพ่ือใหมี้ผลต่อนกัศึกษาอยา่งสมบูรณ์และให้แจง้การตดัคะแนนให้นกัศึกษาผูน้ั้นทราบ 
และใหต้กัเตือนหรืออบรมสัง่สอนตามควรแก่กรณี 

ขอ้  4.  นกัศึกษาท่ีถูกตดัคะแนนความประพฤติ สถาบนัอาจพิจารณาด าเนินการต่อไปน้ี 
4.1 ลงโทษตามระเบียบสภาการฝึกหัดครูว่าดว้ยการลงโทษนกัศึกษาในวิทยาลยัครู พ.ศ. 2522 ไดแ้ก่ การกล่าว

ตกัเตือน ท าทณัฑบ์นเป็นลายลกัษณ์อกัษร สัง่พกัการเรียนหรือใหอ้อกจากสถาบนั แลว้แต่กรณี 
4.2 พิจารณาคุณสมบัติด้านความประพฤติส าหรับผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรสภาการฝึกหัดค รู ตาม

ขอ้บงัคบัสภาการฝึกหดัครู วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาในการจดัการศึกษา ส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2528 แลว้แต่กรณี 
4.3 ด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีสถาบนัพิจารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 5.  นกัศึกษาท่ีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม นอกจากจะถูกตดัคะแนนความประพฤติตามหลกัเกณฑแ์ลว้ หากเป็น
กรณีท่ีเป็นความผิดพลาดทางอาญา อาจถูกพนกังานงานสอบสวนด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายอีกทางหน่ึงดว้ย 
 ขอ้  6.  ใชห้ลกัเกณฑน้ี์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นตน้ไป 

                                                     ประกาศ ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 
                                                    สันต์  ธรรมบ ารุง 

                                                    (  รองศาสตราจารยส์นัต ์ ธรรมบ ารุง ) 
                                                                                       อธิการบดีสถาบนัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
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การบันทกึคะแนนความประพฤติ 
    
 เพ่ือให้การก ากบัดูแลดา้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนิสิต/นักศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  ส านกักิจการนิสิตนกัศึกษาจึงไดจ้ดัท าบตัรบนัทึกคะแนนความประพฤติและบตัร
บนัทึกความดีข้ึน เพ่ือให้คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยัฯ ใช้บนัทึกเป็นหลกัฐานและส่งมอบให้ส านักกิจการนิสิต
นกัศึกษาบนัทึกป้อนขอ้มูลไวใ้นแฟ้มประวติัของนิสิต/นกัศึกษาแต่ละคน โดยมีหลกัเกณฑป์ฏิบติัดงัน้ี 
 ลกัษณะบตัร 
 1.  บัตรบันทึกคะแนนความประพฤติ  จะมีลกัษณะเป็นบตัรรูปส่ีเหล่ียมเช่นเดียวกนัแต่แบ่งเป็น 3 สี  ตามน ้ าหนัก
คะแนนความประพฤติท่ีประเมินจากพฤติกรรมความผิด ดงัน้ี 
        
                                                                
 
       สีเขียว      เป็นความผิดพลาดดา้นระเบียบวนิยั 
           มีระดบัคะแนน 5 - 10 คะแนน 
       สีเหลือง   เป็นความผิดซ ้ าหรือค่อนขา้งรุนแรง 
          มีระดบัคะแนน 11 – 20 คะแนน 
       สีแดง       เป็นความผิดท่ีรุนแรง 
          มีระดบัคะแนน 21 – 30 คะแนน 
 
 
 
 
 

2.  บัตรบันทกึความด ีจะมีลกัษณะเป็นบตัรรูปทรงกลม ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
วธีิการใช้บัตรบันทกึคะแนนความประพฤติ 
 กองพฒันานิสิตศึกษา จะมอบบตัรทั้ง 2 ชนิดไวใ้หก้บัคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัฯทุกคนพกติดตวัในกรณี
ท่ีพบเห็นนิสิต/นกัศึกษาทั้งภาคปกติและภาคกศ.พ. คนใดประพฤติผิดระเบียบหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและขดัต่อระเบียบ
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัฯ ทุกท่านมีสิทธิท่ีจะขอตรวจดูบตัรประจ าตวัของนิสิต/นกัศึกษา  (ซ่ึงนิสิต/นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งพก
ติดตวัตลอดเวลา) เพ่ือกรอกขอ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงลงในบตัรบนัทึกคะแนนความประพฤติพร้อมทั้งระบุความผิดและลง
ลายมือช่ือก ากับ เพ่ือรับทราบความผิดไวด้้วยจากนั้ นคณาจารยจ์ะน าบัตรดังกล่าวไปส่งท่ีส านักกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อ
ด าเนินการบนัทึกต่อไป 
  

 

บัตรบนัทกึคะแนน 
ความประพฤติ 

      แต่งกายผิดระเบียบ 
      แสดงกิริยากา้วร้าว/ไม่สุภาพ 
      เล่นการพนนั/ด่ืมสุรา/เสพส่ิงเสพยติ์ด 
      ก่อการวิวาท/สร้างความไม่สงบ 
      อ่ืน ๆ……………………………………………………..….  
ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………….. 
รหสั…………………………..โปรแกรมวิชา…………………… 
 
     ……….…………….…            ……….……………….. 
            ลงช่ือนกัศึกษา                         ลงช่ืออาจารย  ์
        (ผูรั้บทราบความผิด)                 (ผูเ้สนอความผิด) 

บัตรบันทกึความด ี
            แต่งกายถูกระเบียบ 
            กิริยามารยาทดี 
            อ่ืน ๆ ……………….. 
           ช่ือนกัศึกษา……………………. 
            รหสั…………โปรแกรมวิชา…….……. 
         

            ……………..    …………….. 
         ลงช่ือนกัศึกษา    ลงช่ืออาจารย ์
                      ( ผูรั้บทราบค าชมเชย )  ( ผูเ้สนอบนัทึก ) 
 
 

( ด้านหลงั ) ( ด้านหน้า ) 

นิสิตดีเด่นศรีสถาบัน 
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ส าหรับบตัรบนัทึกความดีก็จะเป็นไปในท านองเดียวกนั หากแต่จะใชใ้นกรณีท่ีพบเห็นนิสิต/นกัศึกษาท่ีความประพฤติดี
หรือประกอบคุณงามความดีเป็นท่ีน่าประทบัใจ โดยหลงัจากการท าบนัทึกและลงลายมือช่ือทั้งในส่วนของอาจารยแ์ละนิสิต/
นกัศึกษาแลว้ จะมอบบตัรดงักล่าวให้นิสิต/นกัศึกษาเก็บรักษาไวเ้พ่ือใชแ้สดงเป็นหลกัฐาน ขอรับของรางวลัในปลายปีการศึกษา 
ซ่ึงส านกักิจการนิสิตนกัศึกษาจะแจง้เกณฑใ์หท้ราบในล าดบัต่อไป  
 

การเข้าร่วมกจิกรรมของนิสิต/นักศึกษา 
 

 เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาไดพ้ฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถ อนัจะน าไปสู่ความเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์พร้อมทั้งดา้น
วชิาการ  ทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ทางสงัคม มีความคิดสร้างสรรค ์มีคุณธรรมและมนุษยสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ส านกักิจการ
นิสิตนักศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีภาระหน้าท่ีในการพฒันาและก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงค์ของ
มหาวทิยาลยัฯ จึงก าหนดใหนิ้สิต/นกัศึกษาทุกคนทั้งภาคปกติ และภาคกศ.พ. เขา้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้ห้ครบ หาก
ละเลยเพิกเฉย จะถูกระงบัการขอจบการศึกษาทนัที  
 นิสิตภาคปกต ิ
 กิจกรรมบงัคบัท่ีนิสิตทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วม 

1. ปฐมนิเทศ 
2. กิจกรรมชมรม อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 1 ชมรม แต่ไม่เกิน 2 ชมรม 
นิสิตช้ันปีท่ี 1และปีท่ี 3 ( หลกัสูตร 2 ปีหลงัท่ีเข้าใหม่ ) ทุกคนจะตอ้งเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ย  8 ขอ้ ต่อไปน้ี 
1. อบรมพฒันาบุคลิกภาพและจริยธรรม 
2. พิธีถวายเทียนจ าน าพรรษา 
3. กีฬาระหวา่งคณะ ( กีฬาภายใน ) 
4. กีฬา 6 สถาบนั  
5. วนัคลา้ยวนัพิราลยั “ วนัเจา้พอ่ ” 
6. พิธีสดุดีเทอดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ ( 12 สิงหาคม ) 
7. พิธีสดุดีเทอดพระเกียรติวนัพอ่แห่งชาติ ( 5 ธนัวาคม ) 
8. พิธีเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ( 28 ธนัวาคม ) 
9. เลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา 
10. ใหเ้ลือกท ากิจกรรมอ่ืน หรือกิจกรรมท่ีมหาวทิยาลยัฯมอบหมาย 
นักศึกษาภาคพเิศษ  
นกัศึกษาใหม่ทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมบงัคบั 4 กิจกรรม ดงัตอ่ไปน้ี 
1. ปฐมนิเทศของมหาวทิยาลยัฯ 
2. ใหเ้ลือกท ากิจกรรมอ่ืนๆ หรือกิจกรรมท่ีมหาวทิยาลยัมอบหมายอีกอยา่งนอ้ย 3 กิจกรรม 
นิสิต/นกัศึกษาใหม่ทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวทิยาลยัฯ ทุกคร้ังท่ีทางมหาวทิยาลยัฯแจง้ใหนิ้สิต/นกัศึกษา

ทราบ เพ่ือท าการเช็คขอ้มูลในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษา  
 

------------------------------------------------- 
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ตัวอย่าง 
รูปแบบการแต่งกายนิสิตที่ถูกระเบียบ 

                         

1.  เคร่ืองแบบนิสิตช้ันปีที่ 1  ชุดปกต ิ                2.  เคร่ืองแบบนิสิตช้ันปีที่ 1  ชุดพธีิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
3.  เคร่ืองแบบนิสิตช้ันปีที่ 2 – 4  ชุดปกต ิ            4.  เคร่ืองแบบนิสิตช้ันปีที่ 2 – 4  ชุดพธีิ 
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ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2543 

เพ่ือใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และเกียรติภูมิแห่งนกัศึกษาของสถาบนั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  30  (2)  
แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏั  พ.ศ.  2538  สภาประจ าสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ว่าดว้ยการการแต่งกายของ
นกัศึกษาภาคปกติจึงวางระเบียบข้ึนไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้   1  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  วา่ดว้ยการแต่งกายของนกัศึกษาภาค
ปกติ  พ.ศ.  2543” 
 ขอ้    2  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2543  เป็นตน้ไป 
 ขอ้    3  ให้ยกเลิกระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา   วา่ดว้ยการแต่งกายของนกัศึกษาภาคปกติ  
พ.ศ.  2541   
  ขอ้   4   เคร่ืองแบบนกัศึกษาหญิง 

4.1 เคร่ืองแบบปกติ 
                              4.1.1   เส้ือ  ใชผ้า้ขาวเน้ือเกล้ียง  ไม่บางจนเกินไป  ไม่ใชผ้า้ยืด  ไม่มีลวดลาย  หรือมีประดบัตกแต่ง  
คอปกเช้ิตผา่อกตลอด  เยบ็สายเจาะรังดุม ติดกระดุมเคร่ืองหมายสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  5  เม็ด  ไม่มีสาบหลงั  แขน
ยาวเหนือขอ้ศอกพอประมาณ  ปลายแขนเส้ือพบัตลบออกดา้นนอก  โคนแขนไม่จีบ  ไม่มีกระเป๋า  ตวัเส้ือไม่รัดรูปจนเกินไป  และ
ไม่ปล่อยชายออกนอกกระโปรง 
   4.1.2    กระโปรง  ใชผ้า้สีกรมท่าหรือด า  เน้ือเกล้ียงไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินไป  ไม่ใชผ้า้ยึด แบบ
สุภาพ  ไม่ประดบัตกแต่งดว้ยลูกไมห้รืออ่ืน ๆ  ความยาวพอดีเข่า  หรือคลุมเข่าไม่เกินคร่ึงน่อง 
    4.1.3   เข็มเคร่ืองหมายสถาบนัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ให้กลดับริเวณอกดา้นซา้ยใตป้กเส้ือ
ประมาณ  3  น้ิว   
    4.1.4   เขม็ขดั  ใชเ้ขม็ขดัสายหนงัสีน ้ าตาลหรือด า กวา้ง  1.5  น้ิว ไม่มีลวดลายหวัเขม็ขดัเคร่ืองหมาย
สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 4.1.5   รองเทา้ 
               4.1.5.1  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1  ใชร้องเทา้หนงัหรือผา้ใบหุ้มส้นไม่เปิดปลายเทา้สีขาวลว้น  
สน้เต้ีย  สวมถุงเทา้สีขาวเน้ือเกล้ียงไม่มีลวดลาย  สูงไม่เกินระดบัขอ้เทา้รองเทา้ 
               4.1.5.2  นกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี  2  ข้ึนไป  ใชร้องเทา้หนงัหรือผา้ใบหุ้มส้น  หรือ  รัดส้น  สี
สุภาพ  ทรงสุภาพ  สน้สูงพอประมาณ  ไม่ตอ้งสวมถุงเทา้  หา้มใชร้องเทา้หุม้ขอ้  และรองเทา้แตะ 

4.2 เคร่ืองแบบพิธี 
4.2.1   เส้ือใชต้ามเคร่ืองแบบปกติ  แต่ติดกระดุมคอ 

   4.2.2   กระโปรง  เหมือนเคร่ืองแบบปกติ  แต่ใชสี้กรมท่าเท่านั้น 
4.2.3  รองเทา้ 

                                                                4.2.3.1  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 ใชต้ามเคร่ืองแบบปกติ 
             4.2.3.2  นกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี  2  ข้ึนไป  ใชร้องเทา้หนงัหุ้มส้นสีด า  ไม่เปิดปลายเทา้ทรง

สุภาพ สน้สูงพอประมาณ  ไม่ตอ้งสวมถุงเทา้ 
 ขอ้  5  เคร่ืองแบบนกัศึกษาชาย 
  5.1  เส้ือ   
                                                                 5.1.1.1  นกัศึกษาชายชั้นปีท่ี  1  เส้ือคอปกเช้ิตผ่าอกตลอด  กระเป๋าเส้ือไม่มีฝา  ไม่มีสาบ
หลงั  แขนสั้นสีขาว  เน้ือผา้เกล้ียง  ไม่บางจนเกินไป  ไม่ใชผ้า้ยืด  ไม่มีลวดลาย  ไม่ประดบัตกแต่งดว้ยกระดุมหรืออ่ืน  ๆ  บริเวณ
ปลายปก กระเป๋าหรือดา้นหลงั  ผกูเนคไทสีกรมท่ามีตราสถาบนัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยาไม่ปล่อยเส้ือลอยชายนอกกางเกง 
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               5.1.1.2  นกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี  2  ข้ึนไปใชเ้ส้ือลกัษณะเดียวกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี  1  แต่
อนุญาตใหใ้ชแ้ขนสั้นหรือแขนยาวได ้ ไม่ตอ้งผกูเนคไท  ไม่ปล่อยเส้ือลอยชายนอกกางเกง 
   5.1.2  กางเกง  ใหใ้ชก้างเกงขายาว  ผา้กรมสีท่าหรือด า  เน้ือเกล้ียง  ไม่มีลวดลาย  ไม่ใชผ้า้ยืดหรือผา้
ยนีส์  แบบสุภาพ  กางเกงไม่รัดรูปจนเกินไป  ขาไม่แคบจนเกินไปหรือกวา้งเกินไป 
   5.1.3  รองเทา้  ใชร้องเทา้หนงัหรือผา้ใบสีด าหรือน ้ าตาลเขม้ ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพไม่หุม้ขอ้  ห้าม
ใชร้องเทา้สานหรือรองเทา้แตะ 
   5.1.4  ถุงเทา้    สวมถุงเทา้ไม่มีลวดลาย สีด า  สีน ้ าตาล  สีกรมท่า  หรือสีเทาเขม้ 
   5.1.5  เขม็ขดั   ใชเ้ขม็ขดัหนงัสีด าหรือน ้ าตาล ขนาด 1-1.5  น้ิว  ไม่มีลวดลายหวัเขม็ขดัตราสถาบนั       
ราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  5.2  เคร่ืองแบบพิธี 
   5.2.1  เส้ือ 
    5.2.1.1    นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 เหมือนเคร่ืองแแบบปกติ 
    5.2.1.2   นกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี  2  ข้ึนไป  เหมือนเคร่ืองแบบปกติ  แต่ให้ใชเ้ส้ือเช้ิตแขน
ยาวไม่พบัแขนเส้ือ  ผกูเนคไทสีกรมท่ามีตราสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
   5.2.2   กางเกง  เหมือนเคร่ืองแบบปกติ  แต่ใชสี้กรมท่าเท่านั้น 

5.2.3   รองเทา้  ใชร้องเทา้หนงัสีด าเท่านั้น 
   5.2.4   ถุงเทา้    ใชถุ้งเทา้สีด าไม่มีลวดลาย 
 ขอ้ 6   ทรงผม 
  6.1    นกัศึกษาหญิง  ใหท้ าผมทรงสุภาพ  ไม่กดัสีผม  หรือตามแฟชัน่จนเกินความเหมาะสม 
  6.2    นกัศึกษาชาย  ใหท้ าทรงผมสุภาพหรือรองทรง   ไม่กดัสีผม ไม่ไวห้นวดเคราหรือปล่อยยาวรุงรังจนเกิน
ความเหมาะสม 
 ขอ้ 7    เคร่ืองแบบส าหรับการเรียนวชิาพลศึกษา  การเรียนภาคปฏิบติั  และการฝึกภาคสนามให้ใชไ้ดเ้ฉพาะในชัว่โมงท่ี
มีกิจกรรมดงักล่าวเท่านั้น 
 ขอ้ 8    การแต่งกายในวนัรับพระราชทานปริญญาบตัร  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั 
 ขอ้ 9    เคร่ืองประดบัตกแต่ง 

           นกัศึกษาจะตอ้งไม่ใชเ้คร่ืองประดบัท่ีมีค่าเกินความจ าเป็น  และไม่เหมาะสมกบัสภาพความเป็นนกัศึกษา 
 ขอ้ 10 เพ่ือใหน้กัศึกษาถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด  จึงให้วางโทษส าหรับนกัศึกษาท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้งตามระเบียบดงักล่าว
ขา้งตน้ ดงัน้ี 
  10.1   ตดัคะแนนความประพฤติ 
  10.2   อาจารยแ์ละหน่วยงานต่าง  ๆ  ของสถาบนัไม่รับติดต่อและใหบ้ริการใด  ๆ ทั้งส้ิน 
  10.3   อาจารยผ์ูส้อนประจ าวชิา  หรือผูค้วบคุมหอ้งสอบ  ไม่อนุญาตใหเ้ขา้หอ้งเรียน  หรือหอ้งสอบ 
 ขอ้ 11 ใหอ้ธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย  เป็นผูด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี  และมีอ านาจพิจารณาตดัสิน       
ช้ีขาด  กรณีท่ีมีปัญหาอนัเกิดจากการด าเนินการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 
                                  ลงช่ือ             พรีะพงษ์  ถนอมพงษ์พนัธ์     

                                                                           ( นายพีระพงศ ์ ถนอมพงษพ์นัธ์ ) 
 นายกสภาประจ าสถาบนัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
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ประกาศวิทยาลยัครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สหวทิยาลยัรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษาวทิยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สหวทิยาลัยรัตนโกสินทร์ 

---------------------------------- 
 ดว้ยปรากฏว่านกัศึกษาวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยาบางคนประพฤติไม่เหมาะสมกบัสภาพท่ีเป็นนกัศึกษา ดงันั้น
วทิยาลยัเห็นสมควรก าหนดขอ้บงัคบัในการปฏิบติัตนของนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

1.1 ไม่เสพสุรายาเมาหรือส่ิงเสพติดอ่ืน ๆ ภายในบริเวณวิทยาลยั หรือในขณะท่ีอยูใ่นเคร่ืองแบบนกัศึกษา
ของวทิยาลยัหรือเขา้มาในวทิยาลยัในขณะท่ีอยูใ่นสภาพมึนเมา 

1.2 ไม่เล่นการพนนัทุกชนิด 
1.3 ไม่กระท าการทุจริตในการสอบ 
1.4 ไม่จดักิจกรรมใด ๆ ภายในวทิยาลยัโดยมิไดรั้บอนุญาตจากทางวทิยาลยั 
1.5 ไม่ก่อการทะเลาะววิาททั้งภายในวทิยาลยัและภายนอกวทิยาลยั 
1.6 ไม่ชกัชวนคนภายนอกเขา้มาในวทิยาลยัโดยไม่มีเหตุสมควร 
1.7 ไม่อยูใ่นวทิยาลยัเกินกวา่  21.30 น. ( นอกจากตอ้งท ากิจกรรมจ าเป็นรีบด่วน โดยมีอาจารยค์วบคุม หรือ

ไดรั้บอนุญาตจากวทิยาลยัแลว้ ) 
1.8 ไม่ละเลยท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงวทิยาลยัไดก้ าหนดข้ึน 
1.9 ไม่ท าเพิกเฉยต่อภาระหน้ีสินท่ีมีขอ้ผกูพนักบัหน่วยงานของวทิยาลยั 
1.10 ไม่ท าใหท้รัพยสิ์นของวทิยาลยัช ารุดเสียหาย 
1.11 ไม่แต่งกายผิดระเบียบแบบแผนท่ีวทิยาลยัก าหนด 
1.12 ไม่ปฏิบติัตนขดัต่อวฒันธรรมอนัดีงาม 

นกัศึกษาท่ีประพฤติฝ่าฝืนขอ้บงัคบัน้ี วทิยาลยัมีอ านาจท่ีจะพิจารณาสอบสวน สัง่ลงโทษ และขออนุมติัผลการเรียน 
ขอ้  2  ขอ้พึงปฏิบติัของนกัศึกษาเพื่อพฒันาตนเอง 

2.1 ปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนและขอ้บงัคบัของวทิยาลยัโดยเคร่งครัด 
2.2 เคารพเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสัง่สอน อบรมของอาจารย ์
2.3 รักษาช่ือเสียงและเกียรติคุณของตนและวทิยาลยั 
2.4 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอยา่งเตม็สติปัญญา 
2.5 เขา้ร่วมกิจกรรมของวทิยาลยั 
2.6 รักษาความสามคัคีของหมู่คณะ 
2.7 ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
2.8 เป็นผูมี้ความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาต่าง ๆ  
2.9 เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ 
2.10 สุภาพต่อครูอาจารยแ์ละบุคคลทัว่ไป 
2.11 ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
2.12 เป็นผูต้รงต่อเวลา 
2.13 เป็นผูมี้น ้ าใจเป็นนกักีฬา 
2.14 เป็นผูมี้สจัจะ 
2.15 เป็นผูมี้ความซ่ือสตัยสุ์จริตต่อตนเองและผูอ่ื้น 
2.16 เป็นผูป้ระหยดั 
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2.17 เป็นผูเ้สียสละโดยเห็นแก่ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
2.18 พึงปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัสภาพนกัศึกษาและความเป็นสุภาพชน 

 
ทั้งน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2529 
          ( ลงช่ือ )    สุรพนัธ์  ยนัต์ทอง  

      ( รศ.สุรพนัธ์  ยนัตท์อง )  
อธิการวทิยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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ระเบียบสภาการฝึกหัดครู 

ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษาในวทิยาลัยครู พ.ศ. 2522 
----------------------------------- 

 ดว้ยสภาการฝึกหัดครูเห็นสมควรวางระเบียบว่าดว้ยการลงโทษนักศึกษาในวิทยาลยัครู ผูก้ระท าความผิดต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการอบรมสัง่สอนและใหว้ทิยาลยัครูต่าง ๆ  ถือเป็นหลกัปฏิบติัให้เหมือนกนั  สภาการฝึกหัดครูจึงอาจอาศยัความใน
มาตรา  13( 1 ) แห่งพระราชบญัญติัวทิยาลยัครู พ.ศ. 2518 วางระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสภาการฝึกหดัครูวา่ดว้ยการลงโทษนกัศึกษาในวทิยาลยั พ.ศ. 2522 ” 
 ขอ้  2  ใหย้กเลิกบรรดาระเบียบขอ้บงัคบัหรือค าสัง่อ่ืนใดท่ีขดัแยง้กบัระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้  3  ในระเบียบน้ี 
             “ นกัศึกษา ”   หมายถึง  ผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัครู ตามหลกัสูตรสภาการฝึกหดัครู 
                “ ผูป้กครอง ”  หมายถึง  บิดา มารดา หรือผูท่ี้แสดงตนเป็นผูป้กครองนกัศึกษา ท่ีวทิยาลยัเช่ือถือ 
 ขอ้  4  การลงโทษนกัศึกษา  ให้อยูใ่นดุลยพินิจของอธิการหรือผูท่ี้อธิการมอบหมายท่ีจะด าเนินการตามความเหมาะสม 
ดงัต่อไปน้ี 

4.1 วา่กล่าวตกัเตือน 
4.2 ท าทณัฑบ์นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
4.3 สัง่พกัการเรียน 
4.4 ใหอ้อกจากสถานศึกษา 

ขอ้  5  การว่ากล่าวตกัเตือน ใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีได้กระท าความผิดไม่ร้ายแรง และในเม่ืออธิการหรือผูท่ี้อธิการ
มอบหมาย  เห็นวา่สมควร 

ขอ้  6  การท าทณัฑบ์นใชส้ าหรับนักศึกษาท่ีกระท าความผิดซ ้ าหรือท านองเดียวกบัท่ีเคยถูกลงโทษว่ากล่าวตกัเตือน
มาแลว้และวทิยาลยัเห็นวา่นกัศึกษาผูน้ั้นรู้สึกในการกระท าความผิด 

  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือนักศึกษาผูก้ระท าความผิด และอาจเชิญบิดามารดา หรือ
ผูป้กครอง    ( ถา้มี ) มาบนัทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทณัฑบ์นไวด้ว้ยก็ได ้

ขอ้  7  การสัง่พกัการเรียนใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีกระท าความผิดร้ายแรงหรือเคยถูกลงโทษท าทณัฑบ์นแลว้ แต่วทิยาลยัครู
เห็นวา่นกัศึกษาผูน้ั้นอาจกลบัตวัเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัดีได ้ การลงโทษสั่งพกัการเรียนให้แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเชิญบิดา
มารดาหรือผูป้กครองมารับทราบดว้ย 

ขอ้  8  การใหอ้อกจากสถานศึกษา ใชส้ ารับนกัศึกษาท่ีกระท าความผิดร้ายแรงหรือเคยถูกลงโทษให้พกัการเรียนมาแลว้
นอ้ยกวา่ 2 ภาคเรียนและวทิยาลยัครูเห็นวา่นกัศึกษาผูน้ั้นไม่สามารถจะกลบัตวัเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัดีไดอี้กแลว้ 

ขอ้  9  การกระท าความผิดท่ีถือวา่ร้ายแรง  ไดแ้ก่  การประพฤติไม่สมควรแก่สภาพของการเป็นนกัศึกษาอยา่งยิง่ 
ขอ้ 10 การลงโทษตามขอ้ 4.3 และ 4.4 วิทยาลยัครูตอ้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่น้อยกวา่ 3 คน เพื่อด าเนินการ

สอบสวนใหไ้ดข้อ้เท็จจริงปรากฏชดัแจง้ก่อนสัง่ลงโทษ 
  การลงโทษตามขอ้ 4.2 วทิยาลยัจะตั้งกรรมการสอบสวนตามวรรคแรกหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 11 ให้วิทยาลยัครูออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัความประพฤติของนักศึกษาท่ีไม่ขดัต่อระเบียบน้ีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าวทิยาลยัครู 
ขอ้  12 ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี  12 ตุลาคม  2522 
                                                         ( ลงช่ือ )            รังสฤษฏ์  เชาวนศิริ 

                               ( นายรังสฤษด์ิ  เชาวนศิริ ) 
   นายกสภาการฝึกหดัครู 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ว่าด้วยธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘ 

---------------------------------- 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั         พ.ศ.๒๕๔๗  จึงวางระเบียบ   
วา่ดว้ยธรรมนูญนิสิต/นกัศึกษาไวด้งัน้ี 

หมวดที ่ ๑ 
บททัว่ไป 

ขอ้ ๑. ระเบียบน้ีเรียกว่า  ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ว่าดว้ยธรรมนูญนักศึกษา  พ.ศ.
๒๕๔๘ 

ขอ้ ๒. ยกเลิกระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  วา่ดว้ยธรรมนูญนกัศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๕ 
ขอ้ ๓. บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
ขอ้ ๔. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัทั้งนิสิตภาคปกติ  และนกัศึกษาในโครงการพิเศษ 
ขอ้ ๕. ตามนยัแห่งระเบียบน้ี 

 ๕.๑  สภา  หมายถึง  สภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
๕.๒  มหาวทิยาลยั  หมายถึง  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
๕.๓  อธิการบด ี หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
๕.๔  รองอธิการบด ี หมายถึง  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายใหก้ ากบั 

ดูแลงานดา้นกิจการนกัศึกษา 
 ๕.๕  ผู้ช่วยอธิการบดี  หมายถึง  ผูช่้วยอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายให้รับผิดชอบงานดา้นกิจการ
นกัศึกษา 
 ๕.๖  ผู้อ านวยการ  หมายถึง  ขา้ราชการพลเรือนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการ  หรือ
หวัหนา้กองพฒันานิสิตนกัศึกษา 
 ๕.๗  กองพฒันานิสิตนักศึกษา  หมายถึง  หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนในมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  
เพ่ือด าเนินการดา้นกิจการนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 ๕.๘  ศูนย์ให้การศึกษา  หมายถึง  ศูนยใ์หก้ารศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาเปิดท าการ
สอนนอกมหาวทิยาลยั 
 ๕.๙  นิสิต  หมายถึง  นกัศึกษาภาคปกติ  ท่ีก าลงัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 ๕.๑๐  นักศึกษา  หมายถึง  นกัศึกษาโครงการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  นกัศึกษาโครงการ
จดัการศึกษาเพื่อปวงชน  และนกัศึกษาอ่ืนท่ีมิใช่นกัศึกษาภาคปกติท่ีก าลงัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 ๕.๑๑  ผู้แทนนิสิต/นักศึกษา  หมายถึง  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากนักศึกษาภายในหมู่เรียน  ให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีและตดัสินใจแทนนกัศึกษาในหมู่เรียน 
 ๕.๑๒   องค์การนิสิตนักศึกษา  หมายถึง  หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารงานกิจกรรมนิสิตและ
นกัศึกษา  ข้ึนตรงกบักองพฒันานิสิตนกัศึกษาหรือหน่วยงานของมหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ๕.๑๓   คณะกรรมการองค์การนิสิตนักศึกษา  หมายถึง  คณะนิสิตและนกัศึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น  
นายกองคก์ารบริหารนิสิต  นายกองคก์ารบริหารนกัศึกษา  ประธานสภานิสิต  ประธานสภานกัศึกษา  เลขานุการองคก์ารบริหาร
นิสิต  เลขานุการองคก์ารบริหารนกัศึกษา  และกรรมการองคก์ารบริหารนกัศึกษา 
 ๕.๑๔  องค์การบริหารนิสิต  หมายถึง  คณะนิสิตท่ีไดรั้บการแต่งตั้ งให้บริหารงานกิจกรรมนิสิตของ
มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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 ๕.๑๕   องค์การบริหารนักศึกษา  หมายถึง  คณะนกัศึกษาท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้บริหารงานกิจกรรมนกัศึกษา
ของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 ๕.๑๖  นายกองค์การบริหารนิสิต  หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองคก์ารบริหาร
นิสิตของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาในปีการศึกษา 
 ๕.๑๗  นายกองค์การบริหารนักศึกษา  หมายถึง  ผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาในปีการศึกษาปัจจุบนั 
 ๕.๑๘   สภานิสิต  หมายถึง  สภานกัศึกษาภาคปกติ  มหาวทิยาลยัราชภฏั    บา้นสมเด็จเจา้พระยา   
 ๕.๑๙  สภานักศึกษา  หมายถึง  สภานกัศึกษาโครงการพิเศษ  มหาวทิยาลยั   ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 ๕.๒๐  ประธานสภานิสิต  หมายถึง  นิสิตท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภานิสิต
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ในปีการศึกษาปัจจุบนั 
 ๕.๒๑  ประธานสภานักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาในปีการศึกษาปัจจุบนั 
 ๕.๒๒  สโมสรนิสิต  หมายถึง  สโมสรนิสิตประจ าคณะแต่ละคณะ 
 ๕.๒๓  สโมสรนักศึกษา  หมายถึง  สโมสรนกัศึกษาโครงการพิเศษประจ าศูนย ์ให้การศึกษาแต่ละศูนย ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 ๕.๒๔  นายกสโมสรนิสิต  หมายถึง  นิสิตท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสโมสรนิสิตประจ า
คณะแต่ละคณะของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาในปีการศึกษาปัจจุบนั 
 ๕.๒๕  นายกสโมสรนักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งนายกสโมสร
นกัศึกษาประจ าศูนยใ์หก้ารศึกษาแต่ละศูนย ์ ของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ในปีการศึกษาปัจจุบนั 
 ๕.๒๖  สภาสโมสรนิสิต  หมายถึง  สภานิสิตประจ าคณะแต่ละคณะ  ของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 
 ๕.๒๗  สโมสรสภานักศึกษา   หมายถึง  สภานักศึกษาประจ าศูนย์แต่ละศูนย์ให้การศึกษา  ของ
มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 ๕.๒๘  ประธานสภาสโมสรนิสิต   หมายถึง  นิสิตท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
สโมสรนิสิตประจ าคณะแต่ละคณะของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ในปีการศึกษาปัจจุบนั 
 ๕.๒๙  ประธานสภาสโมสรนักศึกษา   หมายถึง  นักศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาสโมสรนกัศึกษา  ประจ าคณะแต่ละคณะ  ของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ในปีการศึกษาปัจจุบนั 
 ๕.๓๐  ชมรม  หมายถึง  ชมรมกิจกรรมนิสิตและนกัศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารนิสิตและองคก์ารบริหาร
นกัศึกษา 
 ๕.๓๑  ชุมนุม  หมายถึง  ชุมนุมกิจกรรมนิสิตและนกัศึกษาสังกดัสโมสรนิสิตประจ าคณะ  และสโมสร
นกัศึกษาประจ าศูนยแ์ต่ละศูนย ์
 ๕.๓๒  อาจารย์ที่ปรึกษา  หมายถึง  อาจารยท่ี์มหาวิทยาลยัแต่งตั้ งให้ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารนิสิต  องค์การบริหารนักศึกษา  สภานิสิต  สภานักศึกษา  สโมสรนิสิต  สโมสรนักศึกษา  สภา
สโมสรนิสิต  สภาสโมสรนกัศึกษา  ชมรม  และชุมนุม 
 ๕.๓๓  เงนิกจิกรรมนักศึกษา  หมายถึง  เงินซ่ึงมหาวทิยาลยัเรียกเก็บจากนิสิตและนกัศึกษา  ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  วา่ดว้ยธรรมนูญนิสิต/นกัศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๕.๓๔  งบประมาณ  หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีจัดสรรจากเงินกิจกรรมนักศึกษา  ตาม
ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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หมวดที ่ ๒ 
นโยบาย  วตัถุประสงค์ขององค์การนักศึกษาและการด าเนินกจิกรรมนักศึกษา 

ส่วนที ่ ๑  นโยบายขององค์การนสิิตนักศึกษา 
 

ขอ้ ๖. การด าเนินกิจกรรมขององค์การนิสิตนกัศึกษาหรือการจดักิจกรรมใดของนิสิต/นกัศึกษาทั้งภายในหรือ
ภายนอกมหาวทิยาลยัตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกองพฒันานิสิตนกัศึกษาก่อนทุกคร้ังจึงจะด าเนินการได ้

ขอ้ ๗. องค์การนิสิตนักศึกษา  นิสิตและนักศึกษาตอ้งไม่ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ซ่ึงขดักับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  และตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย  ระเบียบสงัคม  และจารีตประเพณีอนัดีงามของไทย 

ขอ้ ๘. ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งด าเนินกิจกรรมซ่ึงเป็นประโยชน์แก่นิสิต/นกัศึกษาและสงัคม 
ขอ้ ๙. ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยันิสิต/นกัศึกษาตอ้งร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี 
ขอ้ ๑๐. นิสิต/นกัศึกษาตอ้งร่วมกิจกรรมท่ีมหาวทิยาลยัหรือสงัคมจดัข้ึนตามโอกาสอนัควร 
ขอ้ ๑๑. องค์การบริหารนิสิต  องค์การบริหารนักศึกษา  สโมสรนิสิต  และสโมสรนักศึกษาประจ าศูนย์ให้

การศึกษานอกมหาวิทยาลัย  เป็นศูนย์กลางของนิสิต/นักศึกษาในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย  ส่วนการติดต่อ
ประสานงานกบับุคคล  คณะบุคคล  หน่วยงาน  หรือสถาบนัอ่ืนใดจากภายนอกจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกองพฒันานิสิต
นกัศึกษา 

ขอ้ ๑๒. ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องปฎิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วย
ธรรมนูญนิสิต/นกัศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

ส่วนที ่ ๒  วตัถุประสงค์ของการด าเนินกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 
 

ขอ้ ๑๓.   การด าเนินกิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษา  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
๑๓.๑ เพื่อใหนิ้สิต/นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใชสิ้ทธิเสรีภาย 

และการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
๑๓.๒ เพื่อฝึกฝนใหนิ้สิต/นกัศึกษารับผิดชอบฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

ในการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 
๑๓.๓ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต/นกัศึกษา  ใหมี้ความรักความ 

สามคัคีในหมู่นิสิต/นกัศึกษา  รู้จกัการเสียสละ  อุทิศตน  และบ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือสงัคมและประเทศชาติ 
๑๓.๔ เพ่ือส่งเสริมหลกัสูตรทั้งทางดา้นวชิาการ  และประสบการณ์ทาง 

วชิาชีพแก่นิสิต/นกัศึกษา 
๑๓.๕ เพื่อท านุบ ารุงส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งศาสนา  ศิลปวฒันธรรมอนัดี 

งามของไทย 
๑๓.๖ เพ่ือส่งเสริมพลานามยัและพฒันาบุคลิกภาพ  และส่งเสริมใหนิ้สิต 

นกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติของตนเอง 
๑๓.๗ เพ่ือปลูกฝังใหนิ้สิต/นกัศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคมมี 

ความเอ้ืออาทรและสามารถใหค้  าแนะน า  และเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
๑๓.๘ เพ่ือส่งเสริมพฒันานิสิต/นกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม 

เจตนารมณ์ของมหาวทิยาลยั 
๑๓.๙ เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวทิยาลยั 
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หมวดที ่ ๓ 
สิทธิหน้าทีข่องนิสิต/นักศึกษา 

ส่วนที ่ ๑  หน้าทีข่องนิสิต/นักศึกษา 
 

ขอ้ ๑๔.   นิสิต/นกัศึกษามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ขอ้ ๑๕.   นิสิต/นักศึกษาย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมกิจกรรม  และหรือจัดกิจกรรมตามระเบียบ  

ขอ้บงัคบัหรือขอ้ก าหนดแห่งกิจกรรมนั้น 
ขอ้ ๑๖.   นิสิต/นักศึกษาย่อมมีสิทธิในการพูด  การเขียน  เพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ต่อองค์การ

นกัศึกษา  ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัต่อประกาศ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั  รวมทั้งบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 

ส่วนที ่ ๒  หน้าทีข่องนิสิต/นกัศึกษา 
 

ขอ้ ๑๗.   นิสิต/นักศึกษามีหน้าท่ี รักษาไว้ซ่ึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ขอ้ ๑๘.   นิสิต/นกัศึกษามีหนา้ท่ีรักษาไวซ่ึ้งความสามคัคี  ช่ือเสียง  เกียรติคุณของนิสิต/นกัศึกษาและมหาวทิยาลยั 
ขอ้ ๑๙.   นิสิต/นกัศึกษามีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และประกาศมหาวทิยาลยัโดยเคร่งครัด 
ขอ้ ๒๐.   นิสิต/นักศึกษามีหน้าท่ีให้ความร่วมมือ  และช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย

และวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  ซ่ึงมหาวทิยาลยั  องคก์ารนิสิตนกัศึกษา  ชมรม  และชุมนุม  จดัข้ึน 
ขอ้ ๒๑.   มีหนา้ท่ีของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 

หมวดที ่ ๔ 
องค์การนิสิตนักศึกษา 

 

ขอ้ ๒๒.   องคก์ารนกัศึกษาแบ่งออกเป็น  เกา้  ส่วน  ดงัน้ี 
๒๒.๑ คณะกรรมการองคก์ารนิสิตนกัศึกษา 
๒๒.๒ สภานิสิต 
๒๒.๓ องคก์ารบริหารนิสิต 
๒๒.๔ สภาสโมสรนิสิต 
๒๒.๕ สโมสรนิสิต 
๒๒.๖ สภานกัศึกษา 
๒๒.๗ องคก์ารบริหารนกัศึกษา 
๒๒.๘ สภาสโมสรนกัศึกษา 
๒๒.๙ สโมสรนกัศึกษา 

ขอ้ ๒๓.   เคร่ืองหมายขององคก์ารนิสิตนกัศึกษาให้ใชเ้คร่ืองหมายของมหาวิทยาลยัโดยภายใตเ้คร่ืองหมายมีช่ือ
องคก์ารนิสิตนกัศึกษาในแต่ละส่วน 

ขอ้ ๒๔.   ให้ส านกังานขององคก์ารนิสิตนักศึกษาแต่ละส่วนอยูภ่ายในมหาวิทยาลยั  และอยู่ ณ ท่ีตั้งของศูนยใ์ห้
การศึกษาแต่ละศูนย ์

ขอ้ ๒๕.   ก่อนเขา้ไปท าหน้าท่ี  ให้องค์การนิสิตนักศึกษาปฏิญาณตนในท่ีประชุมของสภานิสิต/นักศึกษาว่าจะ
รักษาไวแ้ละปฏิบติัตนตามขอ้บงัคบั  ซ่ือสัตย์  และปฎิบติัหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์แก่นิสิต/นกัศึกษา  และมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา 
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หมวดที ่ ๕ 
สภานิสิต/นักศึกษา 
ส่วนที ่ ๑  บททัว่ไป 

 

ขอ้ ๒๖.   ใชช่ื้อเตม็และช่ือยอ่ดงัน้ี 
   คณะกรรมการองคก์ารนิสิตนกัศึกษา  คอ.บส.   

ขอ้ ๒๗.   คณะกรรมการองคก์ารนิสิตนกัศึกษา  ประกอบดว้ย 
   ๒๖.๑  นายกองคก์ารบริหารนิสิต     เป็น ประธาน 
   ๒๖.๒  นายกองคก์ารบริหารนกัศึกษา        เป็น      รองประธาน 
   ๒๖.๓  ประธานสภานิสิต         เป็น กรรมการ 
   ๒๖.๔  ประธานสภานกัศึกษา         เป็น กรรมการ 
   ๒๖.๕  กรรมการองคก์ารบริหารนิสิต        เป็น กรรมการ 
   ๒๖.๖  กรรมการองคก์ารบริหารนกัศึกษา    เป็น      กรรมการ 
   ๒๖.๗  เลขานุการองคก์ารบริหารนิสิต        เป็น      กรรมการและเลขานุการ 
   ๒๖.๘  เลขานุการองคก์ารบริหารนกัศึกษา  เป็น      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   

ขอ้ ๒๘.   วาระของคณะกรรมการองคก์ารนิสิตนกัศึกษามีก าหนด  หน่ึง  ปีการศึกษา 
 

ส่วนที ่ ๒  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการองค์การนิสิตนกัศึกษา 
 

ขอ้ ๒๙.   มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
๒๙.๑ ประธานคณะกรรมการองคก์ารนิสิตนกัศึกษา 
  ๒๙.๑.๑  เรียกประชุมคณะกรรมการองคก์ารนิสิตนกัศึกษา   และ 

เป็นประธานในการประชุมตลอดจนเป็นผูช้ี้ขาดในกรณีท่ีมติของประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากนั 
  ๒๙.๑.๒  ลงนามเอกสารในนามคณะกรรมการองคก์ารนิสิตนกัศึกษา 
  ๒๙.๑.๓  แจง้และประสานงานกบักองพฒันานิสิตนกัศึกษา 
๒๙.๒ รองประธานคณะกรรมการองคก์ารนิสิตนกัศึกษา 
  ๒๙.๒.๑  ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธาน  เม่ือประธานไม่อยูห่รือไม่ 

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
๒๙.๓ เลขานุการ 
  ๒๙.๓.๑  ออกหนงัสือเชิญประชุม 
  ๒๙.๓.๒  จดัท ารายงานการประชุม 
  ๒๙.๓.๓  เก็บและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ 
  ๒๙.๓.๔  หนา้ท่ีอ่ืน ๆ อนัเก่ียวกบักิจกรรมของคณะกรรมการองคก์าร 

นิสิต/นกัศึกษา 
๒๙.๔ คณะกรรมการองคก์ารนิสิตนกัศึกษา 
  ๒๙.๔.๑  พิจารณาเพื่อวางนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 

โครงการความร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหารนิสิตและองคก์ารบริหารนกัศึกษา  โดยให้สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั  
อนัจะน ามาซ่ึงช่ือเสียงและเกียรติคุณ 

 ๒๙.๔.๒  น านโยบายและแนวทางการด าเนินงานโครงการความ 
ร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหารนิสิตและองคก์ารบริหารนกัศึกษาไปปฎิบติัตามอ านาจหนา้ท่ี 
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หมวดที ่ ๖ 
สภานิสิต/นักศึกษา 
ส่วนที ่ ๑  บททัว่ไป 

 

ขอ้ ๓๐.  สภานิสิต/นกัศึกษา  ใชช่ื้อเตม็และช่ือยอ่ดงัน้ี 
๓๐.๑ สภานิสิต  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ส.บส. 
๓๐.๒ สภานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  สนศ.บส. 

ขอ้ ๓๑.   สภานิสิต/นกัศึกษาประกอบดว้ย  ผูแ้ทนนิสิต/นกัศึกษาหมู่เรียนละ  หน่ึง  คน 
ขอ้ ๓๒.   อธิการบดีหรือรองอธิการบดีผูไ้ดรั้บการมอบหมาย  เป็นผูล้งนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภา

นิสิต/นกัศึกษาและหรือต าแหน่งต่าง ๆ ของสภานิสิต/นกัศึกษา  โดยใหผู้ช่้วยอธิการบดีหรือผูอ้  านวยการกองพฒันานิสิตนกัศึกษา
เป็นผูเ้สนอใหแ้ต่งตั้งและปฎิบติัหนา้ท่ีภายในวนัท่ี  สิบหา้  มีนาคม  ของปีการศึกษานั้น ๆ 

ขอ้ ๓๓.   วาระของสภานิสิต/นักศึกษามีก าหนด  หน่ึง  ปีการศึกษา  คณะกรรมการสภานิสิต/นักศึกษาจะด ารง
ต าแหน่งไดไ้ม่เกิน  สอง  วาระติดต่อกนั 

ขอ้ ๓๔.   คุณสมบติัของสมาชิกสภานิสิต/นกัศึกษา  มีดงัน้ี 
๓๔.๑ เป็นนิสิต  ภาคปกติ  หรือ  นกัศึกษาโครงการพิเศษ  ของมหาวทิยาลยั 
๓๔.๒ เป็นสมาชิกสภานิสิต/นกัศึกษาในภาคการศึกษาท่ีตนศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
๓๔.๓ ไม่อยูใ่นระหวา่งตอ้งโทษพกัการเรียน 
๓๔.๔ ไม่เป็นคณะกรรมการองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา  คณะกรรมการ 

สโมสรนิสิตคณะ  และกรรมการสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 
ขอ้ ๓๕.   การไดม้าซ่ึงประธานสภานิสิต/นกัศึกษาใหใ้ชว้ธีิสรรหาหรือเลือกตั้งตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
ขอ้ ๓๖.   ใหป้ระธานสภานิสิต/นกัศึกษาเสนอช่ือคณะกรรมการสภานิสิต/นกัศึกษา  เพ่ือด ารงต าแหน่งดงัต่อไปน้ี  

รองประธานสภา  เลขานุการ  เหรัญญิก  ประชาสมัพนัธ์  และต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  เสนอต่ออธิการบดีหรือผูไ้ดรั้บ
มอบหมายเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

ขอ้ ๓๗.   ใหส้มาชิกสภานิสิต/นกัศึกษาสรรหาผูเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการประจ าสภานิสิต/นกัศึกษา
ตามความเหมาะสม  และเสนอต่ออธิการบดีหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายแต่งตั้ง 

ขอ้ ๓๘.   คณะกรรมการและคณะกรรมาธิการตอ้งไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  ๒.๐๐ ณ วนัด ารงต าแหน่ง  
ยกเวน้นิสิต/นกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ในปีการศึกษานั้น ๆ 

ขอ้ ๓๙.   ประธานสภานิสิต  ตอ้งเป็นผูท่ี้ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่ต ่ากวา่  ส่ี  ภาคการศึกษา  ณ  วนัท่ีสมคัรเขา้รับ
การสรรหาหรือเลือกตั้งตามประกาศของมหาวทิยาลยั  และตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งวาระต่อเน่ือง 

ขอ้ ๔๐.   ประธานสภานักศึกษา  ตอ้งเป็นผูท่ี้ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่ต ่ากว่า  สอง  ภาคการศึกษา  ณ  วนัที
สมคัรเขา้รับการสรรหาหรือเลือกตั้งตามประกาศของมหาวทิยาลยั  และตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งวาระต่อเน่ือง 

ขอ้ ๔๑.   การเลือกตั้งประธานสภา  จะตอ้งเสร็จส้ินภายในเดือนกมุภาพนัธ์  ของปีการศึกษานั้น ๆ 
ขอ้ ๔๒.   สมาชิกสภานิสิต/นกัศึกษา คณะกรรมการ  คณะกรรมาธิการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

๔๒.๑ ตาย 
๔๒.๒ ลาออก 
๔๒.๓ พน้ต าแหน่งตามวาระ 
๔๒.๔ พกัการเรียนในระหวา่งท่ีด ารงต าแหน่ง 
๔๒.๕ มหาวทิยาลยัพิจารณาใหพ้น้จากต าแหน่ง 
๔๒.๖ สมาชิกสภานิสิต/นกัศึกษาออกเสียงเกินกวา่  สอง  ใน  สาม  ของ 

จ านวนสมาชิกทั้งหมดใหพ้น้จากต าแหน่ง 
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ขอ้ ๔๓.   ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาส้ินสุดลง  ในขณะท่ียงัเหลือระยะเวลาเกิน  หกสิบ  วนั  ก่อนวนัท่ี  
๑๕  มีนาคม  ของปีการศึกษานั้น ๆ  ใหท้ าการเลือกผูแ้ทนนิสิต/นกัศึกษาเพ่ือด ารงต าแหน่งสมาชิกสภานิสิต/นกัศึกษาแทนคนเดิม  
ใหมี้วาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลือ 

ขอ้ ๔๔.   งบประมาณสภานิสิต/นกัศึกษาไดม้าจาก 
๔๔.๑ งบประมาณจากเงินค่ากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
๔๔.๒ เงินรายไดอ่ื้น ๆ 

 

ส่วนที ่ ๒  อ านาจหน้าทีข่องสภานิสิต/นักศึกษา 
 

ขอ้ ๔๕.   สภานิสิต/นกัศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
๔๕.๑ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อนโยบาย  โครงการและ 

งบประมาณของคณะกรรมการองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา  สโมสรนิสิต/นกัศึกษา  ชมรม  และชุมนุม 
๔๕.๒ พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขห์รือขอ้เสนอแนะของนิสิต/นกัศึกษา  หรือ 

กลุ่มนิสิต/นกัศึกษาตามขอ้เสนอของคณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวขอ้งเสนอต่อมหาวิทยาลยัผ่านกองพฒันานิสิตนักศึกษาตามล าดบั  
และรายงานผลใหอ้งคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษาทราบ 

๔๕.๓ ตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการองคก์ารบริหารนิสิต/ 
นักศึกษา  สโมสรนิสิต/นักศึกษา  ตรวจสอบการเงินและบัญชีขององค์การบริหารนิสิต/นักศึกษา   สโมสรนิสิต/นักศึกษา  
ตลอดจนพิจารณารายงานเก่ียวกับรายรับ – รายจ่ายหรือการได้รับสนับสนุนทั้ งทางด้านการเงินและวสัดุ  ซ่ึงคณะกรรมการ
องคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา  สภานิสิต/นกัศึกษา   สโมสรนิสิต/นกัศึกษา  ชมรม  หรือชุมนุมไดรั้บมา 

๔๕.๔ ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมขององคก์ารบริหารนิสิต/ 
นกัศึกษา  สโมสรนิสิต/นกัศึกษา  ชมรม  และชุมนุม 

๔๕.๕ เสนอความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมขององคก์ารบริหารนิสิต/ 
นกัศึกษา  สโมสรนิสิต/นกัศึกษา  ชมรม  และชุมนุม 

๔๕.๖ เปิดอภิปรายคณะกรรมการองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา  สโมสร 
นิสิต/นกัศึกษา  ทั้งคณะหรือรายบุคคล  เม่ือเกิดเหตุขอ้งใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการองคก์ารนิสิตนกัศึกษา  การลง
มติไม่ไวว้างใจ  ตอ้งมีคะแนนเสียงของสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  สอง  ใน  สาม  ของสมาชิกทั้งหมด 

๔๕.๗ เม่ือมีการลงมติไวไ้วว้างใจใหป้ระธานสภานิสิต/นกัศึกษาเสนอผา่น 
กองพฒันานิสิตนกัศึกษาต่ออธิการบดีให้ถอดถอนกรรมการบริหารองคก์ารนิสิตนกัศึกษา  สโมสรนิสิต/นกัศึกษา  ทั้งคณะหรือ
รายบุคคล 

ขอ้ ๔๖.   อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมาธิการสภานิสิต/นกัศึกษาแต่ละฝ่าย  มีดงัน้ี 
๔๖.๑ ศึกษาและเก็บขอ้มูลด าเนินการขององคก์ารนิสิตนกัศึกษา  เพ่ือน ามา 

เสนอต่อสภานิสิต/นกัศึกษาในกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
๔๖.๒ ศึกษาและพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข ์ หรือ  ขอ้เสนอแนะของนิสิต 

นกัศึกษาหรือกลุ่มนิสิต/นกัศึกษา  หากเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเพ่ือร่วมพิจารณาน าเสนอต่อมหาวทิยาลยัต่อไป 
๔๖.๓ ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินการขององคก์ารนิสิตนกัศึกษา   

หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีสังกัดองค์การบริหารนิสิต/นักศึกษา  สโมสรนิสิต/นักศึกษา  ในการตรวจสอบดังกล่าวให้องค์การนิสิต
นกัศึกษาแสดงเอกสารต่อคณะกรรมาธิการ 

ขอ้ ๔๗.   คณะกรรมาธิการมีวาระเท่าท่ีสภานิสิต/นกัศึกษาก าหนด  แต่ไม่เกินวาระของสภานิสิต/นกัศึกษา 
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ขอ้ ๔๘.   คณะกรรมการสภานิสิต/นกัศึกษามีอ านาจ  ดงัต่อไปน้ี 
๔๘.๑ ประธานสภานิสิต/นกัศึกษา 
  ๔๘.๑.๑  เรียกประชุมสภานิสิต/นกัศึกษาและเป็นประธานการ 

ประชุมตลอดจนเป็นผูช้ี้ขาดในกรณีท่ีมติของท่ีประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากนั 
  ๔๘.๑.๒  ลงนามเอกสารในนามสภานิสิต/นกัศึกษา 
  ๔๘.๑.๓  เป็นผูแ้ทนของสภานิสิต/นกัศึกษาในกิจกรรมภายนอก 

มหาวทิยาลยั 
   ๔๘.๑.๔  เสนอช่ือคณะกรรมการบริหารสภานิสิต/นักศึกษาเพ่ือขออนุมติัแต่งตั้ งและ
ปฏิบติัภารกิจใด ๆ ของสภานิสิต/นกัศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 
      ( ๑ )  รองประธานสภานิสิต/นกัศึกษา 
      ( ๒ )  เลขานุการ 
      ( ๓ )  อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
   ๔๘.๑.๕  ติดต่อประสานงานกบัองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษาและสโมสรนิสิต/นกัศึกษา 
   ๔๘.๑.๖  เสนอและรายงานการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของสภานิสิต/นกัศึกษาต่อกองพฒันา
นิสิตนกัศึกษาและการประชุมสภานิสิต/นกัศึกษา 
   ๔๘.๑.๗  เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษา 

๔๘.๒ รองประธานสภานกัศึกษา 
  ๔๘.๒.๑  ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภา  เม่ือประธานสภาไม่อยู ่

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
 ๔๘.๒.๒  ท าหนา้ท่ีตามประธานสภานิสิต/นกัศึกษามอบหมายงานใน 

กิจการทั้งปวงของสภา   
๔๘.๓ เลขานุการ 
  ๔๘.๓.๑  ออกหนงัสือนดัประชุมของสภานิสิต/นกัศึกษา 
  ๔๘.๓.๒  จดัท ารายงานการประชุมของสภานิสิต/นกัศึกษา 
  ๔๘.๓.๓  เก็บและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของสภานิสิต/นกัศึกษา 
  ๔๘.๓.๔  หนา้ท่ีอ่ืน ๆ อนัเก่ียวกบักิจกรรมของสภานิสิต/นกัศึกษา 
๔๘.๔ ในกรณีท่ีประธานสภานิสิต/นกัศึกษาพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งให ้

สมาชิกสภาด ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีใด ๆ ใหป้ระธานสภาก าหนดขอบข่ายหนา้ท่ีของคณะกรรมการในต าแหน่งนั้น ๆ โดย
จดัท าเป็นประกาศของกองพฒันานิสิตนกัศึกษา 
 

ส่วนที ่ ๓  การประชุม 
 

ขอ้ ๔๙.   การประชุมสภานิสิต/นกัศึกษามี  สอง  ประเภท  คือ  การประชุมสามญั        สภานิสิต/นกัศึกษาและการ
ประชุมวสิามญัสภานิสิต/นกัศึกษา 

ขอ้ ๕๐.   การประชุมสามญัสภานิสิต/นกัศึกษา  ให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  หน่ึง  คร้ัง  โดยการเสนอ
ของประธานสภาต่อมหาวทิยาลยั  เพ่ือจดัท าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๕๑.   การประชุมวสิามญัสภานิสิต/นกัศึกษา  จะกระท าไดใ้นกรณีท่ีพิจารณาเร่ืองเร่งด่วนหรือมีความจ าเป็นท่ี
ยงัประโยชน์ต่อนิสิต/นกัศึกษาและมหาวทิยาลยั  โดยสามารถด าเนินการไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

๕๑.๑           สมาชิกสภานิสิต/นกัศึกษาจ านวน  หน่ึง  ใน  สาม  ของสมาชิก 
ทั้งหมดเขา้ช่ือเสนอต่อประธานสภานิสิต/นกัศึกษา 
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ประกาศสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 

************************** 
 อาศยัตามระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการแต่งกายของนกัศึกษาภาคปกติ ลงวนัท่ี 2 
พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการแต่งกายของนกัศึกษาภาคกศ.บป. ลง
วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 และประกาศวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา สหวิทยาลยัรัตนโกสินทร์ วา่ดว้ยความประพฤติของ
นกัศึกษาวทิยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยาสหวิทยาลยัรัตนโกสินทร์ ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ส. 2529 เพ่ือเป็นการส่งเสริมนกัศึกษา
ให้มีความประพฤติท่ีเหมาะสม โดยยึดถือและปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ดงักล่าว และเพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการควบคุมความ
ประพฤติของ นักศึกษา ตลอดจนการลงโทษเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นธรรม สถาบนัเห็นสมควรก าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัคะแนนความประพฤติของนกัศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1. ใหก้ าหนดคะแนนความประพฤติของนกัศึกษาแต่ละคนเป็น 100 คะแนน นกัศึกษาท่ีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
จะถูกตดัคะแนนความประพฤติตามหลกัเกณฑน้ี์ 

1.1 มีพฤติกรรมกา้วร้าวต่อครูอาจารย ์   30-50  คะแนน 
1.2 ก่อการหรือเขา้ร่วมทะเลาะววิาทท าร้ายร่างกาย  30-50  คะแนน 
1.3 เล่นการพนนั ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี และเสพยาเสพยติ์ด  30-50  คะแนน 
1.4 ลกัทรัพย ์ท าลายทรัพยสิ์นของสถาบนัหรือของผูอ่ื้น 10-30  คะแนน 
1.5 แต่งกายผิดระเบียบของทางสถาบนั     5-20  คะแนน 
1.6 ก่อความเดือดร้อนร าคาญใหก้บัผูอ่ื้น     5-10  คะแนน 

ขอ้  2.  นกัศึกษาท่ีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 2 ให้พิจารณาตดัคะแนน
ความประพฤติตามเกณฑ ์ขอ้ 1 โดยเทียบเคียงกนั 

ขอ้  3.  คณาจารยทุ์กท่านมีสิทธ์ิตดัคะแนนความประพฤตินกัศึกษาเม่ือเห็นนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดย
ใหป้ระสานงานกบัส านกักิจการนกัศึกษา เพ่ือใหมี้ผลต่อนกัศึกษาอยา่งสมบูรณ์และให้แจง้การตดัคะแนนให้นกัศึกษาผูน้ั้นทราบ 
และใหต้กัเตือนหรืออบรมสัง่สอนตามควรแก่กรณี 

ขอ้  4.  นกัศึกษาท่ีถูกตดัคะแนนความประพฤติ สถาบนัอาจพิจารณาด าเนินการต่อไปน้ี 
4.1 ลงโทษตามระเบียบสภาการฝึกหัดครูว่าดว้ยการลงโทษนกัศึกษาในวิทยาลยัครู พ.ศ. 2522 ไดแ้ก่ การกล่าว

ตกัเตือน ท าทณัฑบ์นเป็นลายลกัษณ์อกัษร สัง่พกัการเรียนหรือใหอ้อกจากสถาบนั แลว้แต่กรณี 
4.2 พิจารณาคุณสมบัติด้านความประพฤติส าหรับผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรสภาการฝึกหัดค รู ตาม

ขอ้บงัคบัสภาการฝึกหดัครู วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาในการจดัการศึกษา ส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2528 แลว้แต่กรณี 
4.3 ด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีสถาบนัพิจารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 5.  นกัศึกษาท่ีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม นอกจากจะถูกตดัคะแนนความประพฤติตามหลกัเกณฑแ์ลว้ หากเป็น
กรณีท่ีเป็นความผิดพลาดทางอาญา อาจถูกพนกังานงานสอบสวนด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายอีกทางหน่ึงดว้ย 
 ขอ้  6.  ใชห้ลกัเกณฑน้ี์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นตน้ไป 

                                                     ประกาศ ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 
                                                    สันต์  ธรรมบ ารุง 

                                                    (  รองศาสตราจารยส์นัต ์ ธรรมบ ารุง ) 
                                                                                       อธิการบดีสถาบนัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
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๕๘.๗ คณะกรรมการองค์การบริหารนิสิต/นักศึกษา  ต้องไม่มีต าแหน่งอ่ืนใดในสภานิสิต/
นกัศึกษา 

๕๘.๘ เป็นผูเ้สียสละพร้อมท่ีจะปฏิบติังานใหก้บัองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษาและมหาวทิยาลยั 
ขอ้ ๕๙.   นายกองค์การบริหารนิสิต/นักศึกษาตอ้งมาจากการเลือกตั้ง  โดยให้ผูเ้ลือกตั้งลงคะแนนให้ผูส้มคัรได้

เพียง  หน่ึง  คน  ผูท่ี้ไดค้ะแนนเสียงสูงสุดจะไดรั้บการเลือกตั้ง  ถา้ผูส้มคัรไดค้ะแนนสูงสุดเท่ากนั  ให้เลือกตั้งเฉพาะผูส้มคัรท่ีได้
คะแนนสูงสุดเท่ากนัจนกวา่จะไดผู้ท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดเพียงคนเดียว 

ขอ้ ๖๐.   การจดัการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต/นักศึกษา  ให้กองพฒันานิสิตนักศึกษาเสนอขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง  โดยมีรองอธิการบดีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน  และคณะกรรมการอีกจ านวนหน่ึงตามท่ี
เห็นสมควร  แต่จะตอ้งประกอบดว้ยตวัแทนนิสิต/นกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ  และให้จดัท าเป็นประกาศของ
ทางมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๖๑.   อธิการบดีหรือรองอธิการบดีผูไ้ดรั้บการมอบหมายเป็นผูล้งนามในค าสั่งแต่งตั้งนายกองคก์ารบริหาร
นิสิต/นกัศึกษา  หรือต าแหน่งต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา  โดยให้ผูช่้วยอธิการบดีหรือผูอ้  านวยการกองพฒันานิสิต
นักศึกษาเป็นผูเ้สนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งและให้ปฏิบัติหน้าท่ี  นับตั้ งแต่วนัท่ีแต่งตั้ ง  หรือหลังจากมีการมอบงานจาก
คณะกรรมการชุดเดิม  ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินวนัท่ี  ๑๕  มีนาคม  ของทุกปี 

ขอ้ ๖๒.   คณะกรรมการองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษาด ารงในต าแหน่งไดค้ราวละ  หน่ึง  ปี 
ขอ้ ๖๓.   ใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์ารบริหารนกัศึกษาอยา่งนอ้ย  หน่ึง  คน 

 

ส่วนที ่ ๒  อ านาจหน้าที ่
 

ขอ้ ๖๔.   คณะกรรมการองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
๖๔.๑ ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบั 

วตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษาในขอ้  หก  ถึง  ขอ้  สิบสาม  แห่งระเบียบน้ี  ทั้งน้ีให้องคก์ารบริหารนิสิต/
นกัศึกษาแถลงนโยบายต่อสภานิสิต/นกัศึกษาภายใน  สามสิบ  วนั  นบัจากวนัเปิดภาคเรียนถดัไป 

๖๔.๒ การวางแผนและจดัท าโครงการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย ์
ท่ีปรึกษาทุกคร้ัง 

๖๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีท าร่วมกนั  ใหอ้งคก์ารบริหารนิสิต   
องคก์ารบริหารนกัศึกษา  สโมสรนิสิตคณะ  สโมสรนกัศึกษา  ส่งตวัแทนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย  สอง  คน  เขา้ร่วมประชุมเพ่ือเสนอ
โครงการ 

๖๔.๔ เสนอโครงการกิจกรรมและงบประมาณเพ่ือให้สภานิสิต/นกัศึกษาพิจารณาอนุมติัภายใน  
๙๐  วนั  นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

๖๔.๕ บริหารงานและด าเนินกิจกรรมขององคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษาตามท่ีไดแ้ถลงต่อ 
สภานิสิต/นกัศึกษา 

๖๔.๖           ดูแลใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของชมรมต่าง ๆ หรือประสานงานกิจกรรมระหวา่ง  
คณะศูนยใ์หก้ารศึกษา 

๖๔.๗ บริหารงานและด าเนินกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายจากกองพฒันานิสิตนักศึกษาท่ีเป็น
กิจกรรมประจ าปี  หรือกิจกรรมร่วมกบัส่วนราชการภายนอก 

๖๔.๘ เสนอขอแต่งตั้ งนิสิต/นักศึกษาหรืออนุกรรมการต่อมหาวิทยาลยัเพ่ือปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษาเห็นสมควร 

๖๔.๙ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาไปใชใ้นโครงการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก 
สภานิสิต/นกัศึกษา  ทั้งน้ีจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการเงินของทางราชการโดยอนุโลม 
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๖๔.๑๐ เป็นศูนยก์ลางการสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหว่างนิสิต/นักศึกษาและ
อาจารย ์ 

ขอ้ ๖๕.   การประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนิสิต/นักศึกษา  ตอ้งมีผูเ้ขา้ประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของ
คณะกรรมการทั้งหมด  จึงจะครบองคป์ระชุม 

ขอ้ ๖๖.   การประชุมทุกคร้ังตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้ร่วมประชุม 
ขอ้ ๖๗.   การลงมติวินิจฉัยปัญหาใด ๆ ให้ถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์  ถา้คะแนนเ สียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  และถือเป็นท่ีส้ินสุด 
ขอ้ ๖๘.   ให้รายงานผลการประชุมต่อมหาวิทยาลยั  โดยผ่านผูช่้วยอธิการบดีหรือผูอ้  านวยการกองพฒันานิสิต

นกัศึกษา  ภายใน  เจ็ด  วนั  นบัแต่เสร็จส้ินการประชุม 
ขอ้ ๖๙.   คณะกรรมการองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา  พน้ต าแหน่งในกรณีต่อไปน้ี 

๖๙.๑            ตาย 
๖๙.๒ ลาออก 
๖๙.๓           พน้ต าแหน่งตามวาระ 
๖๙.๔           พกัการเรียนในระหวา่งท่ีด ารงต าแหน่ง 
๖๙.๕            มหาวทิยาลยัพิจารณาใหพ้น้จากต าแหน่ง 
๖๙.๖            สภานิสิต/นกัศึกษาลงมติไม่ไวว้างใจนายกองคก์ารบริหารนิสิต/ 

นกัศึกษาตามขอ้  ๔๕.๗ 
ขอ้ ๗๐.   เม่ือคณะกรรมการองค์การบริหารนิสิต/นักศึกษาพน้จากต าแหน่ง  ตามขอ้  ๖๙.๖  ตอ้งมอบงานให้

คณะกรรมการองค์การบริหารนิสิต/นักศึกษาชุดใหม่หรือกองพฒันานิสิตนักศึกษาให้เรียบร้อยภายใน  สามสิบ  วนั  โดยตอ้ง
กระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขอ้ ๗๑.   เม่ือต าแหน่งกรรมการองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษาวา่งลงตามขอ้  ๖๙  ให้นายกองคก์ารบริหารนิสิต/
นกัศึกษาพิจารณาผูท่ี้เหมาะสมแลว้เสนอต่อมหาวิทยาลยั  เพ่ือแต่งตั้งด ารงต าแหน่งท่ีวา่งลงโดยอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ี
เหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนเขา้รับต าแหน่งแทน 

   ในกรณีท่ีนายกองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษาพน้จากต าแหน่งตามขอ้  ๖๙  และเหลือระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งนอ้ยกว่า  หกสิบ  วนั  ให้กองพฒันานิสิตนกัศึกษา  พิจารณาเสนอช่ือผูรั้กษาการณ์ในต าแหน่งไปจนครบวาระท่ี
เหลืออยู ่

ขอ้ ๗๒.   คณะกรรมการองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษามีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุมสภานิสิต/นกัศึกษา  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ ๗๓.   งบประมาณการด าเนินงานขององคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษาไดจ้าก 
๗๓.๑ งบประมาณจากเงินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
๗๓.๒ เงินท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่องคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา 
๗๓.๓ เงินท่ีมหาวทิยาลยัจดัสรรให ้
๗๓.๔ เงินจากการหารายไดข้ององคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา 
๗๓.๕ เงินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากงบประมาณขององคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา 
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หมวดที ่ ๗ 
สภาสโมสรนิสิตคณะ/สภาสโมสรนักศึกษาศูนย์ให้การศึกษา 

ส่วนที ่ ๑  บททัว่ไป 
 

ขอ้ ๗๔.   สภาสโมสรนิสิตคณะ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  เรียกช่ือเตม็วา่ 
   สภาสโมสรนิสิตแลว้ต่อทา้ยดว้ยช่ือคณะนั้น ๆ   หรือ 
   สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาแลว้ต่อทา้ยดว้ยช่ือศูนยใ์หก้ารศึกษานั้น ๆ 

ขอ้ ๗๕.   สภาสโมสรนิสิตคณะ  และ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยก์ารศึกษา  เรียกช่ือเตม็วา่ 
   ๗๐.๑  ประธานสภาสโมสรนิสิตแลว้ต่อทา้ยดว้ยช่ือคณะนั้น ๆ  หรือ 
 ประธานสภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาแลว้ต่อทา้ยดว้ยช่ือ    ศูนยใ์หก้ารศึกษานั้น ๆ 
   ๗๐.๒  รองประธานสภาสโมสรนิสิตแลว้ต่อทา้ยดว้ยช่ือคณะนั้น ๆ  หรือ 
         รองประธานสภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาแลว้ต่อทา้ยดว้ยช่ือศูนยใ์หก้ารศึกษานั้น ๆ 
   ๗๐.๓  เลขานุการ 
   ๗๐.๔  เหรัญญิก 
   ๗๐.๕  คณะกรรมการฝ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ ๗๖.   สภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือสภาสโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นผูแ้ทน
นิสิตหรือนกัศึกษาของคณะหรือศูนยใ์หก้ารศึกษา  หมู่เรียนละ  หน่ึง  คน 

ขอ้ ๗๗.   คณบดี  หรือ  ผูอ้  านวยการศูนยเ์ป็นผูเ้สนอให้อธิการบดีผูล้งนามในค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสภา
สโมสรนิสิตคณะ  หรือสภาสโมสรศูนยใ์หก้ารศึกษา  หรือต าแหน่งต่าง ๆ ภายใน  สิบหา้  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง 

ขอ้ ๗๘.   วาระของสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือสภาสโมสรนักศึกษาศูนย์ให้การศึกษา  มีก าหนด  หน่ึง  ปี  
คณะกรรมการสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือสภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  จะด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน  สอง  วาระติดต่อกนั 

ขอ้ ๗๙.   คุณสมบติัของสมาชิกสภาสโมสรคณะ  หรือศูนยใ์หก้ารศึกษา  มีดงัน้ี 
๗๙.๑           เป็นนิสิตของคณะหรือนกัศึกษาโครงการพิเศษของศูนยใ์หก้ารศึกษา 
๗๙.๒ ไม่อยูใ่นระหวา่งตอ้งโทษพกัการเรียน 
๗๙.๓ ไม่เป็นคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะหรือสโมสรนกัศึกษาศูนย ์      

ใหก้ารศึกษา 
ขอ้ ๘๐.   การไดม้าซ่ึงประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาใหใ้ชว้ิธีการ  สรรหา

หรือเลือกตั้งตามประกาศของคณะ หรือ ศูนยใ์หก้ารศึกษา  เป็นคราว ๆ ไป 
ขอ้ ๘๑.   ให้ประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  เสนอช่ือคณะกรรมการ

สโมสรคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา จากผูแ้ทนนิสิต/นักศึกษาเพ่ือด ารงต าแหน่งดงัต่อไปน้ี  รองประธานสภา  
เลขานุการ  เหรัญญิก  ประชาสมัพนัธ์  และต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  เสนอต่ออธิการบดีหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายแต่งตั้ง 

ขอ้ ๘๒.   ใหส้มาชิกสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  สรรหาผูเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
คณะกรรมาธิการประจ าสภาสโมสรนิสิตคณะหรือสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษาตามความเหมาะสม  และเสนอต่ออธิการบดี
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายแต่งตั้ง 

ขอ้ ๘๓.   ประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา ตอ้งเป็นผูท่ี้ลงทะเบียนเรียน
มาแลว้ไม่ต ่ากวา่  สอง  ภาคการศึกษา ณ วนัรับสมคัรเลือกตั้งและตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งวาระต่อเน่ือง 

ขอ้ ๘๔.   สมาชิกสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรสภานกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
๘๔.๑ ตาย 
๘๔.๒ ลาออก 
๘๔.๓ พน้ต าแหน่งตามวาระ 
๘๔.๔ มหาวทิยาลยัพิจารณาใหพ้น้จากต าแหน่ง 
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๘๔.๕ สมาชิกสภานิสิต  ออกเสียงเกินกวา่ สอง ใน สาม ของสมาชิกทั้งหมด 
ใหพ้น้จากต าแหน่ง 

ขอ้ ๘๕.   งบประมาณสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาไดม้าจาก 
๘๕.๑ งบประมาณจากเงินค่ากิจกรรมนิสิตคณะ  หรือนกัศึกษาของศูนยใ์ห้ 

การศึกษา 
๘๕.๒ เงินรายไดอ่ื้น ๆ 

 

ส่วนที ่๒ อ านาจหน้าทีข่องสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนกัศึกษาศูนย์ให้การศึกษา 
 

ขอ้ ๘๖.   สภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
๘๖.๑           พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อนโยบาย โครงการและ 

งบประมาณของคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา และชุมนุม 
๘๖.๒ ตรวจสอบการท างาน  การเงิน  บญัชี  รายรับ – รายจ่าย และพสัดุ 

ของคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 
๘๖.๓ ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะ  หรือ 

สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  และชุมนุม 
๘๖.๔ เสนอความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะ  หรือ 

สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  และชุมนุม 
๘๖.๕ เปิดอภิปรายคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สโมสรนกัศึกษา 

ศูนยใ์ห้การศึกษา  ทั้งคณะหรือรายบุคคล  เม่ือเกิดเหตุขอ้งใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  
สโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  การลงมติไม่ไวว้างใจ  ตอ้งมีคะแนนเสียงของสมาชิกไม่น้อยกว่า  ๒  ใน  ๓  ของสมาชิก
ทั้งหมด 

๘๖.๖           เม่ือมีการลงมติไม่ไวว้างใจ  ใหป้ระธานสภานิสิตคณะ  หรือ   
ประธานสภานกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาเสนอผา่นคณบดี  หรือผูอ้  านวยการศูนยใ์ห้การศึกษา  ต่ออธิการบดีให้ถอดถอนกรรมการ
สโมสรนิสิตหรือสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาทั้งคณะหรือรายบุคคล 

ขอ้ ๘๗.   อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมาธิการสภานิสิตคณะ  หรือ  สภานกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาแต่ละฝ่ายมีดงัน้ี 
๘๗.๑ ศึกษาและเก็บขอ้มูลด าเนินการของสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สโมสร 

นกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  เพ่ือน ามาเสนอต่อสภานิสิตคณะ  หรือ  สภานกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาในกรณีท่ีเห็นสมควร 
๘๗.๒ ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินการของสโมสรนิสิตคณะ  หรือ   

สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีสงักดั  ในการตรวจสอบดงักล่าวใหส้โมสรนิสิตคณะหรือสโมสรนกัศึกษา
ศูนยใ์หก้ารศึกษา  แสดงเอกสารต่อคณะกรรมาธิการ  ภายใน  เจ็ด  วนั  นบัตั้งแต่วนัรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขอ้ ๘๘.   สภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  มีอ านาจแต่งตั้งนิสิตท่ีเป็นหรือไม่
เป็นสมาชิกสภานิสิตคณะ  หรือ  สภานักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  เป็นคณะกรรมาธิการวิสามญัเพื่อพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะ  แลว้เสนอต่อสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 

ขอ้ ๘๙.   คณะกรรมาธิการมีวาระเท่าท่ีสภานิสิตคณะ  หรือ  สภานักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษาก าหนด  แต่ไม่เกิน
วาระของสภานิสิตคณะ  หรือ  สภานกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 

ขอ้ ๙๐.   คณะกรรมการสภาสโมสรนิสิตคณะหรือสภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  มีอ านาจต่อไปน้ี 
๙๐.๑          ประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนย ์      

ใหก้ารศึกษา 
   ๙๐.๑.๑  เรียกประชุมสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  
และเป็นประธานการประชุม  ตลอดจนเป็นผูช้ี้ขาดในกรณีท่ีมติของท่ีประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากนั 
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   ๙๐.๑.๒  ลงนามเอกสารในนามสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือสโมสรนักศึกษาศูนย์ให้
การศึกษา 
   ๙๐.๑.๓  เป็นผู ้แทนของสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนักศึกษาศูนย์ให้
การศึกษา 
   ๙๐.๑.๔  เสนอช่ือสมาชิกคณะกรรมการบริหารสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือสภาสโมสร
นกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งและปฎิบติัภารกิจใด ๆ ของสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือสภาสโมสรนกัศึกษาศูนย์
ใหก้ารศึกษา  อาทิเช่น  รองประธานสภา  เลขานุการ  เหรัญญิก  ประชาสมัพนัธ์  และต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  เสนอต่อ
อธิการบดีหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
   ๙๐.๑.๕  ติดต่อประสานงานกบัสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 
   ๙๐.๑.๖  เสนอและรายงานการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภา
สโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  ต่อกองพฒันานิสิตนกัศึกษา  และการประชุมของสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสร
นกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 
   ๙๐.๑.๗  เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษา 

๙๐.๒ รองประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนย ์ 
ใหก้ารศึกษา 
   ๙๐.๒.๑  ปฏิบติัหน้าท่ีแทนประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ    สภาสโมสรนกัศึกษา
ศูนยใ์ห้การศึกษา  เม่ือประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษาไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้
   ๙๐.๒.๒  ท าหน้าท่ีตามท่ีประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ      สภาสโมสรนักศึกษา
ศูนยใ์หก้ารศึกษา  มอบหมายงานในกิจการทั้งปวงของสภา 

๙๐.๓          เลขานุการ 
  ๙๐.๓.๑  ออกหนงัสือนดัประชุมของสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ   

สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 
  ๙๐.๓.๒  จดัท ารายงานการประชุมของสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ   

สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 
  ๙๐.๓.๓  เก็บและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของสภาสโมสรนิสิตคณะ   

หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 
  ๙๐.๓.๔  หนา้ท่ีอ่ืน ๆ อนัเก่ียวกบักิจกรรมของสภาสโมสรนิสิตคณะ   

หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 
 

ส่วนที ่ ๓  การประชุม 
 

ขอ้ ๙๑.   การประชุมสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  มี  ๒  ประเภท  คือ  
การประชุมสามญั  และการประชุมวสิามญั 

ขอ้ ๙๒.   การประชุมสามญัสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษาให้มีการประชุม
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  หน่ึง  คร้ัง  โดยการเสนอของประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา
ต่อมหาวทิยาลยั  เพ่ือจดัท าเป็นประกาศของคณะ  หรือศูนยใ์หก้ารศึกษา 

ขอ้ ๙๓.   การประชุมวสิามญัสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษาจะกระท าไดใ้น
กรณีท่ีพิจารณาเร่ืองเร่งด่วนหรือมีความจ าเป็นท่ียงัประโยชน์ต่อนิสิต/นกัศึกษาและมหาวิทยาลยั  โดยสามารถด าเนินการไดใ้น
กรณีดงัต่อไปน้ี 
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๙๓.๑          สมาชิกสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนย ์         
ให้การศึกษา  จ านวน  หน่ึง  ใน  สาม  ของสมาชิกทั้งหมดเขา้ช่ือเสนอต่อประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสร
นกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 

๙๓.๒ ประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนย ์       
ใหก้ารศึกษา  เรียกประชุม  โดยความเห็นชอบของคณบดี  หรือผูอ้  านวยการศูนยใ์หก้ารศึกษา 

๙๓.๓ สโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาเสนอต่อ 
ประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  เม่ือมีเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน 

๙๓.๔ คณบดี  หรือ  ผูอ้  านวยการศูนยใ์หก้ารศึกษาก าหนด 
ขอ้ ๙๔.   การประชุมสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  ตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วม

ประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง  แต่ถา้ไม่ครบองค์ประชุมให้สมาชิกเขา้ร่วมประชุมเสนอขอเปิดประชุม  และลงมติได ้ ทั้งน้ีตอ้งท า
รายงานต่อกองพฒันานิสิตนกัศึกษา  โดยผา่นคณบดี  หรือผูอ้  านวยการศูนยใ์หก้ารศึกษา 

ขอ้ ๙๕.   การลงมติวินิจฉัยปัญหาใด ๆ ในท่ีประชุมสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้
การศึกษา  ใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ ๙๖.   ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  อยา่งนอ้ย  หน่ึง  
คน  และใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเขา้ร่วมประชุมสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาดว้ยทุกคร้ัง 

ขอ้ ๙๗.   ให้รายงานผลการประชุมสภาสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สภาสโมสรนักศึกษาศูนย์ให้การศึกษาต่อ
มหาวทิยาลยัเพ่ือทราบโดยผา่นกองพฒันานิสิตนกัศึกษา 
 

หมวดที ่ ๘ 
สโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สโมสรนกัศึกษาศูนย์ให้การศึกษา 

ส่วนที ่ ๑  บททัว่ไป 
 

ขอ้ ๙๘.   สโมสรนิสิตคณะ  สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  เรียกช่ือเตม็วา่ 
๙๘.๑           สโมสรนิสิตแลว้ต่อดว้ยช่ือคณะนั้น ๆ 
๙๘.๒ สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาแลว้ต่อดว้ยช่ือศูนยใ์หก้ารศึกษานั้น ๆ 

ขอ้ ๙๙.   สโมสรนิสิตคณะและสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาประกอบดว้ย 
๙๙.๑           นายกสโมสรนิสิตคณะ 
  นายกสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 
๙๙.๒ อุปนายกสโมสรนิสิตคณะ 
๙๙.๓            อุปนายกสโมสรนกัศึกษาคณะ 
๙๙.๔            เลขานุการ 
๙๙.๕            เหรัญญิก 
๙๙.๖            กรรมการฝ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ ๑๐๐.     คุณสมบติัของกรรมการสโมสรนิสิต/นกัศึกษา  มีดงัน้ี 
๑๐๐.๑ เป็นนิสิตของแต่ละคณะ  หรือ นกัศึกษาโครงการพิเศษ  ในแต่ 

ละศูนยใ์หก้ารศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
๑๐๐.๒ เป็นนิสิตท่ีสงักดัในคณะ  หรือ  นกัศึกษาโครงการพิเศษในศูนยใ์ห ้

การศึกษาท่ีตนศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
๑๐๐.๓ เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี  โดยไม่เคยถูกลงโทษตามประกาศของ 

มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ยกเวน้โทษวา่กล่าวตกัเตือน  หรือ ถูกตดัคะแนนความประพฤติไม่เกิน  ยีสิ่บ  คะแนน 
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ขอ้ ๑๐๑.   นายกสโมสรนิสิต  และอุปนายกสโมสรนิสิต  ตอ้งเป็นผูท่ี้ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่ต ่ากวา่  สอง  ภาค
การศึกษา  ณ  วนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

ขอ้ ๑๐๒.   นายกสโมสรนกัศึกษา  และอุปนายกสโมสรนกัศึกษาโครงการพิเศษ  ตอ้งลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่ต ่า
กวา่  สอง  ภาคการศึกษา  ณ  วนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

ขอ้ ๑๐๓.   หลงัจากไดรั้บการเลือกตั้งจากมหาวทิยาลยัแลว้  ตอ้งลงทะเบียนเรียนตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 
ขอ้ ๑๐๔.   คณะกรรมการสโมสรนิสิตหรือนกัศึกษา  ตอ้งไม่มีต าแหน่งอ่ืนใดในสภาสโมสรนิสิตคณะ  สภาสโมสร

นกัศึกษาหรือศูนยใ์หก้ารศึกษา 
ขอ้ ๑๐๕.   เป็นผูเ้สียสละพร้อมท่ีจะปฏิบติังานใหก้บัสโมสรนิสิตคณะหรือสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  และ

มหาวทิยาลยั 
ขอ้ ๑๐๖.  นายกสโมสรนิสิตหรือตอ้งมาจากการเลือกตั้ง  โดยให้ผูเ้ลือกตั้งลงคะแนนให้ผูส้มคัรไดเ้พียง  หน่ึง  คน  

ผูท่ี้ไดค้ะแนนเสียงสูงสุดจะไดรั้บเลือกตั้ง  ถา้ผูส้มคัรไดค้ะแนนสูงสุดเท่ากนั  ให้เลือกตั้งเฉพาะผูส้มคัรท่ีไดค้ะแนนสูงสุดเท่ากนั
จนกวา่จะไดผู้ท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดเพียงคนเดียว 

ขอ้ ๑๐๗.   การจดัตั้งนายกสโมสร  ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ  หรือ  ศูนยใ์ห้การศึกษา  ให้จดัท าเป็นประกาศของคณะ  หรือ  ศูนยใ์ห้

การศึกษา  และให้คณบดี หรือ  ผูอ้  านวยการศูนยใ์ห้การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึง  ประกอบดว้ย  รองคณบดี  รอง
ผูอ้  านวยการศูนยใ์ห้การศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายให้ก ากบัดูแลงานดา้นกิจการนักศึกษา  เป็นประธาน  ให้มีคณะกรรมการอีก
จ านวนตามท่ีเห็นสมควร  โดยใหมี้ตวัแทนนิสิตหรือนกัศึกษาร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

ขอ้ ๑๐๘. นายกสโมสรนิสิตหรือนกัศึกษา  หรือ  ต าแหน่งต่าง ๆ ของสโมสรนิสิตหรือนกัศึกษา  ใหร้องคณบดีหรือ
หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูเ้สนอใหค้ณะบดีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีภายใน  เจ็ด  วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศผลการเลือกตั้ง 

ขอ้ ๑๐๙. คณะกรรมการสโมสรนิสิตหรือนกัศึกษาอยูใ่นต าแหน่งคราวละ  หน่ึง  ปี 
ขอ้ ๑๑๐. ใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาสโมสรนิสิตหรือนกัศึกษาอยา่งนอ้ย  หน่ึง  คน 

 

ส่วนที ่ ๒  อ านาจหน้าที ่
 

ขอ้ ๑๑๑. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ  สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
๑๑๑.๑ ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานนิสิต/นกัศึกษาให ้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์ าเนินกิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษาในขอ้  ๖  ถึง  ขอ้  ๑๓  แห่งระเบียบน้ีและให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของสภามหาวทิยาลยั  ทั้งน้ีใหส้โมสรนิสิตคณะ  หรือสภานกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาพิจารณาอนุมติั 

๑๑๑.๒ การวางแผนและจดัท าโครงการการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งไดรั้บความ 
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกคร้ัง 

๑๑๑.๓ บริหารงานและด าเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะ  และสโมสร 
นกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  ตามขอ้  ๑๑๑.๑   

๑๑๑.๔ ดูแลใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของชุมชนต่าง ๆ  
๑๑๑.๕ บริหารงานและด าเนินกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายตามท่ีไดรั้บ 

มอบหมายใหจ้ดักิจกรรมประจ าปีหรือกิจกรรมร่วมกบัมหาวทิยาลยั 
๑๑๑.๖ เสนอเพ่ือขอแต่งตั้งนิสิต/นกัศึกษาหรืออนุกรรมการ  เพื่อปฏิบติังาน 

ต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ  สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาเห็นสมควร  ต่อคณบดี  หรือ  ผูอ้  านวยการศูนยใ์ห้
การศึกษา 

๑๑๑.๗ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาไปใชใ้นโครงการต่าง ๆ  
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภา  หรือ  สภานิสิตคณะ  หรือสภานกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  ทั้งน้ีจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ย
การเงินของทางราชการโดยอนุโลม 
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ขอ้ ๑๑๒. เสนอโครงการต่าง ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจากโครงการตลอดปีในกรณีเร่งด่วนเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อรอง
คณบดี  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเพื่อขอความเห็นชอบและใหน้ าโครงการเขา้ท่ีประชุมสภาเพื่อขออนุมติัด าเนินการ 

ขอ้ ๑๑๓. การประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ  สโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษาตอ้งมีผูเ้ขา้ประชุมอยา่ง
นอ้ยก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 

ขอ้ ๑๑๔. การประชุมทุกคร้ังตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย  หน่ึง  คน 
ขอ้ ๑๑๕. การลงมติวินิจฉัยปัญหาใด ๆ ให้ถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  และถือเป็นส้ินสุด 
ขอ้ ๑๑๖. ใหร้ายงานผลการประชุมต่อมหาวทิยาลยั  โดยผา่นผูที้ไดรั้บมอบหมาย 
ขอ้ ๑๑๗. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ  คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษาพน้ต าแหน่งในกรณี

ต่อไปน้ี 
๑๑๗.๑   ตาย 
๑๑๗.๒   ลาออก 
๑๑๗.๓   พน้ต าแหน่งตามวาระ 
๑๑๗.๔   พกัการเรียนในระหวา่งท่ีด านงต าแหน่ง 
๑๑๗.๕   สภานิสิตคณะ  หรือ  สภานกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  ลงมติไม่ 

ไวว้างใจนายกสโมสรนกัศึกษาตามขอ้  ๔๕.๗ 
ขอ้ ๑๑๘. เม่ือคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ  คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  พน้จากต าแหน่ง

ตามขอ้  ๑๑๗.๕  ตอ้งมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่  ของคณะหรือศูนยใ์ห้การศึกษาให้เรียบร้อยภายใน  สามสิบ  วนั  โดย
ตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขอ้ ๑๑๙. เม่ือต าแหน่งกรรมการสโมสรนิสิตคณะ  สโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  ว่างลงตามขอ้  ๑๑๗  ให้
นายกสโมสรนิสิตคณะ  นายกสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษาพิจารณาผูท่ี้เหมาะสมแลว้เสนอต่อคณะ  เพ่ือแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง
ท่ีวา่งลง  โดยอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนเขา้รับต าแหน่งแทน 
  ในกรณีท่ีนายกสโมสรนิสิตคณะ  นายกสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  พน้จากต าแหน่งตามขอ้  
๑๑๗  และเหลือระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งน้อยกว่า  หกสิบ  วนั  ให้คณบดีหรือผูอ้  านวยการศูนย ์ พิจารณาเสนอช่ือผู ้
รักษาการณ์ในต าแหน่งไปจนครบวาระท่ีเหลืออยู ่

ขอ้ ๑๒๐. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ  สโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและแถลง
ขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภานิสิตคณะ  หรือ  ศูนยใ์หก้ารศึกษา  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ ๑๒๑. งบประมาณการด าเนินงานของสโมสรนิสิตไดจ้าก 
๑๒๑.๑   งบประมาณจากเงินกิจกรรมนิสิตท่ีไดรั้บการจดัสรรจากองคก์าร 

บริหารนิสิต  กรณีสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  ตอ้งไดรั้บการจดัสรรเงินกิจกรรมนักศึกษาตาม
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ๆ  

๑๒๑.๒   เงินท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่นิสิต  คณะ / หรือ สโมสรนกัศึกษา               
ศูนยใ์หก้ารศึกษา 

๑๒๑.๓   เงินท่ีมหาวทิยาลยัจดัสรรให้ 
๑๒๑.๔   เงินจากการหารายไดข้องสโมสรนิสิตคณะ  สโมสรนกัศึกษา          

ศูนยใ์หก้ารศึกษา 
๑๒๑.๕   เงินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากงบประมาณของสโมสรนิสิตคณะ  สโมสร 

นกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 
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หมวดที ่ ๙ 
ชมรมและชุมนุมนิสิต/นักศึกษา 

 

ขอ้ ๑๒๒. นิสิต/นักศึกษาซ่ึงมีความสนใจในการท ากิจกรรมร่วมกัน  อาจรวมกันตั้ งชมรม  ชุมนุม  เพื่อ
ด าเนินการจดักิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องชมรม  ชุมนุมได ้

ขอ้ ๑๒๓. นิสิต/นกัศึกษาทุกคนตอ้งเป็นสมาชิกชมรม  อยา่งนอ้ยคนละ  หน่ึง  ชมรม   
ขอ้ ๑๒๔. การจดัตั้งชมรม  ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากมหาวิทยาลยัโดยให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  มีรายช่ือสมาชิก

เขา้ช่ือกนัจดัตั้งชมรมไม่นอ้ยกวา่  แปดสิบ  คน  สมาชิกมาจากนิสิต/นกัศึกษาคณะต่าง ๆ ไม่นอ้ยกวา่  สอง  คณะ 
ขอ้ ๑๒๕. การจดัตั้งชุมนุม  สมาชิกของชุมนุมไม่น้อยกวา่  ยี่สิบห้า  คน  โดยสมาชิกมาจากนิสิตภายในคณะ

หรือนกัศึกษาภายในศูนยใ์หก้ารศึกษานั้น ๆ  
ขอ้ ๑๒๖.         ระบุรายช่ือคณะกรรมการและสมาชิก  พร้อมทั้งวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

ของชมรมและชุมนุม  โดยไม่ขดัต่อนโยบายและประกาศของมหาวทิยาลยั 
ขอ้ ๑๒๗. ชมรมเสนอโครงการกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในแต่ละปีอยา่งนอ้ย  หน่ึง  โครงการ 
ขอ้ ๑๒๘. ลกัษณะของชมรม  ส่ี  ประเภท  คือ 

๑๒๘.๑   ส่งเสริมวชิาการ 
๑๒๘.๒   ส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ 
๑๒๘.๓   ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวฒันธรรม 
๑๒๘.๔   ส่งเสริมการบ าเพญ็ประโยชน์  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 

สภาพแวดลอ้ม 
ขอ้ ๑๒๙. ลกัษณะของชุมนุม  สอง  ประเภท  คือ 

๑๒๙.๑   สนบัสนุนวชิาชีพเฉพาะโปรแกรมวชิา 
๑๒๙.๒   สนบัสนุนความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

ขอ้ ๑๓๐. การด าเนินการจดัตั้งชมรม  ชุมนุม  ให้มหาวิทยาลยัอนุมติัตามวตัถุประสงคข์อ้ ๑๒๘ , ๑๒๙ โดยท าเป็น
ประกาศของมหาวทิยาลยั คณะ ศูนยใ์หก้ารศึกษา ตามล าดบัเป็นปี ๆ ไป 

ขอ้ ๑๓๑. ให้ชมรมข้ึนตรงต่อองค์การนิสิตนักศึกษา  และชุมนุมข้ึนตรงต่อสโมสรนิสิตคณะ  หรือ  สโมสร
นกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  โดยมีการประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 

ขอ้ ๑๓๒. ใหช้มรมและชุมนุม  ประกอบดว้ยต าแหน่งต่อไปน้ี 
๑๓๒.๑   ประธาน 
๑๓๒.๒   รองประธาน 
๑๓๒.๓   เหรัญญิก 
๑๓๒.๔   ต าแหน่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

ขอ้ ๑๓๓. การประชุมของคณะกรรมการชมรม  ชุมนุม  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของชมรม  ชุมนุมนั้น ๆ 
ขอ้ ๑๓๔. รายไดข้องชมรมมาจาก 

๑๓๔.๑   การจดัสรรงบประมาณจากองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา 
๑๓๔.๒   ผลประโยชน์จากการจดักิจกรรม 
๑๓๔.๓   ทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาค 
๑๓๔.๔   รายไดอ่ื้น ๆ 

   ชมรมท่ีมีรายไดต้ั้งแต่หน่ึงพนับาทข้ึนไป  ตอ้งตั้งคณะกรรมการการเงิน   
ประกอบดว้ย  อาจารยท่ี์ปรึกษา  ประธานชมรม  และเหรัญญิก  การเบิกจ่ายของชมรมให้ปฎิบติัตามระเบียบการเงินของทาง
ราชการ  โดยอนุโลม 
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ขอ้ ๑๓๕. รายไดข้องชุมนุมไดจ้าก 
๑๓๕.๑   เงินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
๑๓๕.๒   ผลประโยชน์จากการจดักิจกรรม 
๑๓๕.๓   ทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาค 
๑๓๕.๔   รายไดอ่ื้น ๆ 

   ชุมนุมท่ีมีรายไดต้ั้งแต่หน่ึงพนับาทข้ึนไป  ตอ้งตั้งคณะกรรมการการเงิน 
ประกอบดว้ย  อาจารยท่ี์ปรึกษา  ประธานชุมนุม  และเหรัญญิก  การเบิกจ่ายเงินของชุมนุมให้ปฎิบติัตามระเบียบเงินของทาง
ราชการโดยอนุโลม 
 

หมวดที ่ ๑๐ 
อาจารย์ทีป่รึกษา 

 

ขอ้ ๑๓๖. ให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงมหาวิทยาลยัตั้ งข้ึน  เพ่ือรับผิดชอบและคอยดูแลติดตามให้ค  าปรึกษาหรือให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานจดักิจกรรมของนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  ประกอบดว้ย 

๑๓๖.๑   อาจารยท่ี์ปรึกษาสภานิสิต/นกัศึกษา 
๑๓๖.๒   อาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา 
๑๓๖.๓   อาจารยท่ี์ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะสโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา 
๑๓๖.๔   อาจารยท่ี์ปรึกษาชมรมหรือชุมนุม 

ขอ้ ๑๓๗. อาจารยท่ี์ปรึกษาตามขอ้ ๑๓๖.๑ ใหเ้ป็นอาจารยน์อกสงักดักองพฒันานิสิตนกัศึกษา 
ขอ้ ๑๓๘. อาจารยท่ี์ปรึกษาตามขอ้ ๑๓๖.๒  ให้ผูช่้วยอธิการบดี  หรือ  อาจารยห์ัวหนา้ฝ่ายกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา

เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  โดยต าแหน่ง 
ขอ้ ๑๓๙. ให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาสโมสรนิสิต  สโมสรนักศึกษาศูนยใ์ห้การศึกษา  อย่างน้อย  ๑  คน  โดยเสนอ

มหาวทิยาลยัแต่งตั้งเพ่ือดูแลใหค้  าแนะน า  และค าปรึกษาดา้นกิจกรรมของนิสิตในคณะ  หรือ  นกัศึกษาในศูนยใ์หก้ารศึกษา 
ขอ้ ๑๔๐. อาจารยท่ี์ปรึกษาชมรมหรือชุมนุม  มีอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชมรม  ชุมนุม  ไม่นอ้ยกวา่  ชมรม  ชุมนุมละ

หน่ึง  คน  โดยประธานชมรม  ชุมนุม  เสนอรายช่ือต่อกองพฒันานิสิตนกัศึกษาเพ่ือขอให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง  ส าหรับอาจารยท่ี์
ปรึกษาชุมนุมใหป้ระธานชุมนุมเป็นผูเ้สนอช่ือต่อคณบดีเพ่ือขอใหค้ณะแต่งตั้ง 

ขอ้ ๑๔๑. อาจารยท่ี์ปรึกษามีอ านาจหนา้ท่ี 
๑๔๑.๑   พิจารณาใหค้  าแนะน าค าปรึกษาแก่นิสิต/นกัศึกษาในความรับผิดชอบ 

ของตนในงานฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีมหาวทิยาลยัมอบหมาย 
๑๔๑.๒   เสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกบังานดา้นต่าง ๆ ของนิสิต/นกัศึกษา 

ต่อมหาวทิยาลยั 
๑๔๑.๓   ดูแลเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษาในส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
๑๔๑.๔   เขา้ร่วมประชุมกบันิสิต/นกัศึกษาตามกรณี 
๑๔๑.๕   อ านวยความสะดวกใหก้บันิสิต/นกัศึกษาดา้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ  

  ไม่มีสิทธิในการตดัสินใจแทนนิสิต/นกัศึกษา  หากนิสิต/นกัศึกษา ไม่ร้องขอ 
ขอ้ ๑๔๒. อาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละกรณีหมดวาระเม่ือ 

๑๔๒.๑   ตาย 
๑๔๒.๒   ลาออก 
๑๔๒.๓   ออกตามวาระของแต่ละกรณี 
๑๔๒.๔   ยา้ยไปปฎิบติัหนา้ท่ีในมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ 
๑๔๒.๕   มหาวทิยาลยัมีค าสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่ง 
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หมวดที ่ ๑๑ 
งบประมาณ  การเกบ็เงนิและการใช้เงนิค่ากจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 

 

ขอ้ ๑๔๓. งบประมาณการด าเนินงานขององค์การนิสิตนักศึกษา  ได้จากเงินค่ากิจกรรมนิสิต/นักศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยัเรียกเก็บ 

ขอ้ ๑๔๔. เงินค่ากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาตามระเบียบน้ี  คือ  เงินท่ีเขา้ในลกัษณะใดลกัษะหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
๑๔๔.๑   เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  ท่ีมหาวทิยาลยัเรียกเก็บจาก 

นิสิต/นกัศึกษา 
๑๔๔.๒   เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคเพ่ือจดักิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษา 
๑๔๔.๓   เงินท่ีไดม้าจากการจดักิจกรรม 
๑๔๔.๔   เงินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินค่ากิจกรรม 
๑๔๔.๕   เงินตามขอ้  ๑๔๔  น้ี  ไม่ถือวา่เป็นรายไดข้องมหาวทิยาลยั / ใหใ้ช ้

เพ่ือจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเท่านั้น 
ขอ้ ๑๔๕.   เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาจะใชจ่้ายไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑๔๕.๑   พิธีกรรมทางศาสนา 
๑๔๕.๒   งานประจ าปีของทางราชการ 
๑๔๕.๓   กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
๑๔๕.๔   การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต/นกัศึกษา 
๑๔๕.๕   การกศุลและสวสัดิการ 
๑๔๕.๖   ค่าใชจ่้ายในการท ากิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษา  อาทิเช่น              

ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าท่ีพกั  ค่าตอบแทนการท ากิจกรรมของนักศึกษา  ค่าตอบแทน
วทิยากร  และอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๑๔๖. ใหม้หาวทิยาลยัเก็บเงินค่าบ ารุงกิจกรรมจากนิสิต/นกัศึกษาไดปี้ละไม่เกิน 
หกร้อย  บาท  ส่วนจะจดัเก็บในอตัราใดใหท้ าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๑๔๗. ใหม้หาวทิยาลยัเรียกเก็บเงินค่ากิจกรรมในวนัลงทะเบียนหรือวนัอ่ืนใดท่ี  มหาวทิยาลยัก าหนด 
ขอ้ ๑๔๘. ผูท่ี้ช าระเงินค่าบ ารุงกิจกรรมชา้กว่าเวลาท่ีก าหนด  ตอ้งท าเร่ืองขอผ่อนผนัและให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อธิการบดีท่ีจะผอ่นผนัไดต้ามมหาวทิยาลยัก าหนด 
ขอ้ ๑๔๙. นกัศึกษาท่ีโอนมาศึกษาในมหาวทิยาลยัจะตอ้งช าระเงินค่าบ ารุงกิจกรรมตามระเบียบน้ี 
ขอ้ ๑๕๐. ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินค่าบ ารุงกิจกรรม  ประกอบดว้ย 

  ๑๔๕.๑  รองอธิการบดี   เป็นประธานกรรมการ 
  ๑๔๕.๒  ผูช่้วยอธิการบดี   เป็นรองประธานกรรมการ 

  ๑๔๕.๓  ตวัแทนองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษาจ านวน  สอง  คน  เป็นกรรมการ 
  ๑๔๕.๔  อาจารยซ่ึ์งมีหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  หรืออาจารยอ่ื์นท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการ 
  ๑๔๕.๕  ผูอ้  านวยการกองพฒันานิสิตนักศึกษา หรืออาจารยอ่ื์นท่ีเห็นสมควร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ขอ้ ๑๕๑.   คณะและศูนยใ์ห้การศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยเงินค่ากิจกรรมโดยมี  คณบดี  หรือผูอ้  านวยการ
ศูนยใ์หก้ารศึกษาเป็นประธาน  และคณะกรรมการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการ 

ขอ้ ๑๕๒. ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการอนุมติัและควบคุมการใชจ่้ายเงินค่า
กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามขอ้  ๑๔๕  แห่งระเบียบน้ีโดยประหยดั  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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๑๕๒.๑ องคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษาเป็นผูเ้สนอโครงการ  และงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี  โดยขออนุมติัคร้ังแรกไดไ้ม่เกินร้อยละ  แปดสิบ  ของประมาณการรายรับต่อสภานิสิต/นกัศึกษา 

๑๕๒.๒ ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเบิกจ่ายตอ้งเป็นเหรัญญิก  หรือผูท่ี้คณะกรรมการให ้
ความเห็นชอบ  ส าหรับวิธีการเบิกจ่ายให้อนุโลมตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและมีหลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย
ครบถว้น 

ขอ้ ๑๕๓. วธีิการเก็บรักษาเงิน  ใหป้ระธานกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าบ ารุงกิจกรรมทั้งหมดจากมหาวิทยาลยั  แลว้น า
ฝากธนาคารพาณิชย ์ ธนาคารออมสิน  หรือสหกรณ์ออมทรัพยใ์นนามคณะกรรมการ  โดยใชช่ื้อบญัชีวา่  “เงินค่ากิจกรรมนิสิต
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา”  ส าหรับเงินท่ีเรียกเก็บจากนิสิตภาคปกติ  หรือ  “เงินค่ากิจกรรมนกัศึกษา  มหาวิทยาลยั  
ราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา”  ส าหรับเงินท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาโครงการพิเศษ  หรือ  “เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา  ศูนยใ์ห้
การศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา”  ส าหรับเงินท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษานั้น ๆ 

  การลงนามในเอกสารถอนเงิน  ให้คณะกรรมการตามขอ้  ๑๕๐  ร่วมกนั      ลงนามอยา่งนอ้ย  สอง  
คน  โดยเป็นอาจารย ์ หน่ึง  คน  และนกัศึกษา  หน่ึง  คน   

ขอ้ ๑๕๔. เงินค่าบ ารุงกิจกรรมท่ีเหลือจ่ายในแต่ละปีหากมีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต/นกัศึกษาให้  อธิการบดี  หรือ  รองอธิการบดี  เป็นผูมี้อ  านาจในการสั่งจ่ายตามขอ้  ๑๔๕  และในโครงการท่ีเห็นวา่มีความ
จ าเป็นนอกเหนือจากขอ้  ๑๔๕  โดยจดัท าโครงการเสนอขออนุมติัต่ออธิการบดี  การถอนเงินเพ่ือใชจ่้ายตามรายการท่ีไดรั้บการ
อนุมติั  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการถอนเงินตามขอ้  ๑๕๒  วรรคสอง 

ขอ้ ๑๕๕. เม่ือจดักิจกรรมเสร็จส้ินโครงการแลว้  ผูรั้บผิดชอบในการเบิกจ่ายตอ้งรายงานผลการด าเนินงาน
พร้อมหลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย  ภายใน  สามสิบ  วนั  ในกรณีท่ีไม่สามารถหาหลกัฐานไดค้รบถว้น  ตามระเบียบตอ้งช้ีแจง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่ถา้ไม่สามารถช้ีแจงได ้ ให้คณะกรรมการการเงินเสนอมหาวิทยาลยัเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หาขอ้เท็จจริงต่อไป 

ขอ้ ๑๕๖. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน องค์การนิสิตนักศึกษาไม่อาจขออนุมติัเบิกจ่ายตามวิธีการในขอ้ 
๑๕๒ ไดท้นัท่วงที  ใหป้ระธานกรรมการการเงินค่ากิจกรรมใชดุ้ลยพินิจตามท่ีเห็นสมควรอนุมติัใหเ้บิกจ่ายเงินไดภ้ายในวงเงินไม่
เกินกิจกรรมละ ๕๐,๐๐๐.-บาท แต่ถา้เกิน ให้ขอมติอนุมติัจากคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั แลว้แจง้ใหค้ณะกรรมการ
สภานิสิต/นกัศึกษาทราบโดยเร็วท่ีสุด 

ขอ้ ๑๕๗. ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีเงินค่ากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ภายในเดือน
มีนาคมของปีการศึกษานั้น ๆ แลว้รายงานมหาวทิยาลยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

หมวดที ่ ๑๒ 
เบ็ดเตลด็ 

 

ขอ้ ๑๕๘. อธิการบดี  ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัตั้งข้ึนไม่นอ้ยกวา่ ๕ คน โดยมี
อธิการบดีเป็นประธานมีอ านาจยบุหรือถอดถอนสภานิสิต/นกัศึกษา คณะกรรมการองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา  สโมสรนิสิต
คณะ สโมสรนกัศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษา  ชมรม และชุมนุมได ้  ถา้มีการด าเนินการผิดวตัถุประสงคต์ามหมวดท่ี สอง หรือผิด
นโยบายท่ีแถลงไวจ้นอาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่มหาวทิยาลยัเป็นอยา่งยิง่ หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

ขอ้ ๑๕๙. การยบุหรือถอดถอน ตามขอ้ ๑๕๘ ใหถื้อเป็นท่ีสุด แลว้ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ   อธิการบดี ดว้ยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัตั้งข้ึนตามขอ้ ๑๕๘  เห็นสมควรจะด าเนินการใหมี้การเลือก  การสรรหา  หรือแต่งตั้ง
ใหม่ ตามแต่กรณีได ้

ขอ้ ๑๖๐. การด าเนินกิจการนกัศึกษาของศูนยใ์หก้ารศึกษานอกมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ีหรือ
มหาวทิยาลยัเห็นสมควรใหห้น่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนกองพฒันานิสิตนกัศึกษา  ใหใ้ชป้ระกาศของมหาวทิยาลยัเป็นกรณีไป 

ขอ้ ๑๖๑. การแกไ้ขเพ่ิมระเบียบสภามหาวทิยาลยัน้ี  กระท าไดโ้ดย 
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๑๖๑.๑   สมาชิกสภานิสิต/นกัศึกษา สอง ใน สาม ของสมาชิกทั้งหมด เขา้ช่ือกนั ร้องขอต่อ
มหาวทิยาลยั 

๑๖๑.๒   คณะกรรมการองคก์ารนิสิตนกัศึกษา สอง ใน สาม ของสมาชิกแต่ละส่วนเขา้ช่ือกนัร้อง
ขอต่อมหาวทิยาลยัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

๑๖๑.๓   กองพฒันานิสิตนกัศึกษาเสนอตอ่มหาวทิยาลยั 
ขอ้ ๑๖๒. การด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมตาม ขอ้ ๑๖๑ ใหม้หาวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึง

ประกอบดว้ยจากตวัแทนกองพฒันานิสิตนกัศึกษา ตวัแทนสภานิสิต/นกัศึกษา ตวัแทนองคก์ารบริหารนิสิต/นกัศึกษา ผูแ้ทน
คณาจารยใ์นสภาประจ ามหาวทิยาลยั  และจากคณาจารยอ่ื์น ๆ ท่ีมหาวทิยาลยัเห็นสมควร   เพ่ือพิจารณายกร่างแลว้เสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยัเพ่ือประกาศใชต้่อไป 

ขอ้ ๑๖๓. ใหร้องอธิการบดีท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลงานกิจการนิสิต/นกัศึกษารักษาการใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบน้ี 

ขอ้ ๑๖๔. ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ในการใชร้ะเบียบน้ี ใหน้ าขอ้ขดัแยง้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือวนิิจฉยัช้ีขาด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ใหอ้งคก์ารนิสิตนกัศึกษา  ซ่ึงมีอยูก่่อนวนัประกาศระเบียบน้ีเป็นองคก์ารนิสิตนกัศึกษาไปจนกวา่จะพน้วาระ 
ในกรณีท่ีคณะ  หรือ  ศูนยใ์หก้ารศึกษา  ยงัไม่พร้อมด าเนินการตามระเบียบน้ี  อนุโลมใหด้ าเนินการโดยองคก์ารนิสิต

นกัศึกษาต่อไปจนกวา่จะมีความพร้อม   
ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๑๕  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 

 
 
 
 

(  ศาสตราจารยพ์รชยั  มาตงัคสมบติั  ) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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ประวัตคิวำมเปน็มำของคณะครุศำสตร์ 

 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เกิดขึ้นมำพร้อมกับกำรก่อตั้ง
มหำวิทยำลัย เมื่อปีพ.ศ. 2439 มีชื่อว่ำ “โรงเรียนรำชวิทยำลัย”ซึ่งชำวบ้ำนเรียกว่ำ “โรงเรียนบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ”  ซ่ึงขณะนั้นยังไม่เปิดสอนด้ำนกำรฝึกหัดครู ต่อมำเมื่อปี พ.ศ.2446 กระทรวงธรรมกำรได้จัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครู ในจวนของสมเด็จเจ้ำพระยำ เรียกชื่อว่ำ “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่ งตะวันตก ”                          
ผลิตครูสอนชั้นมูลแล้วส่งไป ตำมหัวเมืองต่ำงๆ ต่อมำได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูในต่ำงจังหวัดมำกข้ึนโดยมี
นโยบำยที่จะผลิตครูให้เพียงพอ กับควำมต้องกำรในปีพ.ศ.2449 ทำงรำชกำรได้ย้ำยโรงเรียนฝึกอำจำรย์
เทพศิรินทร์มำรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครู ฝั่งตะวันตกแล้วเรียกชื่อใหม่ว่ำ “โรงเรียนฝึกอำจำรย์ ฝั่งตะวันตก”
และต่อมำ ก็เรียกชื่อใหม่ว่ำ “โรงเรียน ฝึกอำจำรย์บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ในระหว่ำงปี  พ.ศ.2446-2458                         
โรงเรียนฝึกอำจำรย์บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ยุบกลำยเป็น “โรงเรียนมัธยมบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ”          
ในปี พ.ศ.2484 กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำย ที่จะผลิตครูมำกขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับจ ำนวนประชำกร                  
ที่มำกขึ้น จึงเปิดแผนกครูเพิ่มขึ้นเรียกว่ำ “โรงเรียน ฝึกหัดครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” โดยรับนักเรียนทุน                 
ของทุกจังหวัดมำเรียนในปีพ.ศ.2484 ได้เปิดหลักสูตร ประโยคครูประถมข้ึนในปี พ.ศ.2496 เปิดหลักสูตร                  
ครูมัธยมแผนกงำนสันทัดขึ้น ในปีพ.ศ.2497  เปิดหลักสูตรฝึกหัดครูประถม 3 ปี (ป.ป.) และในปี พ.ศ.2499                
ได้ยุบหลักสูตรดังกล่ำว และเปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิช ำกำรศึกษำ (ป.กศ.) และหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำชั้นสูง(ป.กศ.สูง) ขึ้นมำแทน   
 

 ในปีพ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ยกฐำนะขึ้นเป็น “วิทยำลัยครู                
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ต่อมำได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ.2518 โดยให้วิทยำลัยครูเปิด
สอน ระดับปริญญำตรีสำขำวิชำกำรศึกษำ (ค.บ.) มีคณะเกิดขึ้น 3 คณะวิชำ คือ คณะวิชำครุศำสตร์                   
คณะวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ต ำแหน่งผู้บริหำรวิทยำลัยครู
เรียกว่ำ“อธิกำร”และต ำแหน่งผู้บริหำรคณะวิชำ เรียกว่ำ “หัวหน้ำคณะ” คณะวิชำครุศำสตร์ วิทยำลัยครู             
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมี 5 ภำควิชำ คือ ภำควิชำพื้นฐำนกำรศึกษำ  ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน                 
ภำควิชำจิตวิทยำและกำรแนะแนว ภำควิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำภำควิชำวัดผลและวิจัย
กำรศึกษำ ในปีพ.ศ.2527 ได้มีพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครูฉบับที่ 2 วิทยำลัยครูจึงสำมำรถเปิดวิชำกำรอื่น      
ได้อีก 2 สำขำ คือ สำขำวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) และมีคณะใหม่ 
เพิ่มขึ้นอีก1 คณะ คือ คณะวิทยำกำรจัดกำร    
 ต่อมำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนชื่อ “สถำบันรำชภัฏ”  
เมื่อปี พ.ศ.2535 แทนชื่อ “วิทยำลัยครู” และประกำศใช้พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ เมื่อปี พ.ศ.2538              
จึงเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชำครุศำสตร์” เป็น “คณะครุศำสตร์”ต ำแหน่งผู้บริหำรคณะเปลี่ยนจำก “หัวหน้ำคณะ”  
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เป็น “คณบดี” ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำบันเปลี่ยนจำก “อธิกำร” เป็น “อธิกำรบดี” ปัจจุบันคณะครุศำสตร์ 
จึงมีบทบำทโดยตรงในกำรผลิตครู โดยใช้หลักสูตรจำกส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ ซึ่งเป็นหลักสูตร 
ปริญญำตรี  4 ปี และ 2 ปีหลังอนุปริญญำ และสถำบันรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีบทบำทในกำรผลิต
บัณฑิตหลำยสำขำแทนที่จะผลิตครูอย่ำงเดียวเหมือนในอดีต และในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมกำรสภำสถำบัน
รำชภัฏ ได้มีมติให้เปลี่ยนภำควิชำเป็นโปรแกรมวิชำ 
 คณะครุศำสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญำโท สำขำบริหำรกำรศึกษำในปี พ.ศ.2541                       
จ ำนวน 1 ห้องเรียน และในปีกำรศึกษำ 2542 อีก 1 ห้องเรียน ต่อมำได้มีกำรประกำศพระรำชบัญญัติ 
กำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542 ขึ้น ก ำหนดให้คณะครุศำสตร์มีบทบำทในกำรพัฒนำครูและส่งเสริม 
วิทยฐำนะครู  คณะครุศำสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตร “ประกำศนียบัตรวิชำชีพครู 24 หน่วยกิต” เพื่อช่วย
พัฒนำครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูส ำหรับครูที่ไม่มีวุฒิขึ้นรับ“ใบประกอบวิชำชีพครู” ตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และเปิดสอนหลักสูตรปริญญำโท รุ่นที่ 3 โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง                
คณะครุศำสตร์และหน่วยงำนผู้ใช้ค รู เพื่อ เป็นกำรพัฒนำผู้บ ริหำรกำรศึกษำให้มีวุฒิปริญญำโท                          
ในปี พ.ศ. 2544  
  คณะครุศำสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชำชีพประกำศนียบัตรวิชำชีพครู 27 หน่วยกิต เพื่อพัฒนำ
ครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู ที่ไม่ได้รับปริญญำตรีสำขำกำรศึกษำ เพื่อให้ได้รับวุฒิทำงครูที่ระดับสูงกว่ำ
ปริญญำตรี กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศเรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำบันรำชภัฏ พิมพ์ในรำชกิจจำ
นุเบกษำ ฉบับทั่วไปเล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง.วันที่12 ตุลำคม 2542 ให้คณะครุศำสตร์แบ่งส่วนรำชกำร 
ออกเป็น 2 หน่วยงำน คือ ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะและโรงเรียนสำธิต จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542  ได้เปิดโอกำสให้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏได้จัดท ำ 
โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำครูโดยด ำเนินกำรในสถำบันรำชภัฏทั้ง 41 แห่ง มีประโยชน์ต่อกำรบริกำร                 
ทำงวิชำกำรสู่สังคม จึงเปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพครูและประกำศนียบัตรกำรบริหำรกำรศึกษำ                
และพัฒนำสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
  วันที่10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547  สถำบันรำชภัฏทั้ง 41 แห่ง ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณ ด้วยเป็น
พระรำชวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ พระปรินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ                
ให้จัดตั้ง “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” ขึ้นแทนสถำบันรำชภัฏ  
 พ.ศ. 2548 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ด ำเนินกำรเปิดหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
5 ปี ของคณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำนวน 7 สำขำวิชำเป็นรุ่นแรก ได้แก่  
ครุศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำภำษำไทย  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ 
สำขำวิชำสังคมศึกษำ  สำขำวิชำศิลปกรรม และสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย รวมทั้งหลักสูตรปริญญำโท                  
6สำขำวิชำ ได้แก่ ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ สำขำวิชำวิจัยและ ประเมินผล 
กำรศึกษำ และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญำเอก 
จ ำนวน 1 สำขำวิชำ คือ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
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 พ.ศ.2551  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรใหม่         
โดยให้โรงเรียนสำธิตแยกออกเป็นส ำนักสำธิต ซึ่งมีโครงสร้ำงกำรบริหำรเทียบเท่ำกับคณะ และคณะ                    
ครุศำสตร์   
 พ.ศ.2554 ทุกสำขำวิชำได้ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF : HEd.) และจัดท ำ
รำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.2) โดยกำรพัฒนำปรับปรุงจำกหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้มีควำมสอดคล้อง
เหมำะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน 
 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 5 ปี หลักสูตรระดับปริญญำตรี 4 ปี 
1)  ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 
2)  ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

1)  ครศุำสตรบัณฑติ สำขำวชิำกำรบริหำรจดักำรศกึษำ 
2)  ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำจิตวิทยำ 

3)  ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 3)  ครศุำสตรบัณฑติ สำขำวชิำคอมพวิเตอร์เพ่ือกำรศกึษำ 
4)  ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ 4)   ครศุำสตรบัณฑติ สำขำวชิำเทคโนโลยแีละสื่อสำรกำรศกึษำ 
5)  ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ 5)  ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรประเมินผลและวิจัย 
6)  ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
7)  ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 

     ทำงกำรศกึษำ 

8)  ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
9)  ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนำฏยศิลป์ศึกษำ 
10) ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ 
11) ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
12) ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปศึกษำ 

 

 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์  
  คณะครุศำสตร์ ได้ก ำหนดปรัชญำที่สอดคล้องกับปรัชญำของมหำวิทยำลัยที่ว่ำ “สร้ำงองค์ควำมรู้
ระดับสำกล ขยำยผลสู่ท้องถิ่นและนำนำชำติ” คณะครุศำสตร์ได้น ำมำก ำหนดเป็นปรัชญำ วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กรและนิสิตนักศึกษำ ดังนี้ 
ปรัชญำ 
  “สร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้เพื่อผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ” 
 

วิสัยทัศน ์
  เป็นหน่วยงำนชั้นน ำแห่งกำรเรียนรู้ในกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำม
เป็นเลิศ มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
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พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีสมรรถนะและมีงำนท ำ โดยบูรณำกำร 

        ควำมเชี่ยวชำญของสำขำวิชำต่ำงๆ                 
2. ให้ควำมร่วมมือเชิงบูรณำกำรในกำรผลิตบัณฑิตครูสำยวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
      มนุษยศำสตร์  

  3.   พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อสร้ำงนวัตกรรมบนพื้นฐำนของกระบวนกำรวิจัย 
  4.   บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน 
  5.   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำกำร เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งวิชำชีพครู 
  6.   อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำเพื่อกำรประกอบวิชำชีพครู 
        และให้บัณฑิตปรับตัวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
  7.   บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
 

สีประจ ำคณะครุศำสตร์ 
  สีแสด 
 

คุณลักษณะของบัณฑิตคณะครุศำสตร์ 
  บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีทักษะทำงปัญญำ 
สำมำรถน ำควำมรู้สำกลไปปรับประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นได้ มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรวิจัย กำรสื่อสำร               
กำรถ่ำยทอดควำมรู้  และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนมีทักษะทำงสังคม                     
มีจิตสำธำรณะ เห็นคุณค่ำและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
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คณะกรรมการบริหาร

คณะครุศาสตร์

และอาจารย์ประจําหลักสูตร
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คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุรี 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

110

เ ส้ น ท า ง สู่ บั ณ ฑิ ต   ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  2 5 5 9 | 110 

คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย ติดต่อ 02-473-7000 #5068-5069 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ อาจารย ์

ค.ม.    การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ.    การศึกษาปฐมวัย 
(เกียตินิยมอันดับ 2)  
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ดร.รัศมี  ตันเจริญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.   การศึกษาปฐมวัย 
สส.ม.   สังคมสงเคราะห์ทาง 
          การศึกษา   
ค.บ.     การศึกษาปฐมวัย 
(เกียรตินิยมอันดับ2)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วิมลัก สรรคพงษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ม.   การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ.   การศึกษาปฐมวัย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬารัตน์ รุณจักร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม.   การศึกษาปฐมวัย 
กศ.บ.   การศึกษาปฐมวัย 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏพระนคร 

 

พรรษา ตระกูลบางคล้า อาจารย ์

ค.ม.    การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ.    การศึกษาปฐมวัย 
(เกียรตินิยมอันดับ2)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ปิยลักษณ์ ไตรรัตนสุวรรณ์ อาจารย ์

ค.ม.    การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ.    การศึกษาปฐมวัย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ญาณิกา สกุลกลจักร อาจารย ์

ค.ม.    การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ.    การศึกษาปฐมวัย 
(เกียรตินิยมอันดับ1) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

นัยทิพย์   ธีรภัค อาจารย ์

ค.ม.    การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ.    การศึกษาปฐมวัย 
(เกียรตินิยมอันดับ2)  
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา ติดต่อ 02-473-7000 #5088 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วรุตม์ พลอยสวยงาม อาจารย ์

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

 

อังคาร ปริญญาชัยศักดิ ์ อาจารย ์

วท.ม.   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ค.บ.     คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

รวยทรัพย์  เดชชัยศรี อาจารย ์

ศษ.ม.   เทคโนโลยีการศึกษา 
ศศ.บ.   การบริหารทรัพยากร 
          มนุษย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏธนบุรี 
 
 

 

เด่นศักด์ิดา ทับทิม อาจารย ์

วท.ม.   วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 
คอ.บ.   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 

วรานันท์  อิศรปรีดา อาจารย ์

คอ.ม.   คอมพิวเตอร์และ 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ.   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ติดต่อ 02-473-7000 #5082-508 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วรรณภร ศิริพละ อาจารย ์

พบ.ม. สถิติประยุกต์ (สถิติ) 
ศษ.บ.  การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

 

 ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.   การจัดการเทคโนโลยี 
ศษ.ม    จิตวิทยาการศึกษา 
วท.บ.    คณิตศาสตร์ 
                 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
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คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร.ณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด    การศึกษาเพื่อการ 
           พัฒนาท้องถิ่น 
ศษ.ม.   การวัดและประเมินผล 
          การศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจา้พระยา 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

 

ดร.พงศ์รัศม์ิ เฟ่ืองฟู ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.    คณิตศาสตร์ประยุกต ์
กศ.ม.    คณิตศาสตร์ 
ค.บ.     คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1 ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กฤษฎา  สังขมงคล อาจารย ์

วท.ม. คณิตศาสตร์ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

ดิษยลักษณ์  อเดโช 

อาจารย ์ วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 

นันทพร  ช่ืนสุพันธรัตน์ อาจารย ์ วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต ์
วท.บ. คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์ อาจารย ์ วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต ์
วท.บ. คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1 ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สมภพ  แซ่ลี ้ อาจารย ์ วท.ม. คณิตศาสตร์และสถิต ิ
วท.บ. คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1 ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา ติดต่อ 02-473-7000 #5088 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วรุตม์ พลอยสวยงาม อาจารย ์

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

 

อังคาร ปริญญาชัยศักดิ ์ อาจารย ์

วท.ม.   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ค.บ.     คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

รวยทรัพย์  เดชชัยศรี อาจารย ์

ศษ.ม.   เทคโนโลยีการศึกษา 
ศศ.บ.   การบริหารทรัพยากร 
          มนุษย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏธนบุรี 
 
 

 

เด่นศักด์ิดา ทับทิม อาจารย ์

วท.ม.   วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 
คอ.บ.   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 

วรานันท์  อิศรปรีดา อาจารย ์

คอ.ม.   คอมพิวเตอร์และ 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ.   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ติดต่อ 02-473-7000 #5082-508 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วรรณภร ศิริพละ อาจารย ์

พบ.ม. สถิติประยุกต์ (สถิติ) 
ศษ.บ.  การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
กศ.บ. คณิตศาสตร ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

 

 ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.   การจัดการเทคโนโลยี 
ศษ.ม    จิตวิทยาการศึกษา 
วท.บ.    คณิตศาสตร์ 
                 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
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คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สาขาวิชาดนตรีศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 # 5112, 5106 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา 
ศป.บ. ดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ธนาธิป เผ่าพันธุ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย 
กศ.บ. ดุริยางศาสตร์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 

 

ถาวร วัฒนบุญญา อาจารย ์

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา 
ค.บ.   ดนตรีศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

 

ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ อาจารย ์

ศศ.ม. ดนตรี 
ค.บ.   ดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

 

ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา อาจารย ์

M.M. (Music Performance) 
ศศ.บ. ดนตรี 

Arkansas State University 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ อาจารย ์

ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย 
ศป.บ. ดุริยางค์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

วรินธร สีเสียดงาม อาจารย ์

ค.ม. ดนตรีศึกษา 
ศศ.บ. ดนตรีตะวันตก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

สุรพงษ์ บ้านไกรทอง อาจารย ์

ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย 
ค.บ.   ดนตรีศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์ อาจารย ์

ศศ.ม. ดนตรี 
ศศ.บ. ดนตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
สาขาวิชาศลิปศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5105 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

สุเมธ พัดเอี่ยม อาจารย ์

ศ.ม.    จิตรกรรม  
ศ.บ.    จิตรกรรม 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตเพาะช่าง 

 

สุริวัลย์ สุธรรม อาจารย ์

ศ.ม.     ทัศนศิลป ์
ศ.บ.     จิตรกรรม 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง 

 

พีรนันท์ จันทมาศ อาจารย ์

ศ.ม.    จิตรกรรม  
ศ.บ.    จิตรกรรม 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

สิโรจน์  พวงบุบผา อาจารย ์

ศ.ม.    ศิลปไทย 
ศ.บ.    ศิลปไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

เนธิมา  สุวรรณวงศ์ อาจารย ์

ศล.ม.   ทัศนศิลปศึกษา 
ศ.บ.     จิตกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง 
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คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สาขาวิชานาฏยศลิป๋ศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5078,5079 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร.ปัทมา วัฒนพานิช อาจารย ์

ศศ.ด. นาฏยศิลป์ไทย 
ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย 
ศป.บ. นาฏศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

จิรายุทธ พนมรักษ์ อาจารย ์

ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย  
ศป.บ. นาฏศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ดร.ชวโรฒน์   วัลยเมธี อาจารย ์

ศศ.ด. นาฏยศิลป์ไทย 
อ.ม. ภาษาบาลีสันสกฤต 
ศศ.บ. ดุริยางคศิลป์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร อาจารย ์

ศศ.ม. การบริหารงานวัฒนธรรม 
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

สาขาวิชาพลศึกษา ติดต่อ 02-473-7000 #2301-2303 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิกรม ศุขธณ ี อาจารย ์

ศศ.ม. พลศึกษา 
ศศ.บ. พลศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ อาจารย ์

บธ.ด. การจัดการการกีฬา 
ศศ.ม. พลศึกษา 
ศศ.บ. พลศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

อรพิมล กิตติธีรโสภณ อาจารย ์

ศศ.ม. พลศึกษา 
ศศ.บ. พลศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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กอบกุล ชินชัยภูมิ อาจารย ์

ศศ.ม. พลศึกษา 
ศศ.บ. พลศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

วิเชียร   ทุวิลา อาจารย ์

กศ.ม. พลศึกษา 
คบ.   การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจา้พระยา 

 

การะเกด หัตถกิจวิไล อาจารย ์

วท.ม.  นันทนาการ 
ศษ.บ.  พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นงค์ณภัส ปาแก้ว อาจารย ์

ค.ม.   สุขศึกษาและพลศึกษา 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาภาษาไทย ติดต่อ 02-473-7000 #5090 #5003 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

บุษกร ปั้นหุ่น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ม. การสอนภาษาไทย 
ค.บ. ภาษาไทย- จิตวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ดร.ปราณีต ม่วงนวล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Social Sciences 
: Department of Buddhist Studies 
(Language and Literature) 
ศษ.ม.   หลักสูตรและการนิเทศ 
ค.บ.    ภาษาไทย-ประวัติศาสตร์ 

Magadha University, India 
 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

 

สุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม.  การประถมศึกษา 
ค.บ.    การประถมศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
วิทยาลัยครูพระนคร 
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คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

อัมพร เลิศณรงค์ อาจารย ์

ค.ม.     การบริหารการศึกษา 
ค.บ.    การประถมศึกษา 
 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กิตติยา รัศมีแจ่ม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. การสอนภาษาไทย 

ค.บ.   ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

สาวิตรี จิตบรรจง อาจารย ์

กศ.ม. การสอนภาษาไทย 

ค.บ.   ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏเทพสตร ี

 

จริญญาพร สวยนภานุสรณ ์ อาจารย ์

ศศ.ม. ภาษาไทย 

ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

ฤดี กมลสวัสด์ิ อาจารย ์

ศศ.ม. การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ 

ค.บ.   ภาษาไทย-คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

พรรณษา พลอยงาม อาจารย ์

ศศ.ม. ภาษาไทย 

ศศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

นภัทร อังกูรสินธนา อาจารย ์

ศศ.ม. ภาษาไทย 

ศศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สาขาวิชาภาษาองักฤษ ติดต่อ 02-473-7000 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

สายฝน ทรงเส่ียงไชย อาจารย ์

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด.   หลักสูตรและการสอน 
ศษ.ม.   การประถมศึกษา 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ- บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน 

 

วาปี คงอินทร์ อาจารย ์

ศศ.ม.ภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร 

ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

สายสุนีย์ อุลิศ อาจารย ์

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

ศิริกาญจนา  ใบค า อาจารย ์

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

กมลวรรณ  จรูญศรี อาจารย ์

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒ ิ อาจารย ์

ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

อัมพร เลิศณรงค์ อาจารย ์

ค.ม.     การบริหารการศึกษา 
ค.บ.    การประถมศึกษา 
 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กิตติยา รัศมีแจ่ม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. การสอนภาษาไทย 

ค.บ.   ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

สาวิตรี จิตบรรจง อาจารย ์

กศ.ม. การสอนภาษาไทย 

ค.บ.   ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏเทพสตร ี

 

จริญญาพร สวยนภานุสรณ ์ อาจารย ์

ศศ.ม. ภาษาไทย 

ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

ฤดี กมลสวัสด์ิ อาจารย ์

ศศ.ม. การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ 

ค.บ.   ภาษาไทย-คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

พรรณษา พลอยงาม อาจารย ์

ศศ.ม. ภาษาไทย 

ศศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

นภัทร อังกูรสินธนา อาจารย ์

ศศ.ม. ภาษาไทย 

ศศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล อาจารย ์

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ติดต่อ 02-473-7000 #5063-5065 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

ฟสิิกส์ 

 

เกศริน มีมล อาจารย ์

วท.ม.ฟิสิกส์  
ป.วค.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
วท.บ.ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ อาจารย ์

วท.ม.ฟิสิกส์  
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 
วท.บ. ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ดร.ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์ อาจารย ์

ปร.ด. ฟิสิกส์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

อนุวัฒน์   หัสดี อาจารย ์

วท.ม.ฟิสิกส์ 

วท.บ.ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

นันทนัช วัฒนสุภิญโญ อาจารย ์

วท.ม.ฟิสิกส์  
ป.วค.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
วท.บ.ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เคม ี
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คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

เกียรติศักด์ิ   ลักษณะงาม อาจารย ์

วท.ด.  เคมี 

วท.บ.  เคมี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

ดร.หทัยรัตน์ สขุเพรียบพร้อม อาจารย ์

ปร.ด.  เคมี 

วท.ม.  เคมี 

วท.บ.  เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก อาจารย ์

วท.ม.  เคมี 

วท.บ.  เคมี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วาทินี จันม ี อาจารย ์

วท.ม.  เคมี 

วท.บ.  เคมี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชวีวิทยา 

 

สมศักดิ์  อยู่บริบูรณ์ อาจารย ์

วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ 

วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ 

สถาบันพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 

จาริวัฒณ์   ศิริอินทร์ อาจารย ์

วท.ม.ชีววิทยา-จุลชีววิทยา 
        ประยุกต์ 
วท.บ.ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

หทัยรัก ตุงคะเสน อาจารย ์

วท.ม.เภสัชวิทยา  
วท.บ.ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล อาจารย ์

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ติดต่อ 02-473-7000 #5063-5065 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

ฟสิิกส์ 

 

เกศริน มีมล อาจารย ์

วท.ม.ฟิสิกส์  
ป.วค.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
วท.บ.ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ อาจารย ์

วท.ม.ฟิสิกส์  
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 
วท.บ. ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ดร.ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์ อาจารย ์

ปร.ด. ฟิสิกส์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

อนุวัฒน์   หัสดี อาจารย ์

วท.ม.ฟิสิกส์ 

วท.บ.ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

นันทนัช วัฒนสุภิญโญ อาจารย ์

วท.ม.ฟิสิกส์  
ป.วค.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
วท.บ.ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เคม ี
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คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ภาวนา   กังเตีย อาจารย ์

วท.ม.ชีววิทยา 

วท.บ.ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 

 

กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ อาจารย ์

วท.ม.   สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ป.วค.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
วท.บ.   ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สิรภพ เทพพิทักษ์ อาจารย ์

วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วท.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

ชนัดดา แสนสุข อาจารย ์

วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วท.บ.วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
สาขาวิชาสังคมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5084-5085 #5004 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร.เพียรพิทย์  โรจนปุณยา อาจารย ์

ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์           
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ (เอเชีย) 
ค.บ.   ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ดร. วิทยา วิสูตรเรืองเดช อาจารย ์

ปร.ด.การศึกษาและการพัฒนา 
       สังคม 
ศ.ม.  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        อาหาร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
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คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ลักษณา เกยุราพันธ์ อาจารย ์

กศ.ม.   ประวัติศาสตร์ 
ค.บ.     สังคมศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต 

 

จีรภรณ์ กจิเจริญ อาจารย ์

ศ.ม.      เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 
วท.บ.    ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

ตุลย์ จิรโชคโสภณ อาจารย ์

M.A. History 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 

University of Pune 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 

นราธร สายเส็ง อาจารย ์

วท.ม. ภูมิศาสตร์  
วท.บ. ภูมิศาสตร์                        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

อาทิตย์ อินธาระ อาจารย ์

วท.ม. ภูมิศาสตร์ 
วท.บ. ภูมิศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2)                       

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ศราวุฒิ สมัญญา อาจารย ์

รป.ม. นโยบายสาธารณะและ 
        การจัดการสมัยใหม ่
ค.บ.   สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

 

ฐิติกร  สังข์แก้ว อาจารย ์

ร.ม. การปกครอง 
ศศ.บ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สาขาวิชาจติวิทยา ติดต่อ 02-473-7000 #5076 , 5077 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร. ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. การบริหารการศึกษา 
กศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการ 
กศ.บ.วิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

สมหมาย มหาบรรพต ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ม.จิตวิทยาการศึกษา 
     และการแนะแนว 
ค.บ.เคมี-จิตวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ดร.เปรมสุรีย์ เช่ือมทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร ์
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 
กศ.บ. ภาษาไทย  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

ดร.ฐิติมา นาคะผดุงรัตน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.   การบริหารการศึกษา 
กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ 
วท.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและ 
         ให้ค าปรึกษา  
         (เกียรตินิยม)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ดร.บังอร เสรีรัตน์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด.   หลักสูตรและการสอน 
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 
ค.บ.  ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา 

 

ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติ 
        การศึกษา 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 
ศษ.บ. สุขศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ดร.ภาวศุทธิ อุ่นใจ อาจารย ์

ปร.ด. จิตวิทยาอุตสาหกรรม  
        และองค์การ 
ศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 
       องค์การ 
บธ.บ.การตลาด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา         
กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนวและ 
        การให้ค าปรึกษา 
กศ.บ. พยาบาลศึกษา 
 
วท.บ.  จิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพสมทบมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์เพ่ือการศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5088 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.   บริหารการศึกษา 
ค.อ.ม.  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ค.อ.บ.  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตเทเวศร์ 

 

ศศิกัญชณา เย็นเอง อาจารย ์

ค.อ.ม.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
ศ.บ.    การพัฒนาประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                                                                                                                                                                                                                                               

 

นิธิวดี พะเทพ อาจารย ์

วท.ม.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร ์
บธ.บ.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

 

ดุษฎี เทิดบารมี อาจารย ์ วท.ม.  เทคโนโลยีการจัดการ 
         ระบบสารสนเทศ        
วส.บ.  ระบบสารสนเทศเพื่อการ 
         จัดการ  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

กิตติ เช่ียวชาญ อาจารย ์ วศ.ม.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วท.บ.   สถิต ิ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

เกียรติขร โสภณาภรณ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
วท.บ.  อิเล็คทรอนิคส์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 
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สาขาวิชาจติวิทยา ติดต่อ 02-473-7000 #5076 , 5077 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร. ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. การบริหารการศึกษา 
กศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการ 
กศ.บ.วิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

สมหมาย มหาบรรพต ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ม.จิตวิทยาการศึกษา 
     และการแนะแนว 
ค.บ.เคมี-จิตวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ดร.เปรมสุรีย์ เช่ือมทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร ์
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 
กศ.บ. ภาษาไทย  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

ดร.ฐิติมา นาคะผดุงรัตน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.   การบริหารการศึกษา 
กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ 
วท.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและ 
         ให้ค าปรึกษา  
         (เกียรตินิยม)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ดร.บังอร เสรีรัตน์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด.   หลักสูตรและการสอน 
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 
ค.บ.  ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา 

 

ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติ 
        การศึกษา 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 
ศษ.บ. สุขศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ดร.ภาวศุทธิ อุ่นใจ อาจารย ์

ปร.ด. จิตวิทยาอุตสาหกรรม  
        และองค์การ 
ศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 
       องค์การ 
บธ.บ.การตลาด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยัทางการศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5092 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร.อัครเดช เกตุฉ่ า อาจารย ์

ค.ด.  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.  การวิจัยและพฒันา 
         หลักสูตร 
กศ.ม.  ภาษาอังกฤษ 
กศ.บ   ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

เพชราวดี จงประดับเกียรติ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม.  การวัดผลการศึกษา 
กศ.บ.  การวัดผลการศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

ทวีศักด์ิ จงประดับเกียรติ อาจารย ์

กศ.ม.   การวัดผลการศึกษา 
กศ.บ.   การวัดผลการศึกษา 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

ดร.สุภาพร ศรีหาม ี อาจารย ์

ปร.ด.  การวิจัยและสถิติทาง 
         วิทยาการปญัญา 
กศ.ม.  การวัดผลและการประเมิน 
         ทางการศึกษา 
กศ.บ.  การวัดผลการศึกษา  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก อาจารย ์

ปร.ด. การบริหารการศึกษา 
กศ.ม. วิจัยและสถิติการศึกษา 
ค.บ.   การวัดผลการศึกษา  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

 

ธนิยา เยาด า อาจารย ์

ค.ม.  วิจัยการศึกษา  
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)  
        ประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เ ส้ น ท า ง สู่ บั ณ ฑิ ต   ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  2 5 5 9 | 127 
 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5081 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดิเรก อัคฮาด ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ม.   เทคโนโลยีการศึกษา 
ศษ.บ.   การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

ดร.ศักด์ิคเรศ ประกอบผล รอง
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.   เทคโนโลยีการศึกษา 
กศ.ม.   เทคโนโลยีทางการศึกษา        
กศ.บ.   เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

ดร.ธันยกรณ์ จันทรวิจิตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.   การศึกษาเพื่อการ 
          พัฒนาท้องถิ่น 
ศษ.ม.   เทคโนโลยีการศึกษา  
ค.บ.     ศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยครูพระนคร 

 

สุธัญญา ภู่รัตนาพิชญ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม.   เทคโนโลยีทางการ ศึกษา 
         
ค.บ.    เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
         การศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส อาจารย ์

ค.ด.    เทคโนโลยีและสื่อสาร 
         การศึกษา 
กศ.ม.  การวัดผลการศึกษา 
บธ.บ.  บัญชี 
บธ.บ.  การเงินและบัญช ี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

จริยา วิชัยดิษฐ อาจารย ์

กศ.ม.  เทคโนโลยีทางการศึกษา       
ค.บ.    เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
         การศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
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สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยัทางการศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5092 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร.อัครเดช เกตุฉ่ า อาจารย ์

ค.ด.  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.  การวิจัยและพฒันา 
         หลักสูตร 
กศ.ม.  ภาษาอังกฤษ 
กศ.บ   ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

เพชราวดี จงประดับเกียรติ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม.  การวัดผลการศึกษา 
กศ.บ.  การวัดผลการศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

ทวีศักด์ิ จงประดับเกียรติ อาจารย ์

กศ.ม.   การวัดผลการศึกษา 
กศ.บ.   การวัดผลการศึกษา 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

ดร.สุภาพร ศรีหาม ี อาจารย ์

ปร.ด.  การวิจัยและสถิติทาง 
         วิทยาการปญัญา 
กศ.ม.  การวัดผลและการประเมิน 
         ทางการศึกษา 
กศ.บ.  การวัดผลการศึกษา  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก อาจารย ์

ปร.ด. การบริหารการศึกษา 
กศ.ม. วิจัยและสถิติการศึกษา 
ค.บ.   การวัดผลการศึกษา  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

 

ธนิยา เยาด า อาจารย ์

ค.ม.  วิจัยการศึกษา  
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)  
        ประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5099 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.   การบริหารการศึกษา 
กศ.ม.   อุตสาหกรรมศึกษา  
ค.บ.    อุตสาหกรรมศิลป์  
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครู พระนคร  

 

ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด.   หลักสูตรและการสอน 
ค.ม.   นิเทศการศึกษาและพัฒนา 
       หลักสูตร 
กศ.บ. ประวัติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 

 

ดร.มณี เหมทานนท์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด    การศึกษาเพื่อการ 
          พัฒนาท้องถิ่น 
กศ.ม.   การอุดมศึกษา 
กศ.บ.   พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 

 

ดร. นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด.     บริหารการศึกษา 
ศศ.ม.   พัฒนาชนบท 
ค.อ.บ.  วิศวกรรมโยธา  
  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

 

ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง อาจารย ์

ปร.ด.   การบริหารการศึกษา 
บธ.ม    การจัดการท่ัวไป 
ศศ.บ.   อุตสาหกรรมบริการ  
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี อาจารย ์

กศ.ม.    การบริหารการศึกษา 
กศ.ม.   จิตวิทยาการแนะแนว 
ค.บ.     พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

 

ดร.อโนทัย  แทนสวัสดิ์ อาจารย ์

ค.ด.     อุดมศึกษา 
กศ.ม.   การวัดผลการศึกษา 
บธ.บ.   การเงินและการธนาคาร
       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร.พัชรา เดชโฮม อาจารย ์

ศษ.ด.    การบริหารการศึกษา 
ศษ.ม.    สังคมศึกษา 
บธ.บ.    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ดร.ศุนิสา  ทดลา อาจารย ์

ค.ด.      อุดมศึกษา 
นศ.ม.    การส่ือสารมวลชน 
วท.บ.    ศึกษาศาสตร-์เกษตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
หลกัสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติวิชาชพีครู ติดต่อ 02-473-7000 #5072 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร. ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง อาจารย ์

กศ.ด.   การวิจัยและพฒันาหลักสตูร        
กศ.ม.   จิตวิทยาการศึกษา 
กศ.บ.   การแนะแนว 
          (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สงขลา 

 

ดร. ชลพร  กองค า อาจารย ์

ปร.ด.    จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
พย.ม.    การพยาบาลสขุภาพจิตและ 
          จิตเวชศาสตร ์
ป.พ.ส.  พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์  
            ช้ันสูง         

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 

ดร. กาญจนา  สุทธิเนียม อาจารย ์

ปร.ด.  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา   
กศ.ม.   จิตวิทยาการแนะแนว 
ป.พ.ส.  พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ 
            ช้ันสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 

ดร. พัชรีภรณ์  บางเขียว อาจารย ์

ปร.ด.  บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา   
         (จิวัยและพัฒนาหลักสูตร) 
ค.ม.   โสตทัศนศึกษา 
อ.บ.   สังคมศาสตร์การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5099 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.   การบริหารการศึกษา 
กศ.ม.   อุตสาหกรรมศึกษา  
ค.บ.    อุตสาหกรรมศิลป์  
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครู พระนคร  

 

ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด.   หลักสูตรและการสอน 
ค.ม.   นิเทศการศึกษาและพัฒนา 
       หลักสูตร 
กศ.บ. ประวัติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 

 

ดร.มณี เหมทานนท์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด    การศึกษาเพื่อการ 
          พัฒนาท้องถิ่น 
กศ.ม.   การอุดมศึกษา 
กศ.บ.   พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 

 

ดร. นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด.     บริหารการศึกษา 
ศศ.ม.   พัฒนาชนบท 
ค.อ.บ.  วิศวกรรมโยธา  
  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

 

ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง อาจารย ์

ปร.ด.   การบริหารการศึกษา 
บธ.ม    การจัดการท่ัวไป 
ศศ.บ.   อุตสาหกรรมบริการ  
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

ณัฐมน  พันธุ์ชาตร ี อาจารย ์

กศ.ม.    การบริหารการศึกษา 
กศ.ม.   จิตวิทยาการแนะแนว 
ค.บ.     พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

 

ดร.อโนทัย  แทนสวัสดิ์ อาจารย ์

ค.ด.     อุดมศึกษา 
กศ.ม.   การวัดผลการศึกษา 
บธ.บ.   การเงินและการธนาคาร
       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศกึษา ติดต่อ 02-473-7000 #5073 

 ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒ ิ สถาบัน 

 

วิชญา  ผิวค า อาจารย ์

ค.ม.     วิจัยการศึกษา 
รป.บ.    รัฐประศาสนศาสตร ์
ศษ.บ.    ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วราภรณ์    ศรีอยุธย์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
ค.บ.      การแนะแนว 
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูธนบุร ี
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ อาจารย ์

กศ.ม.    การประถมศึกษา 
วท.บ.     คหกรรมศาสตร์  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน อาจารย ์

กศ.ม.   การประถมศึกษา 
ค.บ.     การประถมศึกษา 
  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา อาจารย ์

ปร.ด   หลักสูตรและการสอน 
 
ค.ม.    หลักสูตรและการสอน 
 
ค.บ.    ฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง อาจารย ์

กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร ์  
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
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โครงสร้างหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
        

1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป จ านวนไม่น้อยกว่า                    30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุม่วิชาภาษาและการสือ่สาร   9 หน่วยกิต 
      2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน  3(3-0-6) 
 1.2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์    6 หน่วยกิต 
  1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์  3(3-0-6) 
  2002102 สุนทรียนิยม   3(3-0-6) 
 1.3) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์    6 หน่วยกิต 
  2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก  3(3-0-6)  
  2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  3(3-0-6) 
 1.4) กลุม่วิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   9 หน่วยกิต 
  4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 
  4004102 การคิดและการตดัสินใจ  3(2-2-5) 
  4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ  3(2-2-5) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1) กลุม่วิชาชพีครู 
  กลุม่วิชาชพีครู(หลกัสตูร 5 ป ี13 รายวิชา 39 หนว่ยกติ และหลกัสตูร 4 ป ี8 รายวิชา 24 หนว่ยกติ) 
 1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(3-0-6) 

 1014233 ความเปน็ครู 3(3-0-6) 
 1012207 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 

 1001204 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้                         3(2-2-5) 
  1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
            1009401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1014432 การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน (เฉพาะหลักสูตร 5 ปี)  3(3-0-6)  
 1001102  หลักการและปรัชญาการศึกษา (เฉพาะหลักสูตร 5 ปี)   3(3-0-6) 
 1010201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(เฉพาะหลักสูตร 5 ปี)  3(2-2-5)                               
          1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ(เฉพาะหลักสูตร 5 ปี)  3(3-0-6) 
 1013310 ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาด และผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์    3(2-2-5) 
  (เฉพาะหลักสูตร 5 ปี)   
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประถมศกึษา 
Bachelor of Education Program in Elementary Education 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Education Program (Elementary Education)  
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. ( Elementary Education)  

      วชิาเอก 
 การประถมศึกษา   

  ปรัชญา 

     การศึกษาคือ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) วิถีคิดใหม่สู่คุณค่าของ
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอย่างมีความหมายและยั่งยืน  

วตัถปุระสงค ์
               หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552  โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ 
1    มีความเป็นผูน้ าทางการประถมศึกษา มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ มคีุณธรรม  
         จรยิธรรม มีจรรยาบรรณ และมีบุคลิกภาพเปน็แบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู 
2    มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ในศาสตรห์ลายสาขาและศาสตร์สาขาวชิาเฉพาะ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวตักรรมได้

อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทางการประถมศึกษา 
3    มีความสามารถจัดการความรู้และการเรียนรู้อย่างบูรณาการ  โดยใช้หลักการวิเคราะห์      
          สังเคราะห์ ประเมินคา่ มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ และคิดแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ  
4    มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตส านึกในการท างานเพื่อสังคม เคารพในความแตกต่าง  
          และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
5    มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้และความคิด  และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6    มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา 
         การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของการเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาหลักสูตรระดับ 
         ประถมศึกษาได้อย่างมีความหมาย                       
 

จ านวนหนว่ยกติ รวมตลอดหลกัสตูร              ไม่นอ้ยกวา่ 172 หนว่ยกติ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกติ 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        6 หน่วยกิต 

 2.2) กลุม่วิชาเฉพาะดา้น (ลงทะเบยีนเรียนตามรายละเอยีดหลกัสตูร) 
 2.3) กลุม่วิชาฝกึประสบการณวิ์ชาชพีครู (เฉพาะหลักสูตร 5 ปี) 16 หน่วยกิต 
 1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู1 2(0-120) 
 1001404 การฝึกทักษะวิชาชีพครู2   2(0-120) 
 1001501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-360) 
 1001502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360) 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการประถมศกึษา 
Bachelor of Education Program in Elementary Education 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Education Program (Elementary Education)  
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. ( Elementary Education)  

      วชิาเอก 
 การประถมศึกษา   

  ปรัชญา 

     การศึกษาคือ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) วิถีคิดใหม่สู่คุณค่าของ
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอย่างมีความหมายและยั่งยืน  

วตัถปุระสงค ์
               หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552  โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ 
1    มีความเป็นผูน้ าทางการประถมศึกษา มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ มคีุณธรรม  
         จรยิธรรม มีจรรยาบรรณ และมีบุคลิกภาพเปน็แบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู 
2    มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ในศาสตรห์ลายสาขาและศาสตร์สาขาวชิาเฉพาะ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวตักรรมได้

อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทางการประถมศึกษา 
3    มีความสามารถจัดการความรู้และการเรียนรู้อย่างบูรณาการ  โดยใช้หลักการวิเคราะห์      
          สังเคราะห์ ประเมินคา่ มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ และคิดแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ  
4    มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตส านึกในการท างานเพื่อสังคม เคารพในความแตกต่าง  
          และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
5    มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้และความคิด  และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6    มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา 
         การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของการเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาหลักสูตรระดับ 
         ประถมศึกษาได้อย่างมีความหมาย                       
 

จ านวนหนว่ยกติ รวมตลอดหลกัสตูร              ไม่นอ้ยกวา่ 172 หนว่ยกติ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกติ 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        6 หน่วยกิต 

 2.2) กลุม่วิชาเฉพาะดา้น (ลงทะเบยีนเรียนตามรายละเอยีดหลกัสตูร) 
 2.3) กลุม่วิชาฝกึประสบการณวิ์ชาชพีครู (เฉพาะหลักสูตร 5 ปี) 16 หน่วยกิต 
 1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู1 2(0-120) 
 1001404 การฝึกทักษะวิชาชีพครู2   2(0-120) 
 1001501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-360) 
 1001502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360) 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
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 1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 
    
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                          ไม่น้อยกว่า 136 หนว่ยกติ 
 2.1  กลุ่มวิชาชีพครู 55 หนว่ยกติ 
 2.2  กลุ่มวิชาเอก                              ไม่น้อยกว่า 81 หนว่ยกติ 
  2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                    ไม่น้อยกว่า 

        2.2.1.1 วิชาพัฒนาศักยภาพความเป็นครู
ประถมศึกษา   

 2.2.1.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 

71 
(63) 
(8) 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

      หน่วยกิต 

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 
  2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี                                ไม่นอ้ยกว่า 6 หนว่ยกติ 

3.1.3 รายวิชา  
1. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   ก าหนดให้เรียน                                            30           หนว่ยกติ  

        1.1 กลุม่วิชาภาษาและการสือ่สาร ก าหนดให้เรียน                      9           หนว่ยกติ  
รหัสวิชา ชือ่วิชา  หนว่ยกติ 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ  

Thai for Communication and Information Retrieval 
3(3-0-6) 

2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
English for Communication 

3(3-0-6) 

2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน 
Neighboring Language and Culture 

3(3-0-6) 

        1.2 กลุม่วิชามนษุยศาสตร์  ก าหนดให้เรียน                              6    หนว่ยกติ   
รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์ 

Human Behavior Development 
3(3-0-6) 

2002102 สุนทรียนิยม 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

   
1.3 กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ ก าหนดให้เรียน      6     หนว่ยกติ              
รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก 

Thai and Global Society 
3(3-0-6) 
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2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
Natural Resources and Environments 

3(3-0-6) 

        1.4 กลุม่วิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสิง่แวดลอ้ม ก าหนดให้เรียน  9     หนว่ยกติ  
รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต  

Science for Quality of  Life 
 3(2-2-5) 

4004102 การคิดและการตดัสินใจ  
Thinking and Decision Making 

 3(2-2-5) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      136       หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู            ก าหนดให้เรียน          55      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชือ่วิชา  หนว่ยกติ 
1001101
  

การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
Education for Sustainable Development 

3(3-0-6) 

1001102 หลักการและปรัชญาการศึกษา 
Principles and Philosophy of Education 

3(3-0-6) 

1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
Language and Culture for Teachers 

3(3-0-6) 

1014233 ความเปน็ครู 
Teacher Professional 

3(3-0-6) 

1012207 จิตวิทยาส าหรับคร ู
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1001204 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development   

3(2-2-5)                  

1010201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Educational Innovation and Information Technology 

3(2-2-5)                               

1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้
Learning Management and Environment for Learning 

3(2-2-5) 

 
1001303 

 
การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ 
Education for Students with Special Needs                      

 
3(3-0-6) 

1013310 ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาด และผูน้ าผู้บ าเพ็ญ 
ประโยชน ์
Scout Unit Leader, Girl Scout Cross Youth Leader, and 

3(2-2-5) 
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 1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 
    
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                          ไม่น้อยกว่า 136 หนว่ยกติ 
 2.1  กลุ่มวิชาชีพครู 55 หนว่ยกติ 
 2.2  กลุ่มวิชาเอก                              ไม่น้อยกว่า 81 หนว่ยกติ 
  2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                    ไม่น้อยกว่า 

        2.2.1.1 วิชาพัฒนาศักยภาพความเป็นครู
ประถมศึกษา   

 2.2.1.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 

71 
(63) 
(8) 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

      หน่วยกิต 

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 
  2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี                                ไม่นอ้ยกว่า 6 หนว่ยกติ 

3.1.3 รายวิชา  
1. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   ก าหนดให้เรียน                                            30           หนว่ยกติ  

        1.1 กลุม่วิชาภาษาและการสือ่สาร ก าหนดให้เรียน                      9           หนว่ยกติ  
รหัสวิชา ชือ่วิชา  หนว่ยกติ 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ  

Thai for Communication and Information Retrieval 
3(3-0-6) 

2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
English for Communication 

3(3-0-6) 

2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน 
Neighboring Language and Culture 

3(3-0-6) 

        1.2 กลุม่วิชามนษุยศาสตร์  ก าหนดให้เรียน                              6    หนว่ยกติ   
รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์ 

Human Behavior Development 
3(3-0-6) 

2002102 สุนทรียนิยม 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

   
1.3 กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ ก าหนดให้เรียน      6     หนว่ยกติ              
รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก 

Thai and Global Society 
3(3-0-6) 
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2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
Natural Resources and Environments 

3(3-0-6) 

        1.4 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสิง่แวดลอ้ม ก าหนดให้เรียน  9     หนว่ยกติ  
รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต  

Science for Quality of  Life 
 3(2-2-5) 

4004102 การคิดและการตดัสินใจ  
Thinking and Decision Making 

 3(2-2-5) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      136       หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู            ก าหนดให้เรียน          55      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชือ่วิชา  หนว่ยกติ 
1001101
  

การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
Education for Sustainable Development 

3(3-0-6) 

1001102 หลักการและปรัชญาการศึกษา 
Principles and Philosophy of Education 

3(3-0-6) 

1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
Language and Culture for Teachers 

3(3-0-6) 

1014233 ความเปน็ครู 
Teacher Professional 

3(3-0-6) 

1012207 จิตวิทยาส าหรับคร ู
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1001204 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development   

3(2-2-5)                  

1010201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Educational Innovation and Information Technology 

3(2-2-5)                               

1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้
Learning Management and Environment for Learning 

3(2-2-5) 

 
1001303 

 
การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ 
Education for Students with Special Needs                      

 
3(3-0-6) 

1013310 ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาด และผูน้ าผู้บ าเพ็ญ 
ประโยชน ์
Scout Unit Leader, Girl Scout Cross Youth Leader, and 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชือ่วิชา  หนว่ยกติ 
Girl Guides Leader 

   1009401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                 
Research  for Learning Development 

   3(2-2-5) 

1014432 การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา 
Administration and Quality Assurance of Education  

3(2-2-5) 

1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู1 
Practicum 1 

2(0-120) 

1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู2   
Practicum 2 

2(0-120) 

1001501 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 1 
Internship 1 

6(0-360) 

1001502 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 
Internship 2 

6(0-360) 

 
2.2 กลุ่มวิชาเอก     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า                                  81  หน่วยกิต 

 2.2.1 วชิาเอกเดีย่ว       ก าหนดให้เรียน                71  หน่วยกติ 
2.2.1.1 วิชาพัฒนาศกัยภาพความเปน็ครูประถมศกึษา ก าหนดให้เรียน  63  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
1020101 หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา 

Principles and Concepts of Elementary Education 
2(2-0-4) 

1020102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 
Development and Learning of Elementary School 
Students 

2(2-0-4) 

1020201 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศกึษา 1 
Thai Language for Elementary School Teachers  1 

2(1-2-3) 

1020202 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศกึษา 2 
Thai Language for Elementary School Teachers 2 

2(1-2-3) 

   1020203 คณิตศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา 1 
Mathematics for Elementary School Teachers 1 

2(1-2-3) 

1020204 คณิตศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา 2 
Mathematics for Elementary School Teachers 2 

2(1-2-3) 

1020205 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 1 
Science for Elementary School Teachers  

2(1-2-3) 

1020206 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2 2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
Science for Elementary School Teachers 2 

1020207 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 1 
Social Studies for Elementary School Teachers 1 

2(1-2-3) 

1020208 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2 
Social Studies for Elementary School Teachers 2 

2(1-2-3) 

1020209 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 1 
English Language for Elementary School Teachers 1 

2(1-2-3) 

1020210 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 2 
English Language for Elementary School Teachers 2 

2(1-2-3) 

1020303 วิธีวิทยาการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
Teaching Methodology of Thai Language for 
Elementary Education Level  

3(2-2-5) 

1020304 วิธีวิทยาการสอนคณิตศาสตรร์ะดับประถมศึกษา 
Teaching Methodology of Mathematics for Elementary 
Education Level 

3(2-2-5) 

1020305 การจัดการเรยีนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษา 
Learning Management in Health Education for 
Elementary Education Level 

3(2-2-5) 

1020306 การจัดการเรยีนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา                          3(2-2-5)                                      
Learning Management in Physical Education 
 for Elementary Education Level 

1020307 การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา 
Learning Management in Art Education for Elementary 
Education Level 

3(2-2-5) 
 

1020401 วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Teaching Methodology of Science for Elementary 
Education Level 
 
 
 

3(2-2-5) 
 

1020402 วิธีวิทยาการสอนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                  3(2-2-5) 
ระดับประถมศึกษา                      
Teaching Methodology of Social Studies, Religion and Culture 
for Elementary Education Level 

1020403 วิธีวิทยาการสอนภาษาองักฤษระดับประถมศกึษา 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
Science for Elementary School Teachers 2 

1020207 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 1 
Social Studies for Elementary School Teachers 1 

2(1-2-3) 

1020208 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2 
Social Studies for Elementary School Teachers 2 

2(1-2-3) 

1020209 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 1 
English Language for Elementary School Teachers 1 

2(1-2-3) 

1020210 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 2 
English Language for Elementary School Teachers 2 

2(1-2-3) 

1020303 วิธีวิทยาการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
Teaching Methodology of Thai Language for 
Elementary Education Level  

3(2-2-5) 

1020304 วิธีวิทยาการสอนคณิตศาสตรร์ะดับประถมศึกษา 
Teaching Methodology of Mathematics for Elementary 
Education Level 

3(2-2-5) 

1020305 การจัดการเรยีนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษา 
Learning Management in Health Education for 
Elementary Education Level 

3(2-2-5) 

1020306 การจัดการเรยีนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา                          3(2-2-5)                                      
Learning Management in Physical Education 
 for Elementary Education Level 

1020307 การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา 
Learning Management in Art Education for Elementary 
Education Level 

3(2-2-5) 
 

1020401 วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Teaching Methodology of Science for Elementary 
Education Level 
 
 
 

3(2-2-5) 
 

1020402 วิธีวิทยาการสอนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                  3(2-2-5) 
ระดับประถมศึกษา                      
Teaching Methodology of Social Studies, Religion and Culture 
for Elementary Education Level 

1020403 วิธีวิทยาการสอนภาษาองักฤษระดับประถมศกึษา 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
Teaching Methodology of English for Elementary 
Education Level 

1020404 การจัดการเรยีนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา               3(2-2-5)                                                   
Learning Management in Music and Thai Dance  
for Elementary Education Level 

1020405 การจัดการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา    3(2-2-5)                        
Learning Management in Career and Technology 
 for Elementary Education Level 

1020406 การจัดการเรยีนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา     3(2-2-5)                         
Learning Management in Computer and Technology 
for Elementary Education Level 

1020407 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนระดับประถมศึกษา                        2(1-2-3)                                                                    
Organizing Activities for Elementary Learner Development  
for Elementary Education Level 

1020408 ภาษาเพื่อการสื่อสารและคน้ควา้ของครูประถมศึกษา                                        
Languages for Communication and Study of Elementary 
School Teachers   

2(1-2-3) 

1020409 ภาวะผู้น าทางการประถมศกึษา  
Leadership in Elementary Education  

2(1-2-3) 

 
2.2.1.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะการสอน         
  ก าหนดให้เรียนไม่นอ้ยกว่า  8  หน่วยกิต โดยให้เลือกเรยีน 2 กลุ่ม ต่อไปนี้ 

(1) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์  
รหัสวิชา ชือ่วิชา        หนว่ยกติ 
1020308 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 3 

Science for Elementary School Teachers 3 
       2(1-2-3) 

1020309 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 4 
Science for Elementary School Teachers 4 

       2(1-2-3) 

(2) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์  
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
1020310 คณิตศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา 3 

Mathematics for Elementary School Teachers 3 
2(1-2-3) 

1020311 คณิตศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา 4 
Mathematics for Elementary School Teachers 4 

2(1-2-3) 
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(3) กลุม่วิชาภาษาไทย  
รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
1020312 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศกึษา 3 

Thai Language for Elementary School Teachers  3 
2(1-2-3) 

1020313 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศกึษา 4 
Thai Language for Elementary School Teachers 3 

 
2(1-2-3) 

 
(4) กลุม่วิชาสงัคมศกึษา  

รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
1020314 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 3 

Social Studies for Elementary School Teachers 3 
2(1-2-3) 

1020315 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 4 
Social Studies for Elementary School Teachers 4 
 

2(1-2-3) 

(5) กลุม่วิชาภาษาองักฤษ  
รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
1020316 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 3 

English Language for Elementary School Teachers 3 
2(1-2-3) 

1020317 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 4 
English Language for Elementary School Teachers 4 

2(1-2-3) 

 
2.2.2   วิชาการสอนวิชาเอก   ก าหนดให้เรียน           6     หนว่ยกติ 

รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
1020301 การจัดการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาศักยภาพทางการคิด 

Organizing Instruction for Thinking Potential 
Development 

         3(2-2-5)  

1020302 การสอนคุณธรรมและค่านิยมส าหรับนักเรียนประถมศึกษา               3(2-2-5) 
Teaching of Morals and Values for Elementary School Students  

 
2.2.3   วชิาการสอนวิชาเอกเพิม่เตมิ   ก าหนดให้เรียนไม่นอ้ยกว่า          4    หนว่ยกติ 

รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
1020410 ภาษาอังกฤษเสริมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพครู 

Supplementary English for Improving Teacher 
Competency 

3(2-2-5) 

1020411 การใช้แหล่งการเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
Utilization of Learning Resources and Wisdom  
for Education 

1020412 การวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประถมศึกษา                         3(2-2-5) 
Research and Innovation in Teaching  
for Elementary Education Level 

1020413 การแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา 
Guidance in The Elementary School 

2(1-2-3) 

1020414 กิจกรรมละครเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
Drama Activity for Learning Management 

2(1-2-3) 

1020415 การสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
Creation of Children’s Literary Works 

2(1-2-3) 

 
      3) หมวดวิชาเลอืกเสรี   ก าหนดให้เรียนไมน่้อยกว่า    6       หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชา             

ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
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หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) :  ครุศาสตรบัณฑติ (การศึกษาปฐมวัย) 
 ชื่อย่อ(ภาษาไทย) :  ค.บ.  (การศึกษาปฐมวัย) 

ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Education (Early Childhood Education) 
 ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) :  B. Ed. (Early Childhood Education) 
วิชาเอก  
 การศึกษาปฐมวัย 
ปรัชญา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้  และมีความสามารถในการท าการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุก
ด้านทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากแหล่งวิทยาการต่างๆอย่างเป็นระบบ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร          

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นิสิตจะเป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีความรอบรู้และมีความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และมี

ความสามารถในการศึกษารวบรวมเรียบเรียงและน าเสนอข้อมูลตามหลักการวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานกับเด็กปฐมวัย และการสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์          

3) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4) มีทักษะ เทคนิคและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการและ การจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลายอย่างบูรณาการ และมีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาบนฐานข้อมูลที่เป็นจริงด้วยการแสดงออกถึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติได้ 

6) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง วิชาการ 
วิชาชีพ และสังคม อย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการ เพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพที่ยั่งยืน 

7) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและบริบททาง
การศึกษา มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง  
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รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกติ 
Utilization of Learning Resources and Wisdom  
for Education 

1020412 การวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประถมศึกษา                         3(2-2-5) 
Research and Innovation in Teaching  
for Elementary Education Level 

1020413 การแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา 
Guidance in The Elementary School 

2(1-2-3) 

1020414 กิจกรรมละครเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
Drama Activity for Learning Management 

2(1-2-3) 

1020415 การสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
Creation of Children’s Literary Works 

2(1-2-3) 

 
      3) หมวดวิชาเลอืกเสรี   ก าหนดให้เรียนไมน่้อยกว่า    6       หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชา             

ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) :  ครุศาสตรบัณฑติ (การศึกษาปฐมวัย) 
 ชื่อย่อ(ภาษาไทย) :  ค.บ.  (การศึกษาปฐมวัย) 

ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Education (Early Childhood Education) 
 ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) :  B. Ed. (Early Childhood Education) 
วิชาเอก  
 การศึกษาปฐมวัย 
ปรัชญา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้  และมีความสามารถในการท าการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุก
ด้านทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากแหล่งวิทยาการต่างๆอย่างเป็นระบบ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร          

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นิสิตจะเป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีความรอบรู้และมีความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และมี

ความสามารถในการศึกษารวบรวมเรียบเรียงและน าเสนอข้อมูลตามหลักการวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานกับเด็กปฐมวัย และการสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์          

3) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4) มีทักษะ เทคนิคและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการและ การจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลายอย่างบูรณาการ และมีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาบนฐานข้อมูลที่เป็นจริงด้วยการแสดงออกถึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติได้ 

6) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง วิชาการ 
วิชาชีพ และสังคม อย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการ เพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพที่ยั่งยืน 

7) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและบริบททาง
การศึกษา มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง  
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8) มีความสามารถในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากเด็กปฐมวัยสามารถ
สื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลอืกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารนทิัศน์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 

 
จ านวนหน่วยกิต   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า            78      หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

       1)  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป            จ านวนไม่นอ้ยกว่า       30      หน่วยกิต 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ          จ านวนไม่นอ้ยกวา่         142 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู     จ านวนไมน่้อยกว่า                    39 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น  จ านวนไมน่้อยกว่า        87       หน่วยกิต 

 2.2.1) วิชาเอกบังคบั              69       หน่วยกติ 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า                    12       หน่วยกิต 
 2.2.3) วิชาการสอนวิชาเอก               6        หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู               16       หน่วยกติ 

       3)  หมวดวิชาเลอืกเสรี          จ านวนไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
รายวิชา 
1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   จ านวนไมน่้อยกว่า          30 หน่วยกิต 
 1.1)  กลุม่วิชาภาษาเพ่ือการสือ่สาร        9 หน่วยกิต
2001101      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ   3(3-0-6) 
2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
2001103  ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน     3(3-0-6) 
 1.2)  กลุม่วิชามนษุยศาสตร์               6 หน่วยกิต 
1002101  การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์     3(3-0-6) 
2002102  สุนทรียนิยม       3(3-0-6) 
 1.3)  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์               6 หน่วยกิต 
2003101  สังคมไทยและสงัคมโลก      3(3-0-6) 
2003102  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม    3(3-0-6) 
 1.4)  กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี            9 หน่วยกิต 
4004101  วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตดัสินใจ      3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ     3(2-2-5) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                            จ านวนไมน่้อยกว่า          142       หน่วยกิต 

2.1 ) กลุม่วิชาชพีครู        จ านวนไมน่้อยกว่า    39 หน่วยกิต 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน                       3(3-0-6) 
1001102  หลักการและปรัชญาการศึกษา              3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับการเป็นครู   3(3-0-6) 
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1014233 ความเปน็ครู       3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)        
1010201 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)      
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้      3( 2-2-5 ) 
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้   3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ  3(3-0-6) 
1013310  ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาดและผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์   3(2-2-5) 
1009401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1014432 การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5)  
 2.2)   วชิาเฉพาะดา้น จ านวนไมน่้อยกว่า  87          หน่วยกิต 
                           วิชาเอกบงัคบั           จ านวนไมน่้อยกว่า                       69          หน่วยกิต 
1008101  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย    3(3-0-6) 
1008102  การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
1008201  การศึกษาปฐมวัย      3(3-0-6) 
1008202  ศิลปะส าหรับเดก็ปฐมวัย      3(2-2-5) 
1008206  สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
1008207  การเล่นส าหรับเดก็ปฐมวัย     3(2-2-5) 
1008209  การส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยแบบองค์รวม   3(2-2-5) 
1008210  คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครูปฐมวัย    3(3-0-6) 
1008301  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     3(3-0-6) 
1008302  สังคมศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008304  การประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
1008305  คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008307  ภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
1008308  วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
1008309  ดนตรีและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั   3(2-2-5) 
1008310  การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
1008401  การส่งเสริมการคิดส าหรับเดก็ปฐมวยั    3(2-2-5) 
1008402  การจัดการศกึษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   3(3-0-6) 
1008405   การศึกษาและการมีส่วนร่วมส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
1008406  การเสริมสร้างสมรรถนะครปูฐมวัย    3(3-0-6) 
1008407  การวิจัยทางการศกึษาปฐมวยั     3(3-0-6) 
1008408  การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั    3(3-0-6) 
1008410  การศึกษารายบุคคล      3(3-0-6) 
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 วชิาเอกเลอืก     จ านวนไม่น้อยกว่า                         12            หน่วยกติ 
1008203  นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
1008204  ดนตรีส าหรับครูปฐมวัย      3(2-2-5) 
1008205  ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008208  วรรณกรรมส าหรับเดก็ปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008211  ครอบครัวและชมุชนสัมพันธ์     3(3-0-6) 
1008212  โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008213  ส าหรับครูปฐมวัยศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับครูปฐมวัย   3(2-2-5) 
1008303  สารนิทัศน์ทางการศกึษาปฐมวัย     3(2-2-5) 
1008311  นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย     3(2-2-5) 
1008312  ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวัย    3(2-2-5) 
1008404  การประกันคุณภาพการศกึษาปฐมวัย    3(2-2-5) 
1008409  การสัมมนาการศึกษาปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008411  การคุ้มครองพิทกัษ์สทิธิเดก็ปฐมวัย    3(3-0-6) 
   วิชาการสอนวิชาเอก                                 6            หน่วยกิต 
1008306  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ 3(2-2-5) 
1008403  การจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
Bachelor of Education Program in Mathematics 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา   
ชื่อเตม็(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (คณติศาสตร์) 
ชื่อเตม็(ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Education (Mathematics) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Mathematics) 

วิชาเอก 
   คณิตศาสตร์ 

ปรชัญา  
  เป็นหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพและมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และการสอนคณิตศาสตร์ สามารถ
บูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ น าไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนา
เยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีสติปัญญาและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเผชิญปัญหา            
ด้วยสติปัญญา 

วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ดังนี้ 

 (1) มีความรอบรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งคณิตศาสตร์ศึกษา 
และการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ 
 (2) มีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพครู ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
  (3) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นคนเก่ง ดีและมีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ  
 (4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการ
แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
 (5) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนาผู้เรียน 
 (6) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ 
และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการ เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (7) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Bachelor of Education Program in Mathematics 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา   
ชื่อเตม็(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (คณติศาสตร์) 
ชื่อเตม็(ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Education (Mathematics) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Mathematics) 

วิชาเอก 
   คณิตศาสตร์ 

ปรัชญา  
  เป็นหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพและมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และการสอนคณิตศาสตร์ สามารถ
บูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ น าไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนา
เยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีสติปัญญาและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเผชิญปัญหา            
ด้วยสติปัญญา 

วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ดังนี้ 

 (1) มีความรอบรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งคณิตศาสตร์ศึกษา 
และการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ 
 (2) มีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพครู ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
  (3) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นคนเก่ง ดีและมีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ  
 (4) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการ
แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
 (5) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนาผู้เรียน 
 (6) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ 
และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการ เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (7) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
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  (8) มีความสามารถน าความรู้และความสามารถไปประกอบอาชพี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพครู หรือศึกษา
ต่อระดับสูงในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนหนว่ยกติ  หนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร  ไมน่อ้ยกว่า          170       หนว่ยกติ 
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า              134 หน่วยกิต  

(ยกเว้นวิชาเอกคู ่ไม่นอ้ยกวา่ 143 หน่วยกติ) 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู       39 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     79 หน่วยกิต  
   2.2.1 วิชาเอกบังคับ      69 หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคบั     6 หน่วยกิต 
   2.2.3 วิชาเอก/การสอนวิชาเอกเลือก     4 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู     16 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
 รายวิชา   
 ก าหนดให้นิสิตลงทะเบยีนเรียนในหมวดวิชาดังต่อไปนี้ 

  1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป         30 หนว่ยกติ 
   1.1) กลุม่วิชาภาษาและการสือ่สาร      9 หนว่ยกติ 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ   3(3-0-6) 
2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
2001103   ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน     3(3-0- –6) 
  1.2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์      6 หนว่ยกติ 
1002101  การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์     3(3-0-6) 
1002102  สุนทรียนิยม       3(3-0-6) 
  1.3) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์      6 หนว่ยกติ 
2003101  สังคมไทยและสงัคมโลก      3(3-0-6) 
2003102  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม    3(3-0-6) 
  1.4) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   9 หนว่ยกติ 
4004101  วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตดัสินใจ      3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ     3(2-2-5) 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมน่อ้ยกว่า          134 หนว่ยกติ 
  (ยกเว้นเอกคู ่ไมน่อ้ยกว่า 143 หนว่ยกติ) 
   2.1) กลุม่วิชาชพีครู      39 หนว่ยกติ 
1001101  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน     3(3-0-6) 
1001102  หลักการและปรัชญาการศึกษา     3(3-0-6) 
1001201  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
1014233  ความเปน็ครู       3(3-0-6) 
1012207  จิตวิทยาส าหรับครู      3(2-2-5) 
1001204  การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 
1010201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1009301  การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้     3(2-2-5) 
1001302  การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้   3(2-2-5) 
1001303  การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ    3(3-0-6) 
1013310  ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาดและผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3(2-2-5) 
1009401  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1014432  การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
  2.2) กลุม่วิชาเฉพาะ  ไมน่อ้ยกว่า   79 หนว่ยกติ 
       2.2.1)      วิชาเอกบงัคบั     69 หนว่ยกติ       
ให้เรียนทุกรายวชิาต่อไปนี้ 
 กลุม่วชิาคณติศาสตร์ทัว่ไป  
1004303  คณิตศาสตร์กับการแก้ปญัหา     3(3-0-6) 
1004404  คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลศิ     3(3-0-6) 
 กลุม่วชิาจ านวนและการด าเนนิการ 
1004212  ระบบจ านวนส าหรับครู      3(3-0-6) 
1004213  ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู      3(3-0-6) 
 กลุม่วชิาเรขาคณติ 
1004231  เรขาคณิตส าหรับคร ู      3(3-0-6)  
 กลุม่วชิาพชีคณติ 
1004141  หลักคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
1004243  คณิตตรรกศาสตรส์ าหรับครู     3(3-0-6) 
1004244  ทฤษฎเีซตส าหรับครู      3(3-0-6) 
1004245  ทฤษฎสีมการส าหรับครู       (3-0-6) 
1004246  พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู      3(3-0-6) 
1004247  พีชคณิตนามธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
1004248  ทฤษฎกีราฟเบื้องต้น      3(3-0-6) 
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  (8) มีความสามารถน าความรู้และความสามารถไปประกอบอาชพี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพครู หรือศึกษา
ต่อระดับสูงในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนหนว่ยกติ  หนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร  ไมน่อ้ยกว่า          170       หนว่ยกติ 
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า              134 หน่วยกิต  

(ยกเว้นวิชาเอกคู ่ไม่นอ้ยกวา่ 143 หน่วยกติ) 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู       39 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     79 หน่วยกิต  
   2.2.1 วิชาเอกบังคับ      69 หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคบั     6 หน่วยกิต 
   2.2.3 วิชาเอก/การสอนวิชาเอกเลือก     4 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู     16 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
 รายวิชา   
 ก าหนดให้นิสิตลงทะเบยีนเรียนในหมวดวิชาดังต่อไปนี้ 

  1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป         30 หนว่ยกติ 
   1.1) กลุม่วิชาภาษาและการสือ่สาร      9 หนว่ยกติ 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ   3(3-0-6) 
2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
2001103   ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน     3(3-0- –6) 
  1.2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์      6 หนว่ยกติ 
1002101  การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์     3(3-0-6) 
1002102  สุนทรียนิยม       3(3-0-6) 
  1.3) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์      6 หนว่ยกติ 
2003101  สังคมไทยและสงัคมโลก      3(3-0-6) 
2003102  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม    3(3-0-6) 
  1.4) กลุม่วิชาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   9 หนว่ยกติ 
4004101  วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตดัสินใจ      3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ     3(2-2-5) 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมน่อ้ยกว่า          134 หนว่ยกติ 
  (ยกเว้นเอกคู ่ไมน่อ้ยกว่า 143 หนว่ยกติ) 
   2.1) กลุม่วิชาชพีครู      39 หนว่ยกติ 
1001101  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน     3(3-0-6) 
1001102  หลักการและปรัชญาการศึกษา     3(3-0-6) 
1001201  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
1014233  ความเปน็ครู       3(3-0-6) 
1012207  จิตวิทยาส าหรับครู      3(2-2-5) 
1001204  การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 
1010201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1009301  การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้     3(2-2-5) 
1001302  การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้   3(2-2-5) 
1001303  การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ    3(3-0-6) 
1013310  ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาดและผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3(2-2-5) 
1009401  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1014432  การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
  2.2) กลุม่วิชาเฉพาะ  ไมน่อ้ยกว่า   79 หนว่ยกติ 
       2.2.1)      วิชาเอกบงัคบั     69 หนว่ยกติ       
ให้เรียนทุกรายวชิาต่อไปนี้ 
 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ทัว่ไป  
1004303  คณิตศาสตร์กับการแก้ปญัหา     3(3-0-6) 
1004404  คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลศิ     3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาจ านวนและการด าเนนิการ 
1004212  ระบบจ านวนส าหรับครู      3(3-0-6) 
1004213  ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู      3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาเรขาคณิต 
1004231  เรขาคณิตส าหรับคร ู      3(3-0-6)  
 กลุม่วิชาพชีคณิต 
1004141  หลักคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
1004243  คณิตตรรกศาสตรส์ าหรับครู     3(3-0-6) 
1004244  ทฤษฎเีซตส าหรับครู      3(3-0-6) 
1004245  ทฤษฎสีมการส าหรับครู       (3-0-6) 
1004246  พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู      3(3-0-6) 
1004247  พีชคณิตนามธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
1004248  ทฤษฎกีราฟเบื้องต้น      3(3-0-6) 
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 กลุม่วิชาสถติแิละความนา่จะเปน็  
1004252  ทฤษฎคีวามน่าจะเปน็เบือ้งตน้     3(3-0-6) 
1004253  หลักสถิติ 1       3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาแคลคลูสั  
1004161  พรีแคลคูลัส       1(1-0-2) 
1004162  แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 
1004263  แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 
1004264  แคลคูลัส 3       3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาคณติศาสตร์ประยกุต ์  
1004371  การสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาสง่เสริมการศกึษาคณติศาสตร์  
1004381  ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1    2(1-2-3) 
1004382  ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 2    2(1-2-3) 
1004384  แนวโน้มคณิตศาสตร์ศกึษา     3(3-0-6) 
1004485  การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา     3(2-2-5) 
1004487  สัมมนาคณิตศาสตรศ์ึกษา      1(0-2-1) 
1004289  โปรแกรมประยุกตส์ าหรับครคูณิตศาสตร์    3(2-2-5) 

     2.2.2.) วชิาการสอนวิชาเอกบงัคบั     6 หนว่ยกติ 
 ให้เรียนวิชาต่อไปนี ้เป็นวิชาบังคับ ส าหรับทกุวิชาเอก 
1004391  หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
1004393  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
ส าหรับวิชาโทคณิตศาสตร ์ให้เรียนรายวิชา 1004391 หลักสูตรและการสอนคณติศาสตร์เป็นวิชาบังคับ 
     2.2.3.) วิชาเอก/การสอนวิชาเอกเลอืก 
 ในแต่ละแบบวิชาเอกให้นสิิตเลือกรายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 4 หน่วยกติ 
 กลุม่วิชาคณติศาสตร์ทัว่ไป  
1004101  ประวัติคณติศาสตร์ส าหรับครู     2(2-0-4) 
1004202  คณิตศาสตร์นันทนาการส าหรบัครู     3(1-4-4) 
 กลุม่วิชาจ านวนและการด าเนนิการ  
1004214  วิยุตคณติส าหรับครู      3(3-0-6) 
1004315   การวิเคราะห์เชงิจริงเบื้องต้น     3(3-0-6) 
1004316  การวิเคราะห์เชงิซ้อนเบื้องต้น     3(3-0-6) 
1004317  การวิเคราะห์เชงิตัวเลขส าหรับครู     3(3-0-6) 
1004318  การวิเคราะห์เชงิเวกเตอร์เบือ้งต้น     3(3-0-6) 
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 กลุม่วชิาการวัด  
1004221  ตรีโกณมิติและการประยกุต์     3(3-0-6) 
 กลุม่วชิาเรขาคณติ  
1004232  เรขาคณิตนอกแบบยคุลิดส าหรับครู    3(3-0-6) 
1004433  ทอพอโลยีเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 กลุม่วชิาสถติแิละความนา่จะเปน็  
1004254  หลักสถิติ 2       3(3-0-6) 
1004355  สถิติเพือ่การวิจัยทางการศึกษา     3(3-0-6) 
1004356  สถิติศาสตร์ไมอ่ิงพารามิเตอร์     3(3-0-6) 
1004457  โปรแกรมประยุกตด์้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา   3(3-0-6) 
 กลุม่วชิาแคลคลูสั  
1004365  แคลคูลัสขั้นสงู       3(3-0-6) 
1004366  สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ      3(3-0-6) 
1004367  สมการเชิงอนุพันธย์่อย      3(3-0-6) 
 กลุม่วชิาคณิตศาสตรป์ระยกุต ์  
1004372  ก าหนดการเชิงเส้น      3(3-0-6) 
1004373  การวิจัยด าเนินการ      3(3-0-6) 
 กลุม่วชิาสง่เสริมการศกึษาคณิตศาสตร์  
1004383  การสืบค้นทางคณิตศาสตร์     2(0-4-2) 
1004486  การศึกษารายบุคคลทางคณิตศาสตร์    3(0-135) 
1004488  สัมมนาคณิตศาสตรส์ าหรับครู     1(0-2-1) 
 กลุม่วชิาการสอนคณิตศาสตร์ 
1004392  จิตวิทยาส าหรับการเรียนการสอนคณติศาสตร์   2(1-2-3) 
1004394  การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ทางคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16 หน่วยกิต 
1001403  การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู1      2(0-120) 
1001404  การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู2      2(0-120) 
1001403  การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 1    6(0-360) 
1001403  การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2    6(0-360) 
 3.) หมวดวชิาเลือกเสรี 
 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเ ร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 กลุม่วิชาสถติแิละความนา่จะเปน็  
1004252  ทฤษฎคีวามน่าจะเปน็เบือ้งตน้     3(3-0-6) 
1004253  หลักสถิติ 1       3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาแคลคลูสั  
1004161  พรีแคลคูลัส       1(1-0-2) 
1004162  แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 
1004263  แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 
1004264  แคลคูลัส 3       3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาคณติศาสตร์ประยกุต ์  
1004371  การสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาสง่เสริมการศกึษาคณิตศาสตร์  
1004381  ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1    2(1-2-3) 
1004382  ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 2    2(1-2-3) 
1004384  แนวโน้มคณิตศาสตร์ศกึษา     3(3-0-6) 
1004485  การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา     3(2-2-5) 
1004487  สัมมนาคณิตศาสตรศ์ึกษา      1(0-2-1) 
1004289  โปรแกรมประยุกตส์ าหรับครคูณิตศาสตร์    3(2-2-5) 

     2.2.2.) วชิาการสอนวิชาเอกบงัคบั     6 หนว่ยกติ 
 ให้เรียนวิชาต่อไปนี ้เป็นวิชาบังคับ ส าหรับทกุวิชาเอก 
1004391  หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
1004393  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
ส าหรับวิชาโทคณิตศาสตร ์ให้เรียนรายวิชา 1004391 หลักสูตรและการสอนคณติศาสตร์เป็นวิชาบังคับ 
     2.2.3.) วิชาเอก/การสอนวิชาเอกเลอืก 
 ในแต่ละแบบวิชาเอกให้นสิิตเลือกรายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 4 หน่วยกติ 
 กลุม่วิชาคณติศาสตร์ทัว่ไป  
1004101  ประวัติคณติศาสตร์ส าหรับครู     2(2-0-4) 
1004202  คณิตศาสตร์นันทนาการส าหรบัครู     3(1-4-4) 
 กลุม่วิชาจ านวนและการด าเนนิการ  
1004214  วิยุตคณติส าหรับครู      3(3-0-6) 
1004315   การวิเคราะห์เชงิจริงเบื้องต้น     3(3-0-6) 
1004316  การวิเคราะห์เชงิซ้อนเบื้องต้น     3(3-0-6) 
1004317  การวิเคราะห์เชงิตัวเลขส าหรับครู     3(3-0-6) 
1004318  การวิเคราะห์เชงิเวกเตอร์เบือ้งต้น     3(3-0-6) 
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 กลุม่วิชาการวัด  
1004221  ตรีโกณมิติและการประยกุต์     3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาเรขาคณิต  
1004232  เรขาคณิตนอกแบบยคุลิดส าหรับครู    3(3-0-6) 
1004433  ทอพอโลยีเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาสถติแิละความนา่จะเปน็  
1004254  หลักสถิติ 2       3(3-0-6) 
1004355  สถิติเพือ่การวิจัยทางการศึกษา     3(3-0-6) 
1004356  สถิติศาสตร์ไมอ่ิงพารามิเตอร์     3(3-0-6) 
1004457  โปรแกรมประยุกตด์้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา   3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาแคลคลูสั  
1004365  แคลคูลัสขั้นสงู       3(3-0-6) 
1004366  สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ      3(3-0-6) 
1004367  สมการเชิงอนุพันธย์่อย      3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาคณติศาสตร์ประยกุต ์  
1004372  ก าหนดการเชิงเส้น      3(3-0-6) 
1004373  การวิจัยด าเนินการ      3(3-0-6) 
 กลุม่วิชาสง่เสริมการศกึษาคณิตศาสตร์  
1004383  การสืบคน้ทางคณิตศาสตร์     2(0-4-2) 
1004486  การศึกษารายบุคคลทางคณิตศาสตร์    3(0-135) 
1004488  สัมมนาคณิตศาสตรส์ าหรับครู     1(0-2-1) 
 กลุม่วิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
1004392  จิตวิทยาส าหรับการเรียนการสอนคณติศาสตร์   2(1-2-3) 
1004394  การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ทางคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16 หน่วยกิต 
1001403  การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู1      2(0-120) 
1001404  การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู2      2(0-120) 
1001403  การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 1    6(0-360) 
1001403  การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2    6(0-360) 
 3.) หมวดวชิาเลือกเสรี 
 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเ ร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศกึษา 
Bachelor of Education Program in Computer Education 

 
ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Computer Education) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Computer Education) 
 

 ปรัชญา 
 มุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตทางการศึกษา สู่ความเปน็เลิศทางด้านคอมพิวเตอร์เพือ่การศกึษา   
 

วัตถปุระสงค ์
   มุ่งผลิตบัณฑิตทางการศึกษา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  ให้มีคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

2. มีความรู้และความสามารถในการปฏิบตัิงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกีย่วกับแนวคดิทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

4. มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถจัดการข้อโต้แย้งตา่งๆได้อย่างเหมาะสม มีความรบัผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

5. มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนอผลงานกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
6. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย 

 
จ านวนหนว่ยกติ       หน่วยกติรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   172  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวนไมน่้อยกว่า       136 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู      39 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเอก     จ านวนไมน่้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

   2.2.1) วิชาเอกบังคบั  จ านวนไมน่้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
   2.2.2) วิชาเอกเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
   2.2.3) วิชาการสอนวิชาเอก  จ านวนไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลอืกเสรี    จ านวนไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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รายวิชา 
1.) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชาอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้านเบื้องต้น     3(3-0-6) 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์      3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม        3(3-0-6) 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2003101 สังคมไทยสงัคมโลก       3(3-0-6) 
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     3(3-0-6) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์ับคณิตศาสตร ์
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ       3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ      3(2-2-5) 
2.) หมวดวิชาเฉพาะ        136 หนว่ยกติ 

2.1) กลุม่วิชาชพีครู       39 หนว่ยกติ 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน     3(3-0-6)  
1001102   หลักการและปรัชญาการศึกษา     3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
1014233 ความเปน็ครู        3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5)                  
1010201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5)                               
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้          3(2-2-5) 
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้         3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ    3(3-0-6) 
1013310      ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาดและผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3(2-2-5) 
1009401      การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1014432  การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา    3(2-2-5) 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ   สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศกึษา 
Bachelor of Education Program in Computer Education 

 
ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Computer Education) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Computer Education) 
 

 ปรัชญา 
 มุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตทางการศึกษา สู่ความเปน็เลิศทางด้านคอมพิวเตอร์เพือ่การศกึษา   
 

วัตถปุระสงค ์
   มุ่งผลิตบัณฑิตทางการศึกษา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  ให้มีคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

2. มีความรู้และความสามารถในการปฏิบตัิงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกีย่วกับแนวคดิทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

4. มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถจัดการข้อโต้แย้งตา่งๆได้อย่างเหมาะสม มีความรบัผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

5. มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนอผลงานกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
6. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย 

 
จ านวนหนว่ยกติ       หน่วยกติรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   172  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวนไมน่้อยกว่า       136 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู      39 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเอก     จ านวนไมน่้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

   2.2.1) วิชาเอกบังคบั  จ านวนไมน่้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
   2.2.2) วิชาเอกเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
   2.2.3) วิชาการสอนวิชาเอก  จ านวนไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลอืกเสรี    จ านวนไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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รายวิชา 
1.) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชาอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้านเบื้องต้น     3(3-0-6) 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์      3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม        3(3-0-6) 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2003101 สังคมไทยสงัคมโลก       3(3-0-6) 
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     3(3-0-6) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์ับคณิตศาสตร ์
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ       3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ      3(2-2-5) 
2.) หมวดวิชาเฉพาะ        136 หนว่ยกติ 

2.1) กลุม่วิชาชพีครู       39 หนว่ยกติ 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน     3(3-0-6)  
1001102   หลักการและปรัชญาการศึกษา     3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
1014233 ความเปน็ครู        3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5)                  
1010201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5)                               
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้          3(2-2-5) 
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้         3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ    3(3-0-6) 
1013310      ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาดและผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3(2-2-5) 
1009401      การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1014432  การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา    3(2-2-5) 
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รายวิชากลุม่วิชาเอก       
1) กลุม่วิชาเอกบงัคบั      48  หนว่ยกติ 

1011101 คณิตศาสตร์ส าหรับครคูอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 
1011102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 
1011201 ภาษาโปรแกรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
1011202 สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
1011203 ระบบจัดการฐานขอ้มูลเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
1011204 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ      3(2-2-5) 
1011205 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
1011206 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา   3(2-2-5) 
1011207 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ศึกษา    3(2-2-5) 
1011208 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถสุ าหรับงานในสถานศกึษา   3(2-2-5) 
1011209 สื่อการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว    3(2-2-5) 
1011301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับงานในสถานศกึษา   3(2-2-5) 
1011302 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     3(2-2-5) 
1011303 เทคโนโลยีและการออกแบบเว็บส าหรับงานการศกึษา   3(2-2-5) 
1011304 ระบบปฏบิัติการ        3(2-2-5) 
1011401 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 

2) กลุม่วิชาเอกเลอืก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 27  หนว่ยกติ 
1011260 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5) 
1011360 การพัฒนาเวบ็ช่วยสอน       3(2-2-5) 
1011361 โปรแกรมประยุกตด์้านสถิติและวิจัย     3(2-2-5) 
1011362 การประยุกต์ใช้มัลติมเีดีย       3(2-2-5) 
1011363 เรื่องเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา     3(2-2-5) 
1011364 ระบบจัดการเรียนอีเลิร์นนิ่ง      3(2-2-5) 
1011365 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดการคลังขอ้สอบ    3(2-2-5) 
1011366 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน     3(2-2-5) 
1011367 การสอนไมโครโปรเซสเซอร์       3(2-2-5) 
1011368 การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการศึกษา   3(2-2-5) 
1011460 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน     3(2-2-5) 
1011461 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศกึษา      3(2-2-5) 
1011462 การบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
1011463 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบส านักงานอัตโนมัติ    3(2-2-5) 
1011464 ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ      3(2-2-5) 
1011465 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่ธุรกิจการศึกษา     3(2-2-5) 
1011466 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5) 
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1011467 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3(2-2-5) 
1011468 การจัดการระบบสารสนเทศ      3(2-2-5) 

3) กลุม่วิชาการสอนวิชาเอก     6  หนว่ยกติ 
1011402 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 1     3(2-2-5) 
1011403 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 2     3(2-2-5) 
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รายวิชากลุม่วิชาเอก       
1) กลุม่วิชาเอกบงัคบั      48  หนว่ยกติ 

1011101 คณิตศาสตร์ส าหรับครคูอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 
1011102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 
1011201 ภาษาโปรแกรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
1011202 สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
1011203 ระบบจัดการฐานขอ้มูลเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
1011204 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ      3(2-2-5) 
1011205 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
1011206 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา   3(2-2-5) 
1011207 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ศึกษา    3(2-2-5) 
1011208 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถสุ าหรับงานในสถานศกึษา   3(2-2-5) 
1011209 สื่อการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว    3(2-2-5) 
1011301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับงานในสถานศกึษา   3(2-2-5) 
1011302 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     3(2-2-5) 
1011303 เทคโนโลยีและการออกแบบเว็บส าหรับงานการศกึษา   3(2-2-5) 
1011304 ระบบปฏบิัติการ        3(2-2-5) 
1011401 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 

2) กลุม่วิชาเอกเลอืก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 27  หนว่ยกติ 
1011260 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5) 
1011360 การพัฒนาเวบ็ช่วยสอน       3(2-2-5) 
1011361 โปรแกรมประยุกตด์้านสถิติและวิจัย     3(2-2-5) 
1011362 การประยุกต์ใช้มัลติมเีดีย       3(2-2-5) 
1011363 เรื่องเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา     3(2-2-5) 
1011364 ระบบจัดการเรียนอีเลิร์นนิ่ง      3(2-2-5) 
1011365 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดการคลังขอ้สอบ    3(2-2-5) 
1011366 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน     3(2-2-5) 
1011367 การสอนไมโครโปรเซสเซอร์       3(2-2-5) 
1011368 การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการศึกษา   3(2-2-5) 
1011460 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน     3(2-2-5) 
1011461 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศกึษา      3(2-2-5) 
1011462 การบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
1011463 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบส านักงานอัตโนมัติ    3(2-2-5) 
1011464 ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ      3(2-2-5) 
1011465 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่ธุรกิจการศึกษา     3(2-2-5) 
1011466 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5) 
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1011467 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3(2-2-5) 
1011468 การจัดการระบบสารสนเทศ      3(2-2-5) 

3) กลุม่วิชาการสอนวิชาเอก     6  หนว่ยกติ 
1011402 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 1     3(2-2-5) 
1011403 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 2     3(2-2-5) 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีศกึษา 
Bachelor of Education Program in Music Education 

 
ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Education(Music Education)  
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed.(Music Education)  

วชิาเอก 
วิชาเอกดนตรีไทย และวิชาเอกดนตรีตะวันตก 

ปรัชญา 
ผลิตครูดี ครูเก่ง คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ และเชี่ยวชาญการสอนดนตรี 

วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับครูสอนดนตรีศึกษา 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติดนตรี  

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถประมวลความรู้ในศาสตร์ทางดนตรี เพื่อน าไปใช้ในการแสดงความรู้และความคิดเห็น            
หรือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ 

 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการถ่ายทอดและจัดการเรียนรู้ทางดนตรี 
จ านวนหนว่ยกติ     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  171  หน่วยกติ 
โครงสร้างหลกัสตูร 
 
1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
      2.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู  55 หน่วยกิต       
      2.2) กลุ่มวิชาเอก                               ไม่น้อยกว่า                  80 หน่วยกิต       
        2.2.1) วิชาเอก                                  ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 

            (1) กลุ่มวิชาดนตรศีึกษา  29 หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า                   39 หน่วยกิต 

        2.2.2) วิชาการสอนดนตรีศึกษา                              6 หน่วยกิต 
        2.2.3) วิชาเอกเลือก                           ไม่น้อยกว่า                     6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลอืกเสรี                                        ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
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รายวชิา 
1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป          30 หน่วยกิต 

 1.1) กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร         9 หน่วยกิต 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน 3(3-0-6) 

 1.2) กลุม่วชิามนษุยศาสตร์       6 หน่วยกิต 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม 3(3-0-6) 

 1.3) กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์       6 หน่วยกิต 
2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก 3(3-0-6) 
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 

 1.4) กลุม่วชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และสิง่แวดลอ้ม    9 หน่วยกิต 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ 3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 3(2-2-5) 
2)  หมวดวชิาเฉพาะ ไมน่อ้ยกว่า      135 หน่วยกิต 
  2.1) กลุม่วชิาชพีครู           55 หน่วยกิต 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน                                                3(3-0-6)  
1001102   หลักการและปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(3-0-6) 
1014233 ความเปน็ครู 3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)                  
1010201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)                               
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้                                       3(2-2-5) 
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ 3(3-0-6) 
1013310 ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาด และผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3(2-2-5) 
1009401   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                 3(2-2-5) 
1014432  การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู1  2(0-120) 
1001404 การฝึกทักษะวิชาชีพครู2    2(0-120) 
1001501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(0-360) 
1001502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-360) 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีศกึษา 
Bachelor of Education Program in Music Education 

 
ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Education(Music Education)  
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed.(Music Education)  

วชิาเอก 
วิชาเอกดนตรีไทย และวิชาเอกดนตรีตะวันตก 

ปรัชญา 
ผลิตครูดี ครูเก่ง คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ และเชี่ยวชาญการสอนดนตรี 

วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับครูสอนดนตรีศึกษา 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติดนตรี  

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถประมวลความรู้ในศาสตร์ทางดนตรี เพื่อน าไปใช้ในการแสดงความรู้และความคิดเห็น            
หรือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ 

 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการถ่ายทอดและจัดการเรียนรู้ทางดนตรี 
จ านวนหนว่ยกติ     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  171  หน่วยกติ 
โครงสร้างหลกัสตูร 
 
1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
      2.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู  55 หน่วยกิต       
      2.2) กลุ่มวิชาเอก                               ไม่น้อยกว่า                  80 หน่วยกิต       
        2.2.1) วิชาเอก                                  ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 

            (1) กลุ่มวิชาดนตรศีึกษา  29 หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า                   39 หน่วยกิต 

        2.2.2) วิชาการสอนดนตรีศึกษา                              6 หน่วยกิต 
        2.2.3) วิชาเอกเลือก                           ไม่น้อยกว่า                     6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลอืกเสรี                                        ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
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รายวิชา 
1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป          30 หน่วยกิต 

 1.1) กลุม่วิชาภาษาและการสือ่สาร         9 หน่วยกิต 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน 3(3-0-6) 

 1.2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์       6 หน่วยกิต 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม 3(3-0-6) 

 1.3) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์       6 หน่วยกิต 
2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก 3(3-0-6) 
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 

 1.4) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสิง่แวดลอ้ม    9 หน่วยกิต 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ 3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 3(2-2-5) 
2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไมน่อ้ยกว่า      135 หน่วยกิต 
  2.1) กลุม่วิชาชพีครู           55 หน่วยกิต 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน                                                3(3-0-6)  
1001102   หลักการและปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(3-0-6) 
1014233 ความเปน็ครู 3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)                  
1010201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)                               
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้                                       3(2-2-5) 
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ 3(3-0-6) 
1013310 ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาด และผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3(2-2-5) 
1009401   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                 3(2-2-5) 
1014432  การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู1  2(0-120) 
1001404 การฝึกทักษะวิชาชีพครู2    2(0-120) 
1001501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(0-360) 
1001502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-360) 
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 2.2) กลุม่วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  80 หน่วยกิต 

1. วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า  68 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา    29    หน่วยกิต 

1007101  พื้นฐานดนตรีศกึษา      3(2-2-5) 
1007102  พื้นฐานทฤษฎดีนตรตีะวันตก     2(2-0-4) 
1007201  พื้นฐานทฤษฎดีนตรีไทย      2(2-0-4) 
1007202  การขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐาน     2(1-2-3) 
1007203  การร้องโนต้ขั้นพืน้ฐาน      2(1-2-3) 
1007204  พื้นฐานประวัติดนตรีไทย      2(2-0-4) 
1007205  พื้นฐานประวัติดนตรีตะวนัตก     2(2-0-4) 
1007301  การวิจัยทางดนตรีศึกษา 1     3(1-4-4) 
1007302  ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้   2(1-2-3) 
1007401  การวิจัยทางดนตรีศึกษา 2     3(1-4-4) 
1007402  ภาษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับครูดนตรี   3(2-2-5) 
1007403  หลักการจัดการแสดงดนตรี     3(2-2-5) 

(2) กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า    39      หน่วยกิต 
 (1) วิชาเอกดนตรีไทย 
 (1.1)  กลุ่มวิชาบังคับเรียน    26 หน่วยกิต 

1007211  ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่      2(1-2-3) 
1007212  การขับร้องเพลงไทย      2(1-2-3) 
1007213  ทฤษฎดีนตรีไทย       2(2-0-4) 
1007214  การบันทกึและการอ่านโน้ตดนตรีไทย    2(1-2-3) 
1007311  ประวัติดนตรีไทย       2(2-0-4) 
1007312  หน้าทับและจังหวะดนตรีไทย     2(1-2-3) 
1007313  เสภาและท านองเสนาะ      2(1-2-3) 
1007314  ปฏิบัตดินตรีไทยเคร่ืองโท 1     2(1-2-3) 
1007315  ปฏิบัตดินตรีไทยเคร่ืองโท 2     2(1-2-3) 
1007316  การวิเคราะห์เพลงไทย      2(1-2-3) 
1007411  การแปรท านองเพลงไทย      2(1-2-3) 
1007412  การประพันธเ์พลงไทย      2(1-2-3) 
1007413  การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์    2(1-2-3) 
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  (1.2) กลุ่มวิชาปฏิบตัิดนตรีไทยเครื่องมือเอก ไม่น้อยกว่า    13     หน่วยกิต 
 - กลุม่วิชาปฏบิตัดินตรีไทยเบือ้งตน้ 
 ให้นิสิตวิชาเอกดนตรีไทยเลือกเรียน 1 รายวิชาในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีไทยเบื้องต้นตามความสนใจและ
ความถนัด 
1007121  ปฏิบัตเิครื่องสายเบื้องต้น       1(0-2-1) 
1007122  ปฏิบัตปิี่พาทยเ์บื้องต้น       1(0-2-1) 
1007123  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทยเบื้องตน้     1(0-2-1)  
 - กลุม่วิชาปฏบิตัดินตรีไทย 
 ให้นิสิตวิชาเอกดนตรีไทยเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มปฏิบัติในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีไทยตามความสนใจและ
ความถนัด 
 กลุ่มปฏิบตัิเครื่องดีด 
1007124  ปฏิบัตเิครื่องดีด 1      2(1-2-3) 
1007221  ปฏิบัตเิครื่องดีด 2      2(1-2-3) 
1007222  ปฏิบัตเิครื่องดีด 3      2(1-2-3) 
1007321  ปฏิบัตเิครื่องดีด 4      2(1-2-3) 
1007322  ปฏิบัตเิครื่องดีด 5      2(1-2-3) 
1007421  ปฏิบัตเิครื่องดีด 6      2(1-2-3) 
             กลุ่มปฏิบัตเิครื่องสี 
1007125  ปฏิบัตเิครื่องสี  1       2(1-2-3) 
1007223  ปฏิบัตเิครื่องสี  2       2(1-2-3) 
1007224  ปฏิบัตเิครื่องสี  3       2(1-2-3) 
1007323  ปฏิบัตเิครื่องสี  4       2(1-2-3) 
1007324  ปฏิบัตเิครื่องสี  5       2(1-2-3) 
1007422  ปฏิบัตเิครื่องสี  6       2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบตัิขิม 
1007126  ปฏิบัตขิิม  1       2(1-2-3) 
1007225  ปฏิบัตขิิม  2       2(1-2-3) 
1007226  ปฏิบัตขิิม  3       2(1-2-3) 
1007325  ปฏิบัตขิิม  4       2(1-2-3) 
1007326  ปฏิบัตขิิม  5       2(1-2-3) 
1007423  ปฏิบัตขิิม  6       2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบตัิเครื่องตี 
1007127  ปฏิบัตเิครื่องตี 1       2(1-2-3) 
1007227  ปฏิบัตเิครื่องตี 2       2(1-2-3) 
1007228  ปฏิบัตเิครื่องตี 3       2(1-2-3) 
1007327  ปฏิบัตเิครื่องตี 4       2(1-2-3) 
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 2.2) กลุม่วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  80 หน่วยกิต 

1. วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า  68 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา    29    หน่วยกิต 

1007101  พื้นฐานดนตรีศกึษา      3(2-2-5) 
1007102  พื้นฐานทฤษฎดีนตรตีะวันตก     2(2-0-4) 
1007201  พื้นฐานทฤษฎดีนตรีไทย      2(2-0-4) 
1007202  การขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐาน     2(1-2-3) 
1007203  การร้องโนต้ขั้นพืน้ฐาน      2(1-2-3) 
1007204  พื้นฐานประวัติดนตรีไทย      2(2-0-4) 
1007205  พื้นฐานประวัติดนตรีตะวนัตก     2(2-0-4) 
1007301  การวิจัยทางดนตรีศึกษา 1     3(1-4-4) 
1007302  ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้   2(1-2-3) 
1007401  การวิจัยทางดนตรีศึกษา 2     3(1-4-4) 
1007402  ภาษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับครูดนตรี   3(2-2-5) 
1007403  หลักการจัดการแสดงดนตรี     3(2-2-5) 

(2) กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า    39      หน่วยกิต 
 (1) วิชาเอกดนตรีไทย 
 (1.1)  กลุ่มวิชาบังคับเรียน    26 หน่วยกิต 

1007211  ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่      2(1-2-3) 
1007212  การขับร้องเพลงไทย      2(1-2-3) 
1007213  ทฤษฎดีนตรีไทย       2(2-0-4) 
1007214  การบันทกึและการอ่านโน้ตดนตรีไทย    2(1-2-3) 
1007311  ประวัติดนตรีไทย       2(2-0-4) 
1007312  หน้าทับและจังหวะดนตรีไทย     2(1-2-3) 
1007313  เสภาและท านองเสนาะ      2(1-2-3) 
1007314  ปฏิบัตดินตรีไทยเครือ่งโท 1     2(1-2-3) 
1007315  ปฏิบัตดินตรีไทยเครือ่งโท 2     2(1-2-3) 
1007316  การวิเคราะห์เพลงไทย      2(1-2-3) 
1007411  การแปรท านองเพลงไทย      2(1-2-3) 
1007412  การประพันธเ์พลงไทย      2(1-2-3) 
1007413  การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์    2(1-2-3) 
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  (1.2) กลุ่มวิชาปฏิบตัิดนตรีไทยเครื่องมือเอก ไม่น้อยกว่า    13     หน่วยกิต 
 - กลุม่วิชาปฏบิตัดินตรีไทยเบือ้งตน้ 
 ให้นิสิตวิชาเอกดนตรีไทยเลือกเรียน 1 รายวิชาในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีไทยเบื้องต้นตามความสนใจและ
ความถนัด 
1007121  ปฏิบัตเิครื่องสายเบื้องต้น       1(0-2-1) 
1007122  ปฏิบัตปิี่พาทยเ์บื้องต้น       1(0-2-1) 
1007123  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทยเบื้องตน้     1(0-2-1)  
 - กลุม่วิชาปฏบิตัดินตรีไทย 
 ให้นิสิตวิชาเอกดนตรีไทยเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มปฏิบัติในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีไทยตามความสนใจและ
ความถนัด 
 กลุ่มปฏิบตัิเครื่องดีด 
1007124  ปฏิบัตเิครื่องดีด 1      2(1-2-3) 
1007221  ปฏิบัตเิครื่องดีด 2      2(1-2-3) 
1007222  ปฏิบัตเิครื่องดีด 3      2(1-2-3) 
1007321  ปฏิบัตเิครื่องดีด 4      2(1-2-3) 
1007322  ปฏิบัตเิครื่องดีด 5      2(1-2-3) 
1007421  ปฏิบัตเิครื่องดีด 6      2(1-2-3) 
             กลุ่มปฏิบัตเิครื่องสี 
1007125  ปฏิบัตเิครื่องสี  1       2(1-2-3) 
1007223  ปฏิบัตเิครื่องสี  2       2(1-2-3) 
1007224  ปฏิบัตเิครื่องสี  3       2(1-2-3) 
1007323  ปฏิบัตเิครื่องสี  4       2(1-2-3) 
1007324  ปฏิบัตเิครื่องสี  5       2(1-2-3) 
1007422  ปฏิบัตเิครื่องสี  6       2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบตัิขิม 
1007126  ปฏิบัตขิิม  1       2(1-2-3) 
1007225  ปฏิบัตขิิม  2       2(1-2-3) 
1007226  ปฏิบัตขิิม  3       2(1-2-3) 
1007325  ปฏิบัตขิิม  4       2(1-2-3) 
1007326  ปฏิบัตขิิม  5       2(1-2-3) 
1007423  ปฏิบัตขิิม  6       2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบตัิเครื่องตี 
1007127  ปฏิบัตเิครื่องตี 1       2(1-2-3) 
1007227  ปฏิบัตเิครื่องตี 2       2(1-2-3) 
1007228  ปฏิบัตเิครื่องตี 3       2(1-2-3) 
1007327  ปฏิบัตเิครื่องตี 4       2(1-2-3) 
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1007328  ปฏิบัตเิครื่องตี 5       2(1-2-3) 
1007424  ปฏิบัตเิครื่องตี 6       2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบตัิเครื่องเป่า 
1007128  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  1      2(1-2-3) 
1007229  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  2      2(1-2-3) 
1007230  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  3      2(1-2-3) 
1007329  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  4      2(1-2-3) 
1007330  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  5      2(1-2-3) 
1007425  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  6      2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบตัิเครื่องหนัง 
1007129  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 1      2(1-2-3) 
1007231  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 2      2(1-2-3) 
1007232  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 3      2(1-2-3) 
1007331  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 4      2(1-2-3) 
1007332  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 5      2(1-2-3) 
1007426  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 6      2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบตัิขับร้องเพลงไทย 
1007130  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  1      2(1-2-3) 
1007233  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  2      2(1-2-3) 
1007234  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  3      2(1-2-3) 
1007333  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  4      2(1-2-3) 
1007334  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  5      2(1-2-3) 
1007427  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  6      2(1-2-3) 
 (2) วิชาเอกดนตรตีะวันตก 
  (2.1)  กลุ่มวิชาบังคับเรียน   26 หน่วยกิต 
1007241  ปฏิบัตคิีย์บอร์ดขั้นพืน้ฐาน      2(1-2-3) 
1007242  ทฤษฎดีนตรีตะวันตก 1      2(2-0-4) 
1007243  ทฤษฎดีนตรีตะวันตก 2      2(2-0-4) 
1007244  การบันทกึและการอ่านโน้ตดนตรีตะวันตก    2(1-2-3) 
1007341  ประวัติดนตรีตะวนัตก      2(2-0-4) 
1007342  ทักษะการร้องโน้ตและการฟัง     2(1-2-3) 
1007343  ทฤษฎดีนตรีตะวันตก 3      2(2-0-4) 
1007344  ปฏิบัตดินตรีตะวันตกเครือ่งโท 1     2(1-2-3) 
1007345  ปฏิบัตดินตรีตะวันตกเครือ่งโท 2     2(1-2-3) 
1007346  การวิเคราะห์ดนตรีตะวนัตก     2(1-2-3) 
1007441  การเรียบเรยีงเสยีงประสานดนตรีตะวันตก    2(1-2-3) 
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1007442  การประพันธเ์พลงเบื้องต้น     2(1-2-3) 
1007443  เทคโนโลยีดนตรี       2(1-2-3) 
  (2.2.) กลุ่มวิชาปฏิบัตดินตรตีะวันตกเครื่องมือเอก  ไม่นอ้ยกว่า                 13 หน่วยกิต 

กลุม่วชิาปฏบิตัดินตรีตะวันตกเคร่ืองมอืเอก 
1007151          ปฏิบัตดินตรตีะวันตกเบื้องตน้      1(0-2-1) 
          - กลุม่วิชาปฏบิตัดินตรีตะวนัตก 
 ให้นิสิตวิชาเอกดนตรีตะวันตกเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มปฏิบัติในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีตะวันตกตามความ
สนใจและความถนัด 
กลุม่ปฏิบตัิคียบ์อร์ด 
1007152  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 1      2(1-2-3) 
1007251  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 2      2(1-2-3) 
1007252  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 3      2(1-2-3) 
1007351  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 4      2(1-2-3) 
1007352  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 5      2(1-2-3) 
1007451  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 6      2(1-2-3) 
กลุ่มปฏิบตัิกีตาร์ 
1007153  ปฏิบัตกิีตาร์  1       2(1-2-3) 
1007253  ปฏิบัตกิีตาร์  2       2(1-2-3) 
1007254  ปฏิบัตกิีตาร์  3       2(1-2-3) 
1007353  ปฏิบัตกิีตาร์  4       2(1-2-3) 
1007354  ปฏิบัตกิีตาร์  5       2(1-2-3) 
1007452  ปฏิบัตกิีตาร์  6       2(1-2-3) 
กลุ่มปฏิบตัิเครื่องลมทองเหลือง 
1007154  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 1     2(1-2-3) 
1007255  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 2     2(1-2-3) 
1007256  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 3     2(1-2-3) 
1007355  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 4     2(1-2-3) 
1007356  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 5     2(1-2-3) 
1007453  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 6     2(1-2-3) 
กลุ่มปฏิบตัิเครื่องลมไม้ 
1007155  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  1      2(1-2-3) 
1007257  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  2      2(1-2-3) 
1007258  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  3      2(1-2-3) 
1007357  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  4      2(1-2-3) 
1007358  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  5      2(1-2-3) 
1007454  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  6      2(1-2-3) 
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1007328  ปฏิบัตเิครื่องตี 5       2(1-2-3) 
1007424  ปฏิบัตเิครื่องตี 6       2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบตัิเครื่องเป่า 
1007128  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  1      2(1-2-3) 
1007229  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  2      2(1-2-3) 
1007230  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  3      2(1-2-3) 
1007329  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  4      2(1-2-3) 
1007330  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  5      2(1-2-3) 
1007425  ปฏิบัตเิครื่องเป่า  6      2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบตัิเครื่องหนัง 
1007129  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 1      2(1-2-3) 
1007231  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 2      2(1-2-3) 
1007232  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 3      2(1-2-3) 
1007331  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 4      2(1-2-3) 
1007332  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 5      2(1-2-3) 
1007426  ปฏิบัตเิครื่องหนงั 6      2(1-2-3) 
 กลุ่มปฏิบตัิขับร้องเพลงไทย 
1007130  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  1      2(1-2-3) 
1007233  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  2      2(1-2-3) 
1007234  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  3      2(1-2-3) 
1007333  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  4      2(1-2-3) 
1007334  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  5      2(1-2-3) 
1007427  ปฏิบัตขิับร้องเพลงไทย  6      2(1-2-3) 
 (2) วิชาเอกดนตรตีะวันตก 
  (2.1)  กลุ่มวิชาบังคับเรียน   26 หน่วยกิต 
1007241  ปฏิบัตคิีย์บอร์ดขั้นพืน้ฐาน      2(1-2-3) 
1007242  ทฤษฎดีนตรีตะวันตก 1      2(2-0-4) 
1007243  ทฤษฎดีนตรีตะวันตก 2      2(2-0-4) 
1007244  การบันทกึและการอ่านโน้ตดนตรีตะวันตก    2(1-2-3) 
1007341  ประวัติดนตรีตะวนัตก      2(2-0-4) 
1007342  ทักษะการร้องโน้ตและการฟัง     2(1-2-3) 
1007343  ทฤษฎดีนตรีตะวันตก 3      2(2-0-4) 
1007344  ปฏิบัตดินตรีตะวันตกเครือ่งโท 1     2(1-2-3) 
1007345  ปฏิบัตดินตรีตะวันตกเครือ่งโท 2     2(1-2-3) 
1007346  การวิเคราะห์ดนตรีตะวนัตก     2(1-2-3) 
1007441  การเรียบเรยีงเสยีงประสานดนตรีตะวันตก    2(1-2-3) 
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1007442  การประพันธเ์พลงเบื้องต้น     2(1-2-3) 
1007443  เทคโนโลยีดนตรี       2(1-2-3) 
  (2.2.) กลุ่มวิชาปฏิบัตดินตรตีะวันตกเครื่องมือเอก  ไม่นอ้ยกว่า                 13 หน่วยกิต 

กลุม่วิชาปฏบิตัดินตรีตะวันตกเคร่ืองมอืเอก 
1007151          ปฏิบัตดินตรตีะวันตกเบื้องตน้      1(0-2-1) 
          - กลุม่วิชาปฏบิตัดินตรีตะวันตก 
 ให้นิสิตวิชาเอกดนตรีตะวันตกเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มปฏิบัติในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีตะวันตกตามความ
สนใจและความถนัด 
กลุม่ปฏิบตัิคียบ์อร์ด 
1007152  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 1      2(1-2-3) 
1007251  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 2      2(1-2-3) 
1007252  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 3      2(1-2-3) 
1007351  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 4      2(1-2-3) 
1007352  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 5      2(1-2-3) 
1007451  ปฏิบัตคิีย์บอร์ด 6      2(1-2-3) 
กลุ่มปฏิบตัิกีตาร์ 
1007153  ปฏิบัตกิีตาร์  1       2(1-2-3) 
1007253  ปฏิบัตกิีตาร์  2       2(1-2-3) 
1007254  ปฏิบัตกิีตาร์  3       2(1-2-3) 
1007353  ปฏิบัตกิีตาร์  4       2(1-2-3) 
1007354  ปฏิบัตกิีตาร์  5       2(1-2-3) 
1007452  ปฏิบัตกิีตาร์  6       2(1-2-3) 
กลุ่มปฏิบตัิเครื่องลมทองเหลือง 
1007154  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 1     2(1-2-3) 
1007255  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 2     2(1-2-3) 
1007256  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 3     2(1-2-3) 
1007355  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 4     2(1-2-3) 
1007356  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 5     2(1-2-3) 
1007453  ปฏิบัตเิครื่องลมทองเหลือง 6     2(1-2-3) 
กลุ่มปฏิบตัิเครื่องลมไม้ 
1007155  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  1      2(1-2-3) 
1007257  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  2      2(1-2-3) 
1007258  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  3      2(1-2-3) 
1007357  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  4      2(1-2-3) 
1007358  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  5      2(1-2-3) 
1007454  ปฏิบัตเิครื่องลมไม้  6      2(1-2-3) 
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กลุ่มปฏิบตัิเครื่องสายตะวันตก 
1007156  ปฏิบัตเิครื่องสายตะวันตก  1     2(1-2-3) 
1007259  ปฏิบัตเิครื่องสายตะวันตก  2     2(1-2-3) 
1007260  ปฏิบัตเิครื่องสายตะวันตก  3     2(1-2-3) 
1007359  ปฏิบัตเิครื่องสายตะวันตก  4     2(1-2-3) 
1007360  ปฏิบัตเิครื่องสายตะวันตก  5     2(1-2-3) 
1007455  ปฏิบัตเิครื่องสายตะวันตก  6     2(1-2-3) 
กลุ่มปฏิบตัิเครื่องกระทบ 
1007157  ปฏิบัตเิครื่องกระทบ 1      2(1-2-3) 
1007261  ปฏิบัตเิครื่องกระทบ 2      2(1-2-3) 
1007262  ปฏิบัตเิครื่องกระทบ 3      2(1-2-3) 
1007361  ปฏิบัตเิครื่องกระทบ 4      2(1-2-3) 
1007362  ปฏิบัตเิครื่องกระทบ 5      2(1-2-3) 
1007456  ปฏิบัตเิครื่องกระทบ 6      2(1-2-3) 
กลุ่มปฏิบตัิขับร้องตะวนัตก 
1007158  ปฏิบัตขิับร้องตะวันตก  1      2(1-2-3) 
1007263  ปฏิบัตขิับร้องตะวันตก  2      2(1-2-3) 
1007264  ปฏิบัตขิับร้องตะวันตก  3      2(1-2-3) 
1007363  ปฏิบัตขิับร้องตะวันตก  4      2(1-2-3) 
1007364  ปฏิบัตขิับร้องตะวันตก  5      2(1-2-3) 
1007457  ปฏิบัตขิับร้องตะวันตก  6      2(1-2-3) 
     2. วิชาการสอนดนตรีศึกษา        6 หน่วยกิต 
1007471  การจัดการเรยีนรู้ทางดนตรี 1     3(2-2-5) 
1007472  การจัดการเรยีนรู้ทางดนตรี 2     3(2-2-5) 
     3. วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
1007380  อังกะลุง        2(1-2-3) 
1007381  ดนตรีประกอบการแสดง      2(1-2-3) 
1007382  ดนตรีไทยในพิธีกรรม      2(1-2-3) 
1007383  ปี่พาทย์มอญ       2(1-2-3) 
1007384  ดนตรีพื้นเมืองของไทย      2(1-2-3) 
1007385  ดนตรีบ าบัด       2(1-2-3) 
1007386  การปรับวงดนตรีไทย      2(1-2-3) 
1007387  การซ่อมสร้างอุปกรณด์นตรีไทย     2(1-2-3) 
1007388  สัมมนาดนตรศีึกษา      2(1-2-3) 
1007389  การวิจัยทางมานุษยดุรยิางควทิยา     3(1-4-4) 
1007390  การอ านวยเพลงเบือ้งตน้      2(1-2-3) 
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1007391  การสอดท านองดนตรีตะวนัตก     2(1-2-3) 
1007392  ขับร้องประสานเสียง      2(1-2-3) 
1007393  การรวมวง       2(1-2-3) 
1007394  วงโยธวาทิต       2(1-2-3) 
1007395  การใช้คอมพวิเตอรส์ าหรับดนตรีสนาม    2(1-2-3) 
1007396  ทฤษฏดีนตรีแจส๊       2(1-2-3) 
1007397  คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส      2(1-2-3) 
1007398  การบริหารจัดการธุรกิจดนตรี     2(1-2-3) 
1007399  การซ่อมสร้างอุปกรณด์นตรีตะวันตก    2(1-2-3) 

3 )หมวดวิชาเลอืกเสรี          ไม่น้อยกว่า         6         หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชา 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาศลิปศกึษา 
Bachelor of Education Program in Art Education 

 
ชือ่ปริญญา และสาขาวิชา 
 ชื่อเตม็ภาษาไทย   : ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  : ค.บ. (ศิลปศึกษา) 
 ชื่อเตม็ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Education (Art Education) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed (Art Education) 
 
วิชาเอก 
 ศิลปศึกษา 
โครงสร้างหลกัสตูร 
จ านวนหนว่ยกติ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า        171            หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร  โครงสรา้งหลักสูตร แบง่เปน็หมวดวชิาที่สอดคล้องกบัที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดงันี้ 
        หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  จ านวนไม่น้อยกว่า    30           หน่วยกิต 
       1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   9  หน่วยกิต 
       1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6           หน่วยกิต 
       1.3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์    6            หน่วยกิต 
       1.4) กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9            หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า 135            หน่วยกิต 
       2.1) กลุ่มวิชาแกน(วิชาชพีครู)                            39           หน่วยกิต 
       2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า 80           หน่วยกิต 
              2.2.1) วิชาเอก         68           หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาศิลปศกึษา     29  หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาเอกปฏบิัติ   39  หน่วยกิต 
              2.2.2) วิชาการสอนศิลปศึกษา            6           หน่วยกิต 
              2.2.3) วิชาเอกเลือก               ไม่น้อยกว่า 6           หน่วยกิต 
       2.3) กลุ่มวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู  16           หน่วยกิต 
        3) หมวดวิชาเลอืกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า   6           หน่วยกิต 
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 รายวชิา ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาดังตอ่ไปนี้ 
            1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป จ านวนไม่น้อยกว่า  30           หน่วยกิต 
  1.1) กลุม่วิชาภาษาเพือ่การสือ่สาร     9  หน่วยกิต 
      2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ   3(3-0-6) 
 2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 
 2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน              3(3-0-6) 

1.2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์      6           หน่วยกิต 
 1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์              3(3-0-6) 
 2002102 สุนทรียนิยม                3(3-0-6) 
  1.3) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์      6           หน่วยกิต 
 2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก               3(3-0-6)  
 2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม             3(3-0-6) 
  1.4) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   9           หน่วยกิต 
 4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต              3(2-2-5) 
 4004102 การคิดและการตดัสินใจ               3(2-2-5) 
 4004103  เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ              3(2-2-5) 
 2) หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า            135            หน่วยกิต 
              2.1) กลุม่วิชาแกน(วิชาชพีคร)ู    39            หน่วยกิต 
 1001101         การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน                3(3-0-6)  
          1001102  หลักการและปรัชญาการศึกษา               3(3-0-6) 
 1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู               3(3-0-6)             
          1014233 ความเปน็ครู                  3(3-0-6) 
          1012207 จิตวิทยาส าหรับครู                  3(2-2-5) 
 1001204 การพัฒนาหลักสูตร                3(2-2-5)                  
          1010201 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา             3(2-2-5)                               
          1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้                                 3(2-2-5) 
 1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้                     3(2-2-5) 
 1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ              3(3-0-6) 
 1013310       ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์         3(2-2-5) 
 1009401      การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้              3(2-2-5) 
 1014432 การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา             3(2-2-5) 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาศลิปศกึษา 
Bachelor of Education Program in Art Education 

 
ชือ่ปริญญา และสาขาวิชา 
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 2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก               3(3-0-6)  
 2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม             3(3-0-6) 
  1.4) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   9           หน่วยกิต 
 4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต              3(2-2-5) 
 4004102 การคิดและการตดัสินใจ               3(2-2-5) 
 4004103  เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ              3(2-2-5) 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า            135            หน่วยกิต 
              2.1) กลุม่วิชาแกน(วิชาชพีครู)    39            หน่วยกิต 
 1001101         การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน                3(3-0-6)  
          1001102  หลักการและปรัชญาการศึกษา               3(3-0-6) 
 1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู               3(3-0-6)             
          1014233 ความเปน็ครู                  3(3-0-6) 
          1012207 จิตวิทยาส าหรับครู                  3(2-2-5) 
 1001204 การพัฒนาหลักสูตร                3(2-2-5)                  
          1010201 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา             3(2-2-5)                               
          1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้                                 3(2-2-5) 
 1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้                     3(2-2-5) 
 1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ              3(3-0-6) 
 1013310       ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์         3(2-2-5) 
 1009401      การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้              3(2-2-5) 
 1014432 การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา             3(2-2-5) 
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  2.2) กลุม่วิชาเฉพาะดา้น                        ไม่น้อยกว่า 80            หน่วยกิต 
     2.2.1) วิชาเอก                   68            หน่วยกิต 
   (1) กลุม่วิชาศลิปศกึษา       29  หน่วยกิต 
  1021101            พื้นฐานศิลปศึกษา                3(2-2-5) 
 1021201            ศิลปนิยม               2(2-0-4) 
 1021202            ประวัติศาสตร์ศิลป์             2(2-0-4) 
 1021205            ศิลปะร่วมสมยั               2(2-0-4) 
 1021301            การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์        3(2-2-5) 
 1021302           ศิลปวิจารณ ์                                          2(1-2-3) 
 1021304            สุนทรียศาสตร์ในศิลปศึกษา                          2(2-0-4) 
 1021305           กิจกรรมศิลปะส าหรับครู                                         2(1-2-3) 
 1021306           สื่อร่วมสมัยส าหรับการสอนศลิปะ                               3(2-2-5) 
 1021307            ประเด็นและแนวโน้มทางศิลปศึกษา                               2(2-0-4) 
 1021401            วิจัยทางศิลปศึกษา                                         3(2-2-5) 
 1021402  สัมมนาศิลปะ      3(2-2-5) 
   (2) กลุม่วิชาเอกปฏบิตั ิ    39  หน่วยกิต 
   ก) กลุม่วิชาเอกปฏบิตับิงัคบัเรียน   30  หน่วยกิต 
 1021203            องค์ประกอบศิลปะ 1                3(1-4-4) 
 1021204            องค์ประกอบศิลปะ 2                3(1-4-4) 
 1021206            ศิลปศึกษา 1                         3(1-4-4) 
 1021207            ศิลปศึกษา 2                         3(1-4-4) 
 1021102            การวาดเส้น 1                                                   3(1-4-4) 
 1021208            การวาดเส้น 2                                                    3(1-4-4)  
 1021209            การวาดเส้นสร้างสรรค์                   3(1-4-4) 
 1021210            หลักการออกแบบ     3(1-4-4) 
 1021303            คอมพิวเตอร์กราฟฟิคส าหรับครู                            3(1-4-4) 
 1021409            ศิลปนิพนธ ์                                                   3(1-4-4) 
   ข) กลุม่วิชาเอกปฏบิตัเิฉพาะทาง   9  หน่วยกิต 
   ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 กลุม่ ตามความสนใจและความถนัด 
   - กลุม่วิชาจติรกรรม 
 1021308            จิตรกรรม 1                         3(1-4-4) 
 1021309             จิตรกรรม 2                         3(1-4-4) 
  1021405            จิตรกรรม 3                         3(1-4-4) 
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   - กลุม่วิชาประตมิากรรม 
 1021310            ประติมากรรม 1                         3(1-4-4) 
 1021311             ประติมากรรม 2                         3(1-4-4) 
 1021406            ประติมากรรม 3                         3(1-4-4)       
   - กลุม่วิชาภาพพมิพ ์
 1021312            ภาพพิมพ์ 1                         3(1-4-4) 
 1021313             ภาพพิมพ์ 2                         3(1-4-4) 
 1021407            ภาพพิมพ์ 3                         3(1-4-4) 
   - กลุม่วิชาศลิปะไทย 
 1021314            ศิลปะไทย 1                         3(1-4-4) 
  1021315             ศิลปะไทย 2                         3(1-4-4) 
 1021408            ศิลปะไทย 3                         3(1-4-4) 
     2.2.2) วิชาการสอนศลิปศกึษา            6 หน่วยกิต 
 1021403            การจัดการเรยีนรู้ทางศิลปศึกษา 1                                3(2-2-5) 
 1021404            การจัดการเรยีนรู้ทางศิลปศึกษา 2                               3(2-2-5)  
   2.2.3) วิชาเอกเลอืก                 ไม่น้อยกว่า 6       หน่วยกิต 
  1021211 การสอนเขียนภาพทิวทัศน์                          2(1-2-3)     
 1021212          ศิลปะในสิ่งแวดล้อม                2(1-2-3) 
 1021213 ศิลปะกับชมุชุน                            2(1-2-3)    
 1021316 การสอนเขียนภาพจติรกรรมไทย     2(1-2-3)  
 1021317 ศิลปะบ าบัด                           2(1-2-3) 

1021318 การสอนถ่ายภาพเบือ้งตน้                          2(1-2-3)  
1021319 ศิลปะสื่อผสม                                           2(1-2-3) 
1021320 การสอนเขียนภาพหุ่นนิ่ง                          2(1-2-3)    

 1021321 การสอนเขียนภาพคนเหมือน                         2(1-2-3)    
               2.3) กลุม่วิชาฝกึประสบการณวิ์ชาชพีครู   16         หน่วยกิต 
          1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู1         2(0-120) 
 1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู2              2(0-120) 
 1001501  การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 1              6(0-360) 
           1001502 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2              6(0-360) 
   3) หมวดวิชาเลอืกเสรี       จ านวนไมน่้อยกว่า 6     หน่วยกติ 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานาฏยศลิปศ์กึษา 
Bachelor of Education Program in Dance Education 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏยศิลป์ศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (นาฏยศิลปศ์ึกษา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Dance Education) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Dance Education) 

วิชาเอก 
นาฏยศิลปศ์ึกษา 

ปรัชญา 
 เสริมสร้างปัญญา           น ามาประยกุต์ใช้ 
 ใส่ใจรู้รักษา     พัฒนาสูส่ากล 

วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร  
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการสอนของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีทักษะด้านนาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์ตะวันตก และนาฏยศิลป์ร่วมสมัย 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบูรณาการในการเรียนการสอนนาฏยศิลป์

ศึกษา 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้สู่ระดับสากล 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ในการท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้ง

สามารถบริหารจัดการในภาวะผู้น า 
 

จ านวนหนว่ยกติ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า              170           หนว่ยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

      1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  จ านวนไม่นอ้ยกว่า               30          หน่วยกิต 
     2) หมวดวิชาเฉพาะดา้น                     จ านวนไม่น้อยกว่า  134          หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู                    จ านวนไม่น้อยกว่า   39          หนว่ยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น           จ านวนไม่นอ้ยกว่า   79          หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า    34          หน่วยกิต 
   2.2.2) กลุ่มวิชาเอก       จ านวนไม่นอ้ยกว่า   39          หนว่ยกิต 
   2.2.3) วิชาเอกเลือก      จ านวนไม่นอ้ยกว่า    6          หนว่ยกิต 
  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู     16          หน่วยกิต 

   3) หมวดวิชาเลอืกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า      6          หน่วยกิต 
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2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น           จ านวนไม่นอ้ยกว่า   79          หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า    34          หน่วยกิต 
   2.2.2) กลุ่มวิชาเอก       จ านวนไม่นอ้ยกว่า   39          หนว่ยกิต 
   2.2.3) วิชาเอกเลือก      จ านวนไม่นอ้ยกว่า    6          หนว่ยกิต 
  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู     16          หน่วยกิต 

   3) หมวดวิชาเลอืกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า      6          หน่วยกิต 
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รายวิชา 
ก าหนดให้นิสิตลงทะเบยีนเรียนในหมวดวิชาดังต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   จ านวนไม่นอ้ยกว่า     30          หน่วยกิต 
1.1) กลุม่วิชาภาษาเพือ่การสือ่สาร       9          หน่วยกิต 

2001101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ                     3(3-0-6) 
2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       3(3-0-6) 
2001103  ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน                       3(3-0-6) 

1.2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์       6          หน่วยกิต 
1002101  การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์                       3(3-0-6) 
2002102  สุนทรียนิยม                         3(3-0-6) 

1.3) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์       6          หน่วยกิต 
2003101  สังคมไทยและสงัคมโลก                        3(3-0-6)  
2003102  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม                      3(3-0-6) 

1.4) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    9          หน่วยกิต 
4004101  วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต                       3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตดัสินใจ                        3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ                       3(2-2-5) 
2) หมวดวิชาเฉพาะดา้น     จ านวนไมน่้อยกว่า            134          หน่วยกิต 

2.1) กลุม่วิชาชพีครู               39          หน่วยกิต 
1001101  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน                       3(3-0-6)  
1001102    หลักการและปรัชญาการศึกษา                       3(3-0-6) 
1001201  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                       3(3-0-6) 
1001202  ความเปน็ครู                         3(3-0-6) 
1001203  จิตวิทยาส าหรับครู                        3(2-2-5) 
1001204  การพัฒนาหลักสูตร                        3(2-2-5)                  
1001205  นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                      3(2-2-5)                               
1001301  การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้                                             3(2-2-5) 
1001302  การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้                     3(2-2-5) 
1001303  การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ                      3(3-0-6) 
1001304        ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาดและผู้น าเนตรนารี                    3(2-2-5) 
1001401       การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                       3(2-2-5) 
1001402   การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา               3(2-2-5) 

2.2) กลุม่วิชาเฉพาะดา้น       79          หนว่ยกติ 
1. กลุม่วิชาบงัคบั        34          หนว่ยกติ 

1016101            พื้นฐานนาฏยศิลป์ 1                        3(2-2-5) 
1016102            พื้นฐานนาฏยศิลป์ 2                       3(2-2-5) 
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1016201            นาฏยศิลปส์ากลในโรงเรียน                                                   2(1-2-3) 
1016202            ทฤษฎนีาฏยศึกษา                                                              2(2-0-4) 
1016203            วรรณกรรมส าหรับครูนาฏยศิลป์           2(2-0-4) 
1016204             การจัดกิจกรรมในโรงเรียน           3(2-2-5) 
1016205            ประวัตินาฏยศกึษา           2(2-0-4) 
1016301           การสอนการจัดองค์ประกอบนาฏยศิลป ์                                     3(2-2-5) 
1016302          นาฏยศกึษาวเิคราะห์           2(1-2-3) 
1016303           สื่อร่วมสมัยส าหรับการสอนนาฏยศิลป์                                        3(2-2-5) 
1016304           หลักและวิธีการสอนนาฏยศิลป์                                                      3(2-2-5) 
1016401            การสอนวิจัยนาฏยศิลป์ 1                                                           3(2-2-5) 
1016402            การสอนวิจัยนาฏยศิลป์ 2                                                           3(2-2-5) 

2. กลุม่วิชาเอก                                                                39                        หนว่ยกติ 
1016206            นาฏยศกึษา 1                  3(2-2-5) 
1016207            นาฏยศกึษา 2                                                                         3(2-2-5) 
1016305            นาฏยศกึษา 3                                                                         3(2-2-5) 
1016306            นาฏยศกึษา 4                                                                         3(2-2-5) 
1016403            นาฏยศกึษา 5                                                                         3(2-2-5) 
1016404            นาฏยศกึษา 6                                                                         3(2-2-5) 
1016405            การสอนการก ากับลีลา 1                                                          3(2-2-5) 
1016406            การสอนการก ากับลีลา 2                                                            3(2-2-5) 
1016208           การออกแบบอาภรณ์ศกึษา                                                          3(2-2-5) 
1016209           การสอนศิลปะการแสดง                                                             3(2-2-5) 
1016210           การสอนนาฏยศิลป์พื้นบ้าน                                                           2(1-2-3) 
1016307           ละครเพื่อการศึกษา                                                                   3(2-2-5) 
1016308           การสอนนาฏยศิลป์ร่วมสมัย                                                         2(1-2-3) 
1016309           อาภรณศ์ึกษา                                                                         2(1-2-3) 

3. วิชาเอกเลอืก                                                                     6                          หนว่ยกติ 
1016211  เทคนคิการสอนแตง่หน้า                  2(1-2-3)   
1016310  การสอนนาฏยศิลป์ส าหรับเดก็                  2(1-2-3) 
1016311              การสอนนิทานและละครหุ่น                                                          2(1-2-3) 
1016312               การสอนนาฏยศิลป์กับบริบททางสังคม                  2(1-2-3)   
1016313               เทคนคิการสอนแจ๊สเบื้องต้น                   2(1-2-3)   
1016314              นาฏยศกึษาวิจารณ์                                                                   2(1-2-3)   
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หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาพลศกึษา 
Bachelor of Education Program in Physical Education 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ภาษาไทย    :   ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 
ชื่อย่อภาษาไทย   :   ค.บ.  (พลศึกษา) 
ชื่อเตม็ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education (Physical Education) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :   B.Ed. (Physical Education)  

วิชาเอก 
พลศึกษา 

วตัถปุระสงค ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 ฉบับนี้พัฒนาข้ึนโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อผลผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
 2. มีความรู้และประสบการณก์ารเรียนรู้ เตรียมความพรอ้มและสามารถปฏิบตัิงานในสาขาวิชาพลศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค ์โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา
พลศึกษาในการแกป้ัญหาการท างานได้ 
 4. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ 
 5. มีทกัษะในการติดต่อประสานงานและมปีฏิสมัพันธ์ในการท างานร่วมกับผูอ้ื่น 
 
จ านวนหน่วยกิต  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                        169      หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ไมน่อ้ยกว่า     30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกวา่            133 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   จ านวนไมน่้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น   จ านวนไมน่้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคบั     63 หน่วยกิต 
   2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก        จ านวนไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 
   2.2.3) วิชาเอกเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า  8 หน่วยกิต 

2.2.4) ฝึกประสบการณ์วิชาชพีเฉพาะด้าน    1 หน่วยกิต 
2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            16 หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
4) การฝกึงาน  ไม่น้อยกว่า            100 ชั่วโมง 
หมวดวิชาโท ส าหรบันสิิตนักศกึษาของสาขาวชิาอื่นที่สนใจเรยีนพลศึกษาเปน็วชิาโท 22 หน่วยกิต 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพลศกึษา 
Bachelor of Education Program in Physical Education 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ภาษาไทย    :   ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 
ชื่อย่อภาษาไทย   :   ค.บ.  (พลศึกษา) 
ชื่อเตม็ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education (Physical Education) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :   B.Ed. (Physical Education)  

วิชาเอก 
พลศึกษา 

วตัถปุระสงค ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 ฉบับนี้พัฒนาขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อผลผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
 2. มีความรู้และประสบการณก์ารเรียนรู้ เตรียมความพรอ้มและสามารถปฏิบตัิงานในสาขาวิชาพลศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค ์โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา
พลศึกษาในการแกป้ัญหาการท างานได้ 
 4. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ 
 5. มีทกัษะในการติดต่อประสานงานและมปีฏิสมัพันธ์ในการท างานร่วมกับผูอ้ื่น 
 
จ านวนหน่วยกิต  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                        169      หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ไมน่อ้ยกว่า     30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกวา่            133 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   จ านวนไมน่้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น   จ านวนไมน่้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคบั     63 หน่วยกิต 
   2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก        จ านวนไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 
   2.2.3) วิชาเอกเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า  8 หน่วยกิต 

2.2.4) ฝึกประสบการณ์วิชาชพีเฉพาะด้าน    1 หน่วยกิต 
2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            16 หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
4) การฝกึงาน  ไม่น้อยกว่า            100 ชั่วโมง 
หมวดวิชาโท ส าหรบันสิิตนักศกึษาของสาขาวชิาอื่นที่สนใจเรยีนพลศึกษาเปน็วชิาโท 22 หน่วยกิต 
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รายวิชา 
1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   ไมน่้อยกวา่    30 หน่วยกิต 

  1.1) กลุม่วิชาภาษาเพ่ือการสือ่สาร     9 หน่วยกิต 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน      3(3-0-6) 

1.2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์     6 หน่วยกิต 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์      3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม        3(3-0-6) 
  1.3) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์     6 หน่วยกิต
2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก       3(3-0-6)  
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     3(3-0-6) 
  1.4) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  9 หน่วยกิต 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ       3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ      3(2-2-5) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า        133 หน่วยกิต 
  2.1) กลุม่วิชาชพีครู จ านวนไมน่้อยกว่า          39 หน่วยกิต 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน      3(3-0-6) 
1001102       หลักการและปรัชญาการศึกษา      3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู      3(3-0-6) 
1014233 ความเปน็ครู        3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1010201 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้      3(2-2-5) 
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ     3(3-0-6) 
1013310       ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาดและผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์   3(2-2-5) 
1009401      การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1014432      การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา    3(2-2-5) 
  2.2) กลุม่วิชาเอก       78 หน่วยกิต 
วิชาเอกบงัคบั              63 หน่วยกิต 
1013211 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา     3(2-2-5) 
1013212 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา      3(3-0-6) 
1013213 ภาษาอังกฤษส าหรับวชิาชีพพลศึกษา 1     2(1-2-3) 
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1013214 การเคลื่อนไหวของมนุษย์       2(1-2-3) 
1013215 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึกฬีา      2(2-0-4) 
1013311 ภาษาอังกฤษส าหรับวชิาชีพพลศึกษา 2     2(1-2-3) 
1013312 การจัดการศนูย์สขุภาพ       2(1-2-3) 
1013313 การจัดการเรยีนรู้พลศึกษา      3(2-2-5) 
1013315 สิ่งแวดล้อมกับการออกก าลังกาย      3(2-2-5) 
1013316 การวิจัยในชัน้เรียนพลศกึษา      2(1-2-3) 
1013411 จิตวิทยาการกีฬา        2(2-0-4) 
1013412 การทดสอบและเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย    2(1-2-3) 
1013413 การบริหารทางพลศึกษาและกฬีา      2(2-0-4) 
1013414 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา      2(1-2-3) 
1013221 ผู้น านันทนาการและการอยูค่่ายพักแรม     3(2-2-5) 
1013222 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน      2(2-0-4) 
1013321 พฤติกรรมการสอนวิชาสขุศึกษา      2(2-0-2) 
1013219 การจัดการทางการกีฬา       2(1-2-3) 
1013231 กรีฑา         2(1-2-3) 
1013232 ยิมนาสติก        2(1-2-3) 
1013233 กิจกรรมเข้าจังหวะ       2(1-2-3) 
1013234 ว่ายน้ า         2(1-2-3) 
1013235 ฟุตซอล         2(1-2-3) 
1013236 แบดมินตัน        2(1-2-3) 
1013245 วอลเลย์บอล        2(1-2-3) 
1013246 บาสเกตบอล        2(1-2-3) 
1013345 มวยไทย        2(1-2-3) 
1013419 สัมมนาทางพลศกึษา       2(1-2-3) 
1013441 เทควันโด        2(1-2-3) 
วชิาการสอนวิชาเอก  เรียนไมน่อ้ยกวา่       6 หน่วยกิต 
1013251 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตซอล                 2(1-2-3) 
1013252 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ า                  2(1-2-3) 
1013253 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา                          2(1-2-3) 
วชิาเอกเลอืก   เรียนไมน่อ้ยกวา่       8       หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชากลุม่ต่าง ๆ ดงันี้ 
กลุม่วิชาเนือ้หา เลือกเรียนไมน่้อยกวา่      2 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
1013216 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางพลศึกษา     2(1-2-3) 
1013217 พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ       2(2-0-4) 
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รายวิชา 
1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   ไมน่้อยกวา่    30 หน่วยกิต 

  1.1) กลุม่วิชาภาษาเพ่ือการสือ่สาร     9 หน่วยกิต 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน      3(3-0-6) 

1.2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์     6 หน่วยกิต 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์      3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม        3(3-0-6) 
  1.3) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์     6 หน่วยกิต
2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก       3(3-0-6)  
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     3(3-0-6) 
  1.4) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  9 หน่วยกิต 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ       3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ      3(2-2-5) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า        133 หน่วยกิต 
  2.1) กลุม่วิชาชพีครู จ านวนไมน่้อยกว่า          39 หน่วยกิต 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน      3(3-0-6) 
1001102       หลักการและปรัชญาการศึกษา      3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู      3(3-0-6) 
1014233 ความเปน็ครู        3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1010201 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้      3(2-2-5) 
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ     3(3-0-6) 
1013310       ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาดและผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์   3(2-2-5) 
1009401      การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1014432      การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา    3(2-2-5) 
  2.2) กลุม่วิชาเอก       78 หน่วยกิต 
วิชาเอกบงัคบั              63 หน่วยกิต 
1013211 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา     3(2-2-5) 
1013212 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา      3(3-0-6) 
1013213 ภาษาอังกฤษส าหรับวชิาชีพพลศึกษา 1     2(1-2-3) 
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1013214 การเคลื่อนไหวของมนุษย์       2(1-2-3) 
1013215 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึกฬีา      2(2-0-4) 
1013311 ภาษาอังกฤษส าหรับวชิาชีพพลศึกษา 2     2(1-2-3) 
1013312 การจัดการศนูย์สขุภาพ       2(1-2-3) 
1013313 การจัดการเรยีนรู้พลศึกษา      3(2-2-5) 
1013315 สิ่งแวดล้อมกับการออกก าลังกาย      3(2-2-5) 
1013316 การวิจัยในชัน้เรียนพลศกึษา      2(1-2-3) 
1013411 จิตวิทยาการกีฬา        2(2-0-4) 
1013412 การทดสอบและเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย    2(1-2-3) 
1013413 การบริหารทางพลศึกษาและกฬีา      2(2-0-4) 
1013414 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา      2(1-2-3) 
1013221 ผู้น านันทนาการและการอยูค่่ายพักแรม     3(2-2-5) 
1013222 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน      2(2-0-4) 
1013321 พฤติกรรมการสอนวิชาสขุศึกษา      2(2-0-2) 
1013219 การจัดการทางการกีฬา       2(1-2-3) 
1013231 กรีฑา         2(1-2-3) 
1013232 ยิมนาสติก        2(1-2-3) 
1013233 กิจกรรมเข้าจังหวะ       2(1-2-3) 
1013234 ว่ายน้ า         2(1-2-3) 
1013235 ฟุตซอล         2(1-2-3) 
1013236 แบดมินตัน        2(1-2-3) 
1013245 วอลเลย์บอล        2(1-2-3) 
1013246 บาสเกตบอล        2(1-2-3) 
1013345 มวยไทย        2(1-2-3) 
1013419 สัมมนาทางพลศกึษา       2(1-2-3) 
1013441 เทควันโด        2(1-2-3) 
วชิาการสอนวิชาเอก  เรียนไมน่อ้ยกว่า       6 หน่วยกิต 
1013251 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตซอล                 2(1-2-3) 
1013252 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ า                  2(1-2-3) 
1013253 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา                          2(1-2-3) 
วชิาเอกเลอืก   เรียนไมน่อ้ยกว่า       8       หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชากลุม่ต่าง ๆ ดงันี้ 
กลุม่วิชาเนือ้หา เลือกเรียนไมน่้อยกวา่      2 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
1013216 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางพลศึกษา     2(1-2-3) 
1013217 พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ       2(2-0-4) 
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1013218 การประชาสัมพันธ์ทางกีฬา      2(2-0-4) 
1013416 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้ขัน้สูง    2(1-2-3) 
1013417 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้ขั้นสงู    2(1-2-3) 
1013418 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขัน้สูง   2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและนันทนาการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    2      หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
1013322 ชีวิตและครอบครัว       2(2-0-4) 
1013323 การป้องกันและปฐมพยาบาล      2(1-2-3) 
1013324 สิ่งเสพติดศกึษา        2(2-0-4) 
1013325 สุขภาพผู้บริโภค        2(2-0-4) 
1013326 นันทนาการส าหรับเด็ก       2(1-2-3) 
1013327 การจัดนันทนาการในโรงเรยีนและชุมชน     2(1-2-3) 
1013421 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ      2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาทกัษะพลศึกษาและกฬีาเลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า    2 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 

1. กลุ่มกีฬากิจกรรมประกอบจังหวะ มีรายวิชาดงัต่อไปนี้ 
1013237 แอโรบิคดานซ์                  2(1-2-3) 
1013238 เต้นร าพื้นเมือง                  2(1-2-3) 
1013239 ลีลาศ          2(1-2-3) 

2. กลุ่มกีฬาทางน้ า มีรายวชิาดังต่อไปนี้ 
1013241 ด าน้ า                    2(1-2-3) 
1013242 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า                2(1-2-3) 
1013243 เรือพาย                   2(1-2-3) 

3. กลุ่มกีฬาประเภททีม มีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1013244 ฟุตบอล                  2(1-2-3) 
1013247 ตะกร้อ         2(1-2-3) 
1013248 แฮนด์บอล        2(1-2-3) 
1013249 รักบี้ – ฟุตบอล        2(1-2-3) 
1013331 กาบัดดี ้         2(1-2-3) 

4. กลุ่มกีฬาไมต้ีและอุปกรณ ์มีรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 
1013332 เทเบิลเทนนิส        2(1-2-3) 
1013333 ลอนเทนนสิ                 2(1-2-3) 
1013334 สควอช         2(1-2-3) 
1013335 เบสบอล         2(1-2-3) 
1013336 เปตอง         2(1-2-3) 
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1013218 การประชาสัมพันธ์ทางกีฬา      2(2-0-4) 
1013416 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้ขัน้สูง    2(1-2-3) 
1013417 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้ขั้นสงู    2(1-2-3) 
1013418 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขัน้สูง   2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและนันทนาการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    2      หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
1013322 ชีวิตและครอบครัว       2(2-0-4) 
1013323 การป้องกันและปฐมพยาบาล      2(1-2-3) 
1013324 สิ่งเสพติดศกึษา        2(2-0-4) 
1013325 สุขภาพผู้บริโภค        2(2-0-4) 
1013326 นันทนาการส าหรับเด็ก       2(1-2-3) 
1013327 การจัดนันทนาการในโรงเรยีนและชุมชน     2(1-2-3) 
1013421 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ      2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาทกัษะพลศึกษาและกฬีาเลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า    2 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 

1. กลุ่มกีฬากิจกรรมประกอบจังหวะ มีรายวิชาดงัต่อไปนี้ 
1013237 แอโรบิคดานซ์                  2(1-2-3) 
1013238 เต้นร าพื้นเมือง                  2(1-2-3) 
1013239 ลีลาศ          2(1-2-3) 

2. กลุ่มกีฬาทางน้ า มีรายวชิาดังต่อไปนี้ 
1013241 ด าน้ า                    2(1-2-3) 
1013242 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า                2(1-2-3) 
1013243 เรือพาย                   2(1-2-3) 

3. กลุ่มกีฬาประเภททีม มีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1013244 ฟุตบอล                  2(1-2-3) 
1013247 ตะกร้อ         2(1-2-3) 
1013248 แฮนด์บอล        2(1-2-3) 
1013249 รักบี้ – ฟุตบอล        2(1-2-3) 
1013331 กาบัดดี ้         2(1-2-3) 

4. กลุ่มกีฬาไมต้ีและอุปกรณ ์มีรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 
1013332 เทเบิลเทนนิส        2(1-2-3) 
1013333 ลอนเทนนสิ                 2(1-2-3) 
1013334 สควอช         2(1-2-3) 
1013335 เบสบอล         2(1-2-3) 
1013336 เปตอง         2(1-2-3) 
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1013337 สนุ้กเกอร ์        2(1-2-3) 
1013338 ยิงธน ู         2(1-2-3) 
1013339 ยิงปืน         2(1-2-3) 
1013341 ยกน้ าหนัก        2(1-2-3) 
1013342 ซอฟท์บอล        2(1-2-3) 
1013343 ฮอกกี ้         2(1-2-3) 

5. กลุ่มกีฬาเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย มีรายวิชาดงัต่อไปนี้ 
1013344 การบริหารกาย        2(1-2-3) 
1013346            โยคะ         2(1-2-3) 
1013347 กอล์ฟ         2(1-2-3) 
1013348 หมากล้อม        2(1-2-3) 
1013349 เกมเบด็เตล็ด        2(1-2-3) 
1013431 จักรยาน         2(1-2-3) 
1013432 การละเล่นพื้นเมือง       2(1-2-3) 
1013433 การฝึกด้วยน้ าหนกั       2(1-2-3) 
1013434 โบว์ลิ่ง         2(1-2-3) 
1013435 การนวดแผนไทย        2(1-2-3) 

6. กลุ่มกีฬาต่อสู้ป้องกนัตัว มรีายวิชาดงัต่อไปนี้ 
1013436 ไอคิโด         2(1-2-3) 
1013437 ศิลปะการป้องกันตัว       2(1-2-3) 
1013438 ดาบสากล        2(1-2-3) 
1013439 กระบี-่กระบอง        2(1-2-3) 
1013441 เทควันโด        2(1-2-3) 
1013442 มวยสากล        2(1-2-3) 
1013443 ยูโด         2(1-2-3) 
กลุ่มวิชากลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
1013254 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตนั           2(1-2-3) 
1013255 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล            2(1-2-3) 
1013256 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาลอนเทนนสิ    2(1-2-3) 
1013257 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาสนุก้เกอร์    2(1-2-3) 
1013258 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล    2(1-2-3) 
1013259 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล     2(1-2-3) 
1013351 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส    2(1-2-3) 
1013352 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแอโรบคิดานซ์    2(1-2-3) 
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1013353 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ    2(1-2-3) 
1013354 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด    2(1-2-3) 
1013355 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาลีลาศ     2(1-2-3) 
1013356 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน     2(1-2-3) 
1013357 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย     2(1-2-3) 
1013358 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล    2(1-2-3) 
1013359 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ     2(1-2-3) 
1013451 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้     2(1-2-3) 
1013452 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาซอฟท์บอล    2(1-2-3) 
1013453 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายกน้ าหนัก    2(1-2-3) 
1013454 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายูโด     2(1-2-3) 
1013455 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล    2(1-2-3) 
1013456 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬารักบี ้ – ฟุตบอล    2(1-2-3) 
1013457 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู     2(1-2-3) 
หมายเหตุ ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชากลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬา  ต้องเรียนและสอบได้ในวิชาทักษะ 
ของวิชานั้นๆ  มาแล้ว  เช่น  เรียน 1013235 ฟุตซอล มาแล้วเลือกเรียน 1013251 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการ
กีฬาฟุตซอล ได้ 

2.2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะด้าน      1      หน่วยกิต 
1013317 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพพลศกึษา                        1(0-80) 

2.3) กลุม่วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู    16       หน่วยกิต 
1001403             การฝึกทักษะวชิาชีพครู1                                 2(0-120) 
1001404 การฝึกทักษะวิชาชีพครู2       2(0-120) 
1001501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(0-360) 
1001502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(0-360) 

3) หมวดวิชาเลอืกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
4) การฝกึงาน  ไม่น้อยกว่า           100 ชั่วโมง 
     หมวดวิชาโท       22 หน่วยกิต 

1013212 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา      3(3-0-6) 
1013215 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึกฬีา      2(2-0-4) 
1013313 การจัดการเรยีนรู้พลศึกษา      3(2-2-5) 
1013315 สิ่งแวดล้อมกับการออกก าลังกาย      3(2-2-5) 
1013221 ผู้น านันทนาการและการอยูค่่ายพักแรม     3(2-2-5) 
1013231 กรีฑา         2(1-2-3) 
1013234 ว่ายน้ า         2(1-2-3) 
1013235 ฟุตซอล         2(1-2-3) 
1013345 มวยไทย        2(1-2-3) 
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1013353 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ    2(1-2-3) 
1013354 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด    2(1-2-3) 
1013355 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาลีลาศ     2(1-2-3) 
1013356 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน     2(1-2-3) 
1013357 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย     2(1-2-3) 
1013358 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล    2(1-2-3) 
1013359 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ     2(1-2-3) 
1013451 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้     2(1-2-3) 
1013452 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาซอฟท์บอล    2(1-2-3) 
1013453 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายกน้ าหนัก    2(1-2-3) 
1013454 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายูโด     2(1-2-3) 
1013455 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล    2(1-2-3) 
1013456 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬารักบี ้ – ฟุตบอล    2(1-2-3) 
1013457 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู     2(1-2-3) 
หมายเหตุ ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชากลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬา  ต้องเรียนและสอบได้ในวิชาทักษะ 
ของวิชานั้นๆ  มาแล้ว  เช่น  เรียน 1013235 ฟุตซอล มาแล้วเลือกเรียน 1013251 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการ
กีฬาฟุตซอล ได้ 

2.2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะด้าน      1      หน่วยกิต 
1013317 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพพลศกึษา                        1(0-80) 

2.3) กลุม่วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู    16       หน่วยกิต 
1001403             การฝึกทักษะวชิาชีพครู1                                 2(0-120) 
1001404 การฝึกทักษะวิชาชีพครู2       2(0-120) 
1001501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(0-360) 
1001502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(0-360) 

3) หมวดวิชาเลอืกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
4) การฝกึงาน  ไม่น้อยกว่า           100 ชั่วโมง 
     หมวดวิชาโท       22 หน่วยกิต 

1013212 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา      3(3-0-6) 
1013215 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึกฬีา      2(2-0-4) 
1013313 การจัดการเรยีนรู้พลศึกษา      3(2-2-5) 
1013315 สิ่งแวดล้อมกับการออกก าลังกาย      3(2-2-5) 
1013221 ผู้น านันทนาการและการอยูค่่ายพักแรม     3(2-2-5) 
1013231 กรีฑา         2(1-2-3) 
1013234 ว่ายน้ า         2(1-2-3) 
1013235 ฟุตซอล         2(1-2-3) 
1013345 มวยไทย        2(1-2-3) 
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หมายเหต ุ  ก่อนจบการศึกษานสิิตสาขาพลศึกษาทุกคนตอ้งฝกึงานครบตามที่ก าหนดดงันี้ 
1) เป็นเจ้าหน้าที่กีฬา  ไม่น้อยกว่า      50ชั่วโมง 
2) เป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการหรือฝึกงานด้านออกก าลังกายไม่นอ้ยกว่า 50  ชั่วโมง 
3) ผ่านการอบรมทางพลศึกษา  หรือกีฬา  หรือนันทนาการ ไม่น้อยกว่า   1กิจกรรม 
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หลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑิต   สาขาภาษาไทย  
Bachelor of Education Program in Thai 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ภาษาไทย) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education  (Thai) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Thai) 

วิชาเอก 
ภาษาไทย 

ปรัชญา 
มุ่งผลิตครูภาษาไทยทีม่ีความสามารถทางวิชาชีพ  โดยใชก้ระบวนการวิจัยเป็นฐาน  บรูณาการความรู ้ 

ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  ไปสูก่ารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เขา้ใจภาษาไทยไดอ้ย่าง
ลึกซึ้ง  แสวงหาและบุกเบกิความรู้ใหม่ในวิชาชีพได้อย่างมอีิสระและต่อเนื่อง 
วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

1.   เพื่อผลิตครูภาษาไทยที่มคีวามรู้และทักษะทางภาษาไทย และมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

2.   เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาภาษาไทยทีม่ีความรู้และทักษะในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ มคีุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
 3.   เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาภาษาไทย ให้สามารถพัฒนาความรู้ในวิชาภาษาไทยหรือพัฒนาวิธีสอนใหม่ ๆ 
โดยกระบวนการวิจัยมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 
 4.   เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาภาษาไทยให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ไดด้้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถใช้แหล่งความรู้เพื่อพฒันาวิชาชีพทางการศึกษาของตน และสังคม 

5.  เพื่อผลิตบัณฑติสาขาภาษาไทยที่มคีวามรบัผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
จ านวนหนว่ยกติ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า  172   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

      1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป                    30     หนว่ยกติ 
  1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร         9     หน่วยกิต 
  1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         6     หน่วยกิต 
  1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         6     หน่วยกิต 
  1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     9     หน่วยกิต 

     2) หมวดวิชาเฉพาะดา้น   จ านวนไมน่้อยกว่า                                        136     หนว่ยกติ 
  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู                               55     หน่วยกิต 
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  2.2) กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า                                     81     หน่วยกิต 
         2.2.1) วิชาเอกเดีย่ว                          69     หน่วยกิต 
         2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก  จ านวนไม่นอ้ยกว่า                     6      หน่วยกิต 
         2.2.3) วิชาเอกเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า               6      หน่วยกิต 

      3) หมวดวิชาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า                  6      หนว่ยกติ 
รายวชิา 

     1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป                              30     หนว่ยกติ 
 1.1) กลุม่วชิาภาษาเพือ่การสือ่สาร          9     หนว่ยกติ 

2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ                   3(3-0-6) 
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน                       3(3-0-6) 

 1.2) กลุม่วชิามนษุยศาสตร์      6      หนว่ยกติ 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์                           3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม                         3(3-0-6) 

 1.3) กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์      6      หนว่ยกติ 
2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก                        3(3-0-6)  
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม                      3(3-0-6) 

 1.4) กลุม่วชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   9      หนว่ยกติ 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต                       3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ                        3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ                       3(2-2-5) 

2)  หมวดวิชาเฉพาะดา้น  ไมน่้อยกวา่                          136      หนว่ยกติ 
       2.1) กลุม่วิชาชพีครู                      55      หนว่ยกติ 

1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน                      3(3-0-6)  
1001102   หลักการและปรัชญาการศึกษา                      3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                      3(3-0-6) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร                       3(2-2-5)                  
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้                    3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ                     3(3-0-6) 
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้                                           3(2-2-5) 
1009401      การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                3(2-2-5) 
1010201 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                     3(2-2-5)                               
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู                       3(2-2-5) 
1013310       ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาดและผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์                     3(2-2-5)        
1014233 ความเปน็ครู                        3(3-0-6) 
1014432  การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา                    3(2-2-5) 
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หลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑิต   สาขาภาษาไทย  
Bachelor of Education Program in Thai 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ภาษาไทย) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education  (Thai) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Thai) 

วิชาเอก 
ภาษาไทย 

ปรัชญา 
มุ่งผลิตครูภาษาไทยทีม่ีความสามารถทางวิชาชีพ  โดยใชก้ระบวนการวิจัยเป็นฐาน  บรูณาการความรู ้ 

ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  ไปสูก่ารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เขา้ใจภาษาไทยไดอ้ย่าง
ลึกซึ้ง  แสวงหาและบุกเบกิความรู้ใหม่ในวิชาชีพได้อย่างมอีิสระและต่อเนื่อง 
วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

1.   เพื่อผลิตครูภาษาไทยที่มคีวามรู้และทักษะทางภาษาไทย และมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

2.   เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาภาษาไทยทีม่ีความรู้และทักษะในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ มคีุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
 3.   เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาภาษาไทย ให้สามารถพัฒนาความรู้ในวิชาภาษาไทยหรือพัฒนาวิธีสอนใหม่ ๆ 
โดยกระบวนการวิจัยมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 
 4.   เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาภาษาไทยให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ไดด้้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถใช้แหล่งความรู้เพื่อพฒันาวิชาชีพทางการศึกษาของตน และสังคม 

5.  เพื่อผลิตบัณฑติสาขาภาษาไทยที่มคีวามรบัผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
จ านวนหนว่ยกติ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า  172   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

      1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป                    30     หนว่ยกติ 
  1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร         9     หน่วยกิต 
  1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         6     หน่วยกิต 
  1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         6     หน่วยกิต 
  1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     9     หน่วยกิต 

     2) หมวดวิชาเฉพาะดา้น   จ านวนไมน่้อยกว่า                                        136     หนว่ยกติ 
  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู                               55     หน่วยกิต 
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  2.2) กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า                                     81     หน่วยกิต 
         2.2.1) วิชาเอกเดีย่ว                          69     หน่วยกิต 
         2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก  จ านวนไม่นอ้ยกว่า                     6      หน่วยกิต 
         2.2.3) วิชาเอกเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า               6      หน่วยกิต 

      3) หมวดวิชาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า                  6      หนว่ยกติ 
รายวิชา 

     1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป                              30     หนว่ยกติ 
 1.1) กลุม่วิชาภาษาเพือ่การสือ่สาร          9     หนว่ยกติ 

2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ                   3(3-0-6) 
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน                       3(3-0-6) 

 1.2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์      6      หนว่ยกติ 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์                           3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม                         3(3-0-6) 

 1.3) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์      6      หนว่ยกติ 
2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก                        3(3-0-6)  
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม                      3(3-0-6) 

 1.4) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   9      หนว่ยกติ 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต                       3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ                        3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ                       3(2-2-5) 

2)  หมวดวิชาเฉพาะดา้น  ไมน่้อยกวา่                          136      หนว่ยกติ 
       2.1) กลุม่วิชาชพีครู                      55      หนว่ยกติ 

1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน                      3(3-0-6)  
1001102   หลักการและปรัชญาการศึกษา                      3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                      3(3-0-6) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร                       3(2-2-5)                  
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้                    3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ                     3(3-0-6) 
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้                                           3(2-2-5) 
1009401      การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                3(2-2-5) 
1010201 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                     3(2-2-5)                               
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู                       3(2-2-5) 
1013310       ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาดและผู้น าผู้บ าเพ็ญประโยชน์                     3(2-2-5)        
1014233 ความเปน็ครู                        3(3-0-6) 
1014432  การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา                    3(2-2-5) 



180172 | เ ส้ น ท า ง สู่ บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  2 5 5 9  
 

1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู1                                2(0-120) 
1001404 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2                              2(0-120) 
1001501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                              6(0-360) 
1001502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                            6(0-360) 

2.2) กลุ่มวิชาเอก       81        หน่วยกิต 
        2.2.1 วชิาเอกเดีย่ว                                                      69             หน่วยกิต     
1002101 สุนทรียทางภาษาไทย              3(3-0-6) 
1002102 ลักษณะภาษาไทย              3(3-0-6) 
1002201 การฟังการพูดเพือ่สัมฤทธผิล             3(2-2-5) 
1002202 การอ่านคดิวิเคราะห์              3(2-2-5) 
1002203 หลักภาษาไทย               3(2-2-5) 
1002204 วรรณกรรมศึกษา              3(2- –2-5) 
1002205 การพูดเพื่อจดุประสงค์เฉพาะ           3(2-2-5) 
1002206 การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ             3(2-2-5) 
1002207 การอ่านและตคีวามวรรณกรรมไทย            3(2-2-5) 
1002208 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น              3(2-2-5) 
1002209 ภูมิปัญญากับวถิีชีวติไทย              3(3-0-6) 
1002301 การอ่านและการเขียนรอ้ยกรอง             3(2-2-5) 
1002302  การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย         3(2-2-5) 
1002303 วรรณกรรมกับศิลปะแขนงต่างๆ             3(3-0-6) 
1002304 วรรณกรรมวิจารณ์                3(2-2-5)   
1002305 การน าเสนอสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                       3(2-2-5) 
1002306 วรรณคดีในแบบเรียนภาษาไทย               3(2-2-5)  
1002308 วรรณคดีเอกของไทย              3(3-0-6) 
1002309 ภาษาสื่อสารมวลชน              3(2-2-5) 
1002402 ภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรทีส่ัมพันธก์ับภาษาไทย             3(2-2-5) 
1002403 การวิจัยทางภาษาไทย              3(2-2-5)   
1002404 สัมมนาภาษาไทย                3(2–-2-5) 
1002405 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว          3(3-0-6) 
             2.2.2 วชิาการสอนวิชาเอก              6        หนว่ยกติ 
1002307 การจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา                      3(2-2-5)   
1002401 การจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา                      3(2-2-5)   
              2.2.3  วิชาเอกเลอืก                                                                        6        หนว่ยกติ 
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ให้เลือกรายวิชาจาก 4 กลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า              6        หน่วยกิต        
1.กลุม่วิชาหลกัภาษาไทย และภาษาศาสตร์ 

1002406    อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                        3(3-0-6) 
1002407         ภาษาศาสตร์เชิงประวตัิ                    3(3-0-6) 
1002408         ภาษาถิ่น                       3(3-0-6) 

         2.กลุม่วิชาการใชภ้าษา 
1002310 การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน                    3(2-2-5)   
1002311 การประพันธน์วนิยายและเรื่องสั้น                      3(2-2-5)   
1002312 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                      3(2-2-5)   

          3.กลุม่วิชาวรรณคด ี
1002313 วรรณคดีสุนทรภู ่                       3(3-0-6) 
1002314 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                       3(3-0-6) 
1002315 พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชติชิโรส                             3(3-0-6) 

        4.กลุม่วิชาภาษาและวรรณคดทีีส่มัพันธก์บัสงัคมและวัฒนธรรม   
1002210 ส านวนภาษาไทย                         3(3-0-6) 
1002409 วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา                   3(3-0-6) 
1002410 คติชนในภาษาและวรรณกรรม                      3(2-2-5) 
                3) หมวดวชิาเลอืกเสรี จ านวนไม่นอ้ยกว่า                     6         หน่วยกติ 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี ้
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1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู1                                2(0-120) 
1001404 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2                              2(0-120) 
1001501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                              6(0-360) 
1001502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                            6(0-360) 

2.2) กลุ่มวิชาเอก       81        หน่วยกิต 
        2.2.1 วชิาเอกเดีย่ว                                                      69             หน่วยกิต     
1002101 สุนทรียทางภาษาไทย              3(3-0-6) 
1002102 ลักษณะภาษาไทย              3(3-0-6) 
1002201 การฟังการพูดเพือ่สัมฤทธผิล             3(2-2-5) 
1002202 การอ่านคดิวิเคราะห์              3(2-2-5) 
1002203 หลักภาษาไทย               3(2-2-5) 
1002204 วรรณกรรมศึกษา              3(2- –2-5) 
1002205 การพูดเพื่อจดุประสงค์เฉพาะ           3(2-2-5) 
1002206 การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ             3(2-2-5) 
1002207 การอ่านและตคีวามวรรณกรรมไทย            3(2-2-5) 
1002208 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น              3(2-2-5) 
1002209 ภูมิปัญญากับวถิีชีวติไทย              3(3-0-6) 
1002301 การอ่านและการเขียนรอ้ยกรอง             3(2-2-5) 
1002302  การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย         3(2-2-5) 
1002303 วรรณกรรมกับศิลปะแขนงต่างๆ             3(3-0-6) 
1002304 วรรณกรรมวิจารณ์                3(2-2-5)   
1002305 การน าเสนอสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                       3(2-2-5) 
1002306 วรรณคดีในแบบเรียนภาษาไทย               3(2-2-5)  
1002308 วรรณคดีเอกของไทย              3(3-0-6) 
1002309 ภาษาสื่อสารมวลชน              3(2-2-5) 
1002402 ภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรทีส่ัมพันธก์ับภาษาไทย             3(2-2-5) 
1002403 การวิจัยทางภาษาไทย              3(2-2-5)   
1002404 สัมมนาภาษาไทย                3(2–-2-5) 
1002405 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว          3(3-0-6) 
             2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก              6        หนว่ยกติ 
1002307 การจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา                      3(2-2-5)   
1002401 การจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา                      3(2-2-5)   
              2.2.3  วิชาเอกเลอืก                                                                        6        หนว่ยกติ 
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ให้เลือกรายวิชาจาก 4 กลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า              6        หน่วยกิต        
1.กลุม่วิชาหลกัภาษาไทย และภาษาศาสตร์ 

1002406    อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                        3(3-0-6) 
1002407         ภาษาศาสตร์เชิงประวตัิ                    3(3-0-6) 
1002408         ภาษาถิ่น                       3(3-0-6) 

         2.กลุม่วิชาการใชภ้าษา 
1002310 การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน                    3(2-2-5)   
1002311 การประพันธน์วนิยายและเรื่องสั้น                      3(2-2-5)   
1002312 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                      3(2-2-5)   

          3.กลุม่วิชาวรรณคด ี
1002313 วรรณคดีสุนทรภู ่                       3(3-0-6) 
1002314 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                       3(3-0-6) 
1002315 พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชติชิโรส                             3(3-0-6) 

        4.กลุม่วิชาภาษาและวรรณคดทีีส่มัพันธก์บัสงัคมและวัฒนธรรม   
1002210 ส านวนภาษาไทย                         3(3-0-6) 
1002409 วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา                   3(3-0-6) 
1002410 คติชนในภาษาและวรรณกรรม                      3(2-2-5) 
                3) หมวดวิชาเลอืกเสรี จ านวนไม่นอ้ยกว่า                     6         หน่วยกติ 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี ้
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
Bachelor of Education Program in English 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา  
         ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ) 
         ชื่อยอ่ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
         ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (English) 
         ชื่อยอ่ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (English) 

วิชาเอก 
           วชิาเอกภาษาองักฤษ 

ปรัชญา 
             มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงด้านสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถน า
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  มีความเป็นไทย
และสากลอย่างสมบูรณ์  และเป็นฐานก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ   
วตัถปุระสงค ์

1. มีจรรยาบรรณคุณธรรม จรยิธรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพ  
2. มีความเขา้ใจทฤษฎี ศึกษา ค้นควา้ศาสตร์ภาษาองักฤษ และการปฏบิัติทางวิชาชีพพฒันาความรู้ใหม่  ๆ 
3. มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถจัดการข้อโต้แย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในหน้าที่                

ที่ได้รบัมอบหมาย 
4. มีความรับผิดชอบ และทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสม 
5. สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพ และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน

โดยการน าเสนออยา่งถกูต้อง 

จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน่อ้ยกว่า                                               172            หนว่ยกติ 

โครงสร้างหลกัสตูร 
1. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป        จ านวนไมน่อ้ยกว่า   30          หนว่ยกติ 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ                         จ านวนไมน่อ้ยกว่า  136      หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  55      หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                                   81                หน่วยกิต 
 2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                                                          69                หน่วยกิต 
    2.2.2)  วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า                                    12                หน่วยกิต 
 3.หมวดวิชาเลอืกเสรี ไมน่อ้ยกว่า                                                       6                 หน่วยกิต 

   วชิาโท           24           หนว่ยกติ 
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รายวิชากลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกบงัคบั 

รายวิชา   
จ าแนกตามหมวดวชิาได้ดงันี้ 
1. หมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป                                                                        30              หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                                             9             หน่วยกิต 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน  3(3-0-6) 
 1.2 กลุม่วิชามนษุยศาสตร์                                                         6            หน่วยกิต  
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์   3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม   3(3-0-6) 
 1.3 กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์        6     หน่วยกิต 
2003101   สังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 
2003102   ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 1.4 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี       9        หน่วยกิต 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ   3(2-2-5) 
4004103   เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ   3(2-2-5) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                136           หนว่ยกติ 
 2.1 กลุม่วิชาชพีคร ู                                                                     55                 หนว่ยกติ 
  วิชาชีพคร ู                                                                   39                หน่วยกิต 
  วิชา ฝึกประสบการณ์วชิาครู                                               16        หน่วยกติ 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน    3(3-0-6) 
1001102           หลักการและปรัชญาการศึกษา  3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
1014233 ความเปน็ครู    3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
1001204  การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1010201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(3-2-5) 
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้   3(2-2-5) 
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ   3(3-0-6) 
1013310 ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาดและผู้น าเนตรนารี   3(2-2-5) 
1009401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
1014432 การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
Bachelor of Education Program in English 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา  
         ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ) 
         ชื่อยอ่ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
         ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (English) 
         ชื่อยอ่ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (English) 

วิชาเอก 
           วชิาเอกภาษาองักฤษ 

ปรัชญา 
             มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงด้านสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถน า
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  มีความเป็นไทย
และสากลอย่างสมบูรณ์  และเป็นฐานก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ   
วตัถปุระสงค ์

1. มีจรรยาบรรณคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพ  
2. มีความเขา้ใจทฤษฎี ศึกษา ค้นควา้ศาสตร์ภาษาองักฤษ และการปฏบิัติทางวิชาชีพพฒันาความรู้ใหม่  ๆ 
3. มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถจัดการข้อโต้แย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในหน้าที่                

ที่ได้รับมอบหมาย 
4. มีความรับผิดชอบ และทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสม 
5. สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพ และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน

โดยการน าเสนออยา่งถกูต้อง 

จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน่อ้ยกว่า                                               172            หนว่ยกติ 

โครงสร้างหลกัสตูร 
1. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป        จ านวนไมน่อ้ยกว่า   30          หนว่ยกติ 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ                         จ านวนไมน่อ้ยกว่า  136      หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  55      หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                                   81                หน่วยกิต 
 2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                                                          69                หน่วยกิต 
    2.2.2)  วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า                                    12                หน่วยกิต 
 3.หมวดวิชาเลอืกเสรี ไมน่อ้ยกว่า                                                       6                 หน่วยกิต 

   วชิาโท           24           หนว่ยกติ 
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รายวิชากลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกบงัคบั 

รายวิชา   
จ าแนกตามหมวดวชิาได้ดงันี้ 
1. หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป                                                                        30              หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร                                             9             หน่วยกิต 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน  3(3-0-6) 
 1.2 กลุม่วิชามนษุยศาสตร์                                                         6            หน่วยกิต  
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์   3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม   3(3-0-6) 
 1.3 กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์        6     หน่วยกิต 
2003101   สังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 
2003102   ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 1.4 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       9        หน่วยกิต 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ   3(2-2-5) 
4004103   เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ   3(2-2-5) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                136           หนว่ยกติ 
 2.1 กลุม่วิชาชพีครู                                                                      55                 หนว่ยกติ 
  วิชาชีพคร ู                                                                   39                หน่วยกิต 
  วิชา ฝึกประสบการณ์วชิาครู                                               16        หน่วยกติ 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน    3(3-0-6) 
1001102           หลักการและปรัชญาการศึกษา  3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
1014233 ความเปน็ครู    3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
1001204  การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1010201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(3-2-5) 
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้   3(2-2-5) 
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ   3(3-0-6) 
1013310 ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาดและผู้น าเนตรนารี   3(2-2-5) 
1009401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
1014432 การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
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1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1         2(0-120) 
1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู2   2(0-120) 
1001501 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 1   6(0-360) 
1001502 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2   6(0-360) 
         2.2 กลุม่วิชาเอก        81               หนว่ยกติ 
                        2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                                                    69               หน่วยกติ                               
                      ให้เรียนทกุกลุ่มดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มการฟังและการพูด 
1003101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5) 
1003201 การสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ  1    3(2-2-5) 
1003205 การสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ  2     3(2-2-5) 
1003406 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพือ่การปฏสิัมพันธ์ทางสังคม   3(2-2-5) 
 

2. กลุ่มการอ่านและการเขียน 
1003206 การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  1  3(2-2-5) 
1003207 การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  2  3(2-2-5) 
1003301  การสอนทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ  1  3(2-2-5) 
1003302 การสอนทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ  2  3(2-2-5) 

3. กลุ่มภาษาศาสตร์ 
1003102 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครู  3(2-2-5) 
1003202 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
1003303 ภาษาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

4. กลุ่มการแปล 
1003203 กลวิธีการแปล 1   3(2-2-5) 
1003208 กลวิธีการแปล 2   3(2-2-5) 

5. กลุ่มวัฒนธรรมศึกษา 
1003407 ภาษาวัฒนธรรมอังกฤษและนานาชาตสิ าหรับครูสอนภาษา  3(2-2-5) 

6. กลุ่มวรรณกรรม 
1003309 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน   3(2-2-5) 
1003401 วรรณกรรมนานาชาติ  3(2-2-5) 

7. กลุ่มการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
1003204 โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสอน  3(2-2-5) 
1003310 การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
1003311 การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา  3(2-2-5) 
1003402 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1003403 การวิจัยภาษาองักฤษในชัน้เรยีน  3(2-2-5) 
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1003408 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรยีมสอบและการสมคัรงาน     3(2-2-5) 
1003409 การฝึกสอนแบบจุลภาค    3(2-2-5) 
วิชาเอกเลอืก ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า             12         หนว่ยกติ 
1003304 โครงงานภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 
1003305  การศึกษาเอกเทศ   3(2-2-5) 
1003306 อาเซียนศกึษา   3(2-2-5) 
1003312 ค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
1003313 ภาษาอังกฤษในสือ่สิ่งพมิพ์               3(2-2-5) 
1003404 สัมมนาการสอนภาษาองักฤษ               3(2-2-5)   
กลุม่วิชาฝกึประสบการณว์ชิาชพีครู                      16          หนว่ยกติ 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู1     2(0-120) 
1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู2          2(0-120) 
1001501 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 1        6(0-360) 
1001502 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2           6(0-360) 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี ไมน่้อยกว่า    6         หนว่ยกติ 
         ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
 วิชาเลอืกเสรีของสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
1003209            เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษา                                                    3(2-2-5) 

  1003307            ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน                                                          3(2-2-5)         
1003308 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ                                                                 3(2-2-5) 
1003405            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ว                                           3(2-2-5) 

  1003410            การเรียนภาษาอังกฤษในการละคร                                              3(2-2-5) 
         วิชาโท     24       หน่วยกิต 
1003101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5)  
1003102  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครู       3(2-2-5) 
1003203  กลวิธีการแปล 1       3(2-2-5) 
1003204 โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสอน                                                       3(2-2-5)       
1003206   การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  1         3(2-2-5) 
1003207  การสอนทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ  1          3(2-2-5) 
1003307  ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน         3(2-2-5) 
1003407 วัฒนธรรมภาษาอังกฤษและนานาชาตสิ าหรับครูสอนภาษา                    3(2-2-5) 
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1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1         2(0-120) 
1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู2   2(0-120) 
1001501 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 1   6(0-360) 
1001502 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2   6(0-360) 
         2.2 กลุม่วิชาเอก        81               หนว่ยกติ 
                        2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                                                    69               หน่วยกติ                               
                      ให้เรียนทกุกลุ่มดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มการฟังและการพูด 
1003101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5) 
1003201 การสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ  1    3(2-2-5) 
1003205 การสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ  2     3(2-2-5) 
1003406 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพือ่การปฏสิัมพันธ์ทางสังคม   3(2-2-5) 
 

2. กลุ่มการอ่านและการเขียน 
1003206 การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  1  3(2-2-5) 
1003207 การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  2  3(2-2-5) 
1003301  การสอนทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ  1  3(2-2-5) 
1003302 การสอนทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ  2  3(2-2-5) 

3. กลุ่มภาษาศาสตร์ 
1003102 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครู  3(2-2-5) 
1003202 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
1003303 ภาษาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

4. กลุ่มการแปล 
1003203 กลวิธีการแปล 1   3(2-2-5) 
1003208 กลวิธีการแปล 2   3(2-2-5) 

5. กลุ่มวัฒนธรรมศึกษา 
1003407 ภาษาวัฒนธรรมอังกฤษและนานาชาตสิ าหรับครูสอนภาษา  3(2-2-5) 

6. กลุ่มวรรณกรรม 
1003309 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน   3(2-2-5) 
1003401 วรรณกรรมนานาชาติ  3(2-2-5) 

7. กลุ่มการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
1003204 โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสอน  3(2-2-5) 
1003310 การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
1003311 การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา  3(2-2-5) 
1003402 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1003403 การวิจัยภาษาองักฤษในชัน้เรยีน  3(2-2-5) 
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1003408 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรยีมสอบและการสมคัรงาน     3(2-2-5) 
1003409 การฝึกสอนแบบจุลภาค    3(2-2-5) 
วิชาเอกเลอืก ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า             12         หนว่ยกติ 
1003304 โครงงานภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 
1003305  การศึกษาเอกเทศ   3(2-2-5) 
1003306 อาเซียนศกึษา   3(2-2-5) 
1003312 ค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
1003313 ภาษาอังกฤษในสือ่สิ่งพมิพ์               3(2-2-5) 
1003404 สัมมนาการสอนภาษาองักฤษ               3(2-2-5)   
กลุม่วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู                      16          หนว่ยกติ 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู1     2(0-120) 
1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพคร ู2          2(0-120) 
1001501 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 1        6(0-360) 
1001502 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2           6(0-360) 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี ไมน่้อยกว่า    6         หนว่ยกติ 
         ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
 วิชาเลอืกเสรีของสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
1003209            เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษา                                                    3(2-2-5) 

  1003307            ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน                                                          3(2-2-5)         
1003308 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ                                                                 3(2-2-5) 
1003405            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ว                                           3(2-2-5) 

  1003410            การเรียนภาษาอังกฤษในการละคร                                              3(2-2-5) 
         วิชาโท     24       หน่วยกิต 
1003101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5)  
1003102  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครู       3(2-2-5) 
1003203  กลวิธีการแปล 1       3(2-2-5) 
1003204 โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสอน                                                       3(2-2-5)       
1003206   การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  1         3(2-2-5) 
1003207  การสอนทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ  1          3(2-2-5) 
1003307  ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน         3(2-2-5) 
1003407 วัฒนธรรมภาษาอังกฤษและนานาชาตสิ าหรับครูสอนภาษา                    3(2-2-5) 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
Bachelor of Education Program in General Science 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา   
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)  : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

     ชื่อย่อ(ภาษาไทย)  : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Education (General Science) 

     ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)  : B.Ed. (General Science) 
ปรัชญา  
 ครูชั้นวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นส่วนส าคัญในการจัดท้องถิ่นเข้าสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ และเข้าสู่สากล 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ มีความรัก และ
ศรัทธาต่อสถาบัน 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปให้มีความรู้พื้นฐานทั้งทฤษฏีและปฏิบัติเป็นอย่างดี 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนและด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี  
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อใน
ระดับสูงได้ 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดระบบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้  
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร             178 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร        
 ก. หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า                         30   หนว่ยกติ 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า                       142 หนว่ยกติ 
  (1) วิชาครู          55 หนว่ยกติ 
   (1.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู               39 หน่วยกิต 
   (1.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู         16 หน่วยกิต 
  (2) วิชาเฉพาะดา้น/วิชาเอก ไม่น้อยกว่า         87 หนว่ยกติ 
   (2.1) วิชาเอกเดีย่ว ไม่น้อยกว่า         69 หน่วยกิต       
   (2.2) วิชาการสอนวิชาเอก      ไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   (2.3) เลือกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า         12 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลอืกเสรี         ไม่น้อยกว่า  6 หนว่ยกติ 
 
 

เ ส้ น ท า ง สู่ บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  2 5 5 9 | 179 
 

 
 

รายวิชา   
(1)  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป    30   หนว่ยกติ 

(1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       9    หน่วยกิต 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน      3 (3-0-6) 
  (1.2)  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์        6    หน่วยกิต 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์      3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม        3(3-0-6) 

(1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         6    หน่วยกิต 
2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก       3(3-0-6) 
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     3(3-0-6) 
  (1.4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      9    หน่วยกิต 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ       3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ      3(2-2-5) 
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่นอ้ยกว่า       142    หน่วยกิต 

 (2.1)  วิชาคร ู     55     หน่วยกิต 
 (2.1.1) กลุ่มวิชาชีพครู        39     หน่วยกิต 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน      3(3-0-6) 
1001102 หลักการและปรัชญาการศึกษา      3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่การเป็นครู     3(3-0-6) 
1014233 ความเปน็ครู        3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1010201 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้        3(2-2-5) 
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ     3(3-0-6) 
1013310 ผู้ก ากับลูกเสือ  เนตรนารี  ผูน้ ายุวกาชาดและผูน้ าบ าเพ็ญประโยชน์  3(2-2-5) 
1009401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1014432 การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา    3(2-2-5) 

(2.1.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   16    หน่วยกิต 
1001403          การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1                       2(0-120) 
1001404          การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2                       2(0-120) 
1001501          การปฏบิัติการสอนในสถานศกึษา 1                       6(0-360) 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
Bachelor of Education Program in General Science 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา   
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)  : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

     ชื่อย่อ(ภาษาไทย)  : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Education (General Science) 

     ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)  : B.Ed. (General Science) 
ปรัชญา  
 ครูชั้นวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นส่วนส าคัญในการจัดท้องถิ่นเข้าสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ และเข้าสู่สากล 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ มีความรัก และ
ศรัทธาต่อสถาบัน 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปให้มีความรู้พื้นฐานทั้งทฤษฏีและปฏิบัติเป็นอย่างดี 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนและด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี  
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อใน
ระดับสูงได้ 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดระบบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้  
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร             178 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร        
 ก. หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า                         30   หนว่ยกติ 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า                       142 หนว่ยกติ 
  (1) วิชาครู          55 หนว่ยกติ 
   (1.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู               39 หน่วยกิต 
   (1.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู         16 หน่วยกิต 
  (2) วิชาเฉพาะดา้น/วิชาเอก ไม่น้อยกว่า         87 หนว่ยกติ 
   (2.1) วิชาเอกเดีย่ว ไม่น้อยกว่า         69 หน่วยกิต       
   (2.2) วิชาการสอนวิชาเอก      ไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   (2.3) เลือกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า         12 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลอืกเสรี         ไม่น้อยกว่า  6 หนว่ยกติ 
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รายวิชา   
(1)  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป    30   หนว่ยกติ 

(1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       9    หน่วยกิต 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน      3 (3-0-6) 
  (1.2)  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์        6    หน่วยกิต 
1002101 การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์      3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม        3(3-0-6) 

(1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         6    หน่วยกิต 
2003101 สังคมไทยและสงัคมโลก       3(3-0-6) 
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     3(3-0-6) 
  (1.4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      9    หน่วยกิต 
4004101 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ       3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ      3(2-2-5) 
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่นอ้ยกว่า       142    หน่วยกิต 

 (2.1)  วิชาคร ู     55     หน่วยกิต 
 (2.1.1) กลุ่มวิชาชีพครู        39     หน่วยกิต 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน      3(3-0-6) 
1001102 หลักการและปรัชญาการศึกษา      3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่การเป็นครู     3(3-0-6) 
1014233 ความเปน็ครู        3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1010201 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้        3(2-2-5) 
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ     3(3-0-6) 
1013310 ผู้ก ากับลูกเสือ  เนตรนารี  ผูน้ ายุวกาชาดและผูน้ าบ าเพ็ญประโยชน์  3(2-2-5) 
1009401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1014432 การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา    3(2-2-5) 

(2.1.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   16    หน่วยกิต 
1001403          การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1                       2(0-120) 
1001404          การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2                       2(0-120) 
1001501          การปฏบิัติการสอนในสถานศกึษา 1                       6(0-360) 
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1001502          การปฏบิัติการสอนในสถานศกึษา 2                       6(0-360) 
  (2.2)  วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 87      หน่วยกิต 

(2.2.1)  รายวิชาเอกเดี่ยว   ไม่น้อยกว่า       69      หน่วยกิต 
1005101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
1005102 คณิตศาสตร์ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
1005203 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
1005204 ปฏิบัตกิารฟิสิกสส์ าหรับครูวทิยาศาสตร์ 1     1(0-2-1) 
1005205 เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
1005206 ปฏิบัตกิารเคมีส าหรับครูวทิยาศาสตร ์1     1(0-2-1) 
1005207 ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
1005208 ปฏิบัตกิารชีววทิยาส าหรับครวูิทยาศาสตร์ 1    1(0-2-1) 
1005209 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
1005210 ปฏิบัตกิารฟิสิกสส์ าหรับครูวทิยาศาสตร์ 2     1(0-2-1) 
1005211 เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
1005212 ปฏิบัตกิารเคมีส าหรับครูวทิยาศาสตร ์2     1(0-2-1) 
1005213 ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
1005214 ปฏิบัตกิารชีววทิยาส าหรับครวูิทยาศาสตร์ 2    1(0-2-1) 
1005215 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 
1005316 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
1005317 ปรัชญาวิทยาศาสตร์       3(3-0-6) 
1005318 อิเล็กทรอนกิส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1005319 วิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบส าหรับครูวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 
1005320 ชีวเคมสี าหรับครูวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
1005321 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
1005322 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์       3(1-4-4) 
1005324 วิทยาศาสตร์อวกาศส าหรับครูวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1005325 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมส าหรับครูวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 
1005426 เทคนคิการใช้เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์     3(1-4-4) 
1005427 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์       3(1-4-4) 
1005428 การสื่อสารวิทยาศาสตร์       3(1-4-4) 
  (2.2.2.) วิชาการสอนวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า        6      หน่วยกิต 
1005323 การสอนวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
1005435 การสอนวิชาฟิสิกส์       3(2-2-5) 
1005445 การสอนวิชาเคมี        3(2-2-5) 
1005455 การสอนวิชาชีววิทยา       3(2-2-5) 
1005467 การสอนวิทยาศาสตรท์ั่วไป      3(2-2-5) 
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1001502          การปฏบิัติการสอนในสถานศกึษา 2                       6(0-360) 
  (2.2)  วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 87      หน่วยกิต 

(2.2.1)  รายวิชาเอกเดี่ยว   ไม่น้อยกว่า       69      หน่วยกิต 
1005101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
1005102 คณิตศาสตร์ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
1005203 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
1005204 ปฏิบัตกิารฟิสิกสส์ าหรับครูวทิยาศาสตร์ 1     1(0-2-1) 
1005205 เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
1005206 ปฏิบัตกิารเคมีส าหรับครูวทิยาศาสตร ์1     1(0-2-1) 
1005207 ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
1005208 ปฏิบัตกิารชีววทิยาส าหรับครวูิทยาศาสตร์ 1    1(0-2-1) 
1005209 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
1005210 ปฏิบัตกิารฟิสิกสส์ าหรับครูวทิยาศาสตร์ 2     1(0-2-1) 
1005211 เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
1005212 ปฏิบัตกิารเคมีส าหรับครูวทิยาศาสตร ์2     1(0-2-1) 
1005213 ชีววิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
1005214 ปฏิบัตกิารชีววทิยาส าหรับครวูิทยาศาสตร์ 2    1(0-2-1) 
1005215 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 
1005316 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
1005317 ปรัชญาวิทยาศาสตร์       3(3-0-6) 
1005318 อิเล็กทรอนกิส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1005319 วิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบส าหรับครูวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 
1005320 ชีวเคมสี าหรับครูวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
1005321 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
1005322 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์       3(1-4-4) 
1005324 วิทยาศาสตร์อวกาศส าหรับครูวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1005325 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมส าหรับครูวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 
1005426 เทคนคิการใช้เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์     3(1-4-4) 
1005427 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์       3(1-4-4) 
1005428 การสื่อสารวิทยาศาสตร์       3(1-4-4) 
  (2.2.2.) วิชาการสอนวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า        6      หน่วยกิต 
1005323 การสอนวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
1005435 การสอนวิชาฟิสิกส์       3(2-2-5) 
1005445 การสอนวิชาเคมี        3(2-2-5) 
1005455 การสอนวิชาชีววิทยา       3(2-2-5) 
1005467 การสอนวิทยาศาสตรท์ั่วไป      3(2-2-5) 
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2.3 เลือกวิชาเอก                        ไม่น้อยกว่า 12    หน่วยกิต 
เลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตอ่ไปนี้ 1 กลุ่ม 

1) กลุ่มฟิสิกส ์
1005431 กลศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
1005432 ฟิสิกส์ของคลื่นส าหรับครูวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1005433 ฟิสิกส์แผนใหม่ส าหรับครูวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1005434 แม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับครูวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 

2) กลุ่มเคม ี
1005441 เคมีอนิทรีย์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
1005442 เคมีอนินทรียส์ าหรับครูวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1005443 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1005444 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับครูวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 

3) กลุ่มชีววิทยา 
1005451 พฤกษศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1005452 สัตววิทยาส าหรับครูวทิยาศาสตร์      3(2-2-5) 
1005453 พันธุศาสตร์ส าหรับครูวทิยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1005454 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับครูวทิยาศาสตร์     3(2-2-5) 

4) กลุ่มวิทยาศาสตรท์ั่วไป 
1005461 ธรณีวิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
1005462 อุตุนิยมวิทยาและอุทกวทิยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 
1005463 ความหลากหลายทางชวีภาพและการอนุรักษ์    3(2-2-5) 
1005464 การจัดการของเสียชมุชน       3(2-2-5) 
1005465 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อภูมิปัญญาทอ้งถิน่    3(2-2-5) 
1005466 การจัดทัศนศึกษาเชงิวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ    3(1-4-4) 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสงัคมศกึษา 
Bachelor of Education Program in Social Studies 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเตม็ (ไทย)  : ครุศาสตรบัณฑิต  (สงัคมศกึษา) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  : ค.บ. (สงัคมศึกษา) 
 ชื่อเตม็ (องักฤษ)  : Bachelor of Education (Social Studies)  
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Ed.  (Social Studies) 
 วชิาเอก 
 สังคมศึกษา 
ปรัชญา  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตครูสังคมศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความตระหนักและรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาสังคม             
ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และของโลก 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้  
   1) พัฒนาบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมของครูสังคมที่ดี  มีปฏิสัมพันธ์ที่ เหมาะสม                    
กับสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหาของเยาวชน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของสังคม   
  2) ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีความรู้ทางสังคมศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานของวิชาสังคม
ศึกษา และสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 
  3) บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ ไปใช้ในการสร้าง และจัดระบบการ
เรียนรู้สังคมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    4) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และค้นหาข้อเท็จจริงจากแหล่งประสบการณ์ตรง 
    5) มีความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน  
   6) ตระหนักถึงคุณค่าการใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานใน                
การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ และการแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตและในการจัด                           
การเรียนการสอน  
   7) ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครูสังคมศึกษา ในการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศ การสืบสานวัฒนธรรมไทย และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม  
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จ านวนหน่วยกิต  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า           178     หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า     142  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาชีพครู          39  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า   87  หน่วยกิต 

2.1)  วิชาบังคับ      45  หน่วยกิต 
2.2)  วิชาเลือก      36  หน่วยกิต 
2.3)  วิชาการสอนวิชาเอก    6  หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            16  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
รายวิชา  

ก าหนดให้นิสิตลงทะเบยีนเรียนในหมวดวิชา ดงัต่อไปนี้  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      9  หน่วยกิต 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ   3(3-0-6) 
2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
2001103  ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน     3(3-0-6) 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       6  หน่วยกิต 
1002101  การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์     3(3-0-6) 
2002102  สุนทรียนิยม       3(3-0-6) 
3) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์       6  หนว่ยกติ 
2003101  สังคมไทยและสงัคมโลก      3(3-0-6) 
2003102  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม    3(3-0-6) 
4) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   9  หนว่ยกติ 
4004101  วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตดัสินใจ      3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ     3(2-2-5) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า    142  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาชพีครู       39  หน่วยกิต 
1001101  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน     3(3-0-6) 
1001102  หลักการและปรัชญาการศึกษา     3(3-0-6) 
1001201  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
1001204  การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)                
1001302  การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้   3(2-2-5)                
1001303  การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ    3(3-0-6) 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาสงัคมศกึษา 
Bachelor of Education Program in Social Studies 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเตม็ (ไทย)  : ครุศาสตรบัณฑิต  (สงัคมศกึษา) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  : ค.บ. (สงัคมศึกษา) 
 ชื่อเตม็ (องักฤษ)  : Bachelor of Education (Social Studies)  
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Ed.  (Social Studies) 
 วชิาเอก 
 สังคมศึกษา 
ปรัชญา  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตครูสังคมศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความตระหนักและรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาสังคม             
ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และของโลก 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้  
   1) พัฒนาบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมของครูสังคมที่ดี  มีปฏิสัมพันธ์ที่ เหมาะสม                    
กับสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหาของเยาวชน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของสังคม   
  2) ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีความรู้ทางสังคมศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานของวิชาสังคม
ศึกษา และสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 
  3) บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ ไปใช้ในการสร้าง และจัดระบบการ
เรียนรู้สังคมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    4) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และค้นหาข้อเท็จจริงจากแหล่งประสบการณ์ตรง 
    5) มีความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน  
   6) ตระหนักถึงคุณค่าการใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานใน                
การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ และการแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตและในการจัด                           
การเรียนการสอน  
   7) ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครูสังคมศึกษา ในการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศ การสืบสานวัฒนธรรมไทย และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม  
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จ านวนหน่วยกิต  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า           178     หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า     142  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาชีพครู          39  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า   87  หน่วยกิต 

2.1)  วิชาบังคับ      45  หน่วยกิต 
2.2)  วิชาเลือก      36  หน่วยกิต 
2.3)  วิชาการสอนวิชาเอก    6  หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            16  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
รายวิชา  

ก าหนดให้นิสิตลงทะเบยีนเรียนในหมวดวิชา ดงัต่อไปนี้  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      9  หน่วยกิต 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ   3(3-0-6) 
2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
2001103  ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน     3(3-0-6) 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       6  หน่วยกิต 
1002101  การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์     3(3-0-6) 
2002102  สุนทรียนิยม       3(3-0-6) 
3) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์       6  หนว่ยกติ 
2003101  สังคมไทยและสงัคมโลก      3(3-0-6) 
2003102  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม    3(3-0-6) 
4) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   9  หนว่ยกติ 
4004101  วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตดัสินใจ      3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ     3(2-2-5) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า    142  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาชพีครู       39  หน่วยกิต 
1001101  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน     3(3-0-6) 
1001102  หลักการและปรัชญาการศึกษา     3(3-0-6) 
1001201  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
1001204  การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)                
1001302  การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้   3(2-2-5)                
1001303  การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความตอ้งการพิเศษ    3(3-0-6) 
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1009301  การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้     3(2-2-5) 
1009401  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1010201  นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1012207  จิตวิทยาส าหรับครู      3(2-2-5) 
1013310  ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาด และผูน้ าผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3(2-2-5)  
1014233  ความเปน็ครู       3(3-0-6) 
1014432  การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า    87  หน่วยกิต 

2.1) วชิาบงัคบั                45  หน่วยกิต 
1006101  ศาสนศกึษา       3(2-2-5) 
1006102  พัฒนาการสงัคมมนุษย์      3(2-2-5) 
1006201  การเมืองการปกครองของไทย     3(2-2-5) 
1006202  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์     3(2-2-5) 
1006203  ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
1006204  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์    3(2-2-5) 
1006205  หลักพุทธธรรม       3(2-2-5) 
1006206  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป      3(3-0-6) 
1006219  ภูมิศาสตร์กายภาพ      3(2-2-5) 
1006301  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(2-2-5) 
1006302  กฎหมายกบัชีวติ       3(3-0-6) 
1006303  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก     3(2-2-5) 
1006304  ประชากรกบัการพัฒนา      3(2-2-5) 
1006401  สัมมนาสังคมศกึษา      3(2-2-5) 
1006402  ระเบียบวธิีวิจัยทางสงัคมศาสตร์     3(2-2-5) 
2.2) วิชาเลือก        36  หน่วยกิต 
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวชิาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 1 รายวิชา ดังนี ้
กลุม่วิชาปรัชญาและศาสนา 
1006103  พระพุทธศาสนาส าหรับเยาวชน     3(2-2-5) 
1006104  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทย    3(2-2-5) 
1006105  ศาสนาอิสลามในสงัคมไทย     3(2-2-5) 
1006220  การฝึกสมาธิ       3(2-2-5) 
1006221  จริยธรรมกับชีวิต      3(2-2-5) 
1006305  จริยศาสตร ์       3(2-2-5) 
1006306  ปรัชญาตะวนัตกและตะวันออก     3(3-0-6) 
1006307  วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม      3(2-2-5) 
1006308  พระพุทธศาสนาในสงัคมไทย     3(2-2-5) 
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1006309  ปูชนียสถานและปูชนยีวัตถทุี่ส าคัญทางพระพทุธศาสนา  3(2-2-5) 
1006502  ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
กลุม่วิชาสงัคมวิทยา 
1006107  มนุษยก์ับสงัคม       3(2-2-5) 
1006212  มานุษยวิทยาเบื้องต้น      3(2-2-5) 
1006213  สังคมและวัฒนธรรมไทย      3(2-2-5) 
1006214  สังคมศาสตร์กับการพัฒนา     3(2-2-5) 
1006215  ท้องถิน่ศึกษา       3(2-2-5) 
1006216  ธนบุรีศกึษา       3(2-2-5) 
1006310  หลักสังคมวิทยา       3(3-0-6) 
1006311  สังคมวิทยาชนบทและเมือง     3(2-2-5)  
1006312  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
1006313  สังคมวิทยาการศึกษา      3(2-2-5) 
1006314  ปัญหาสังคม       3(2-2-5) 
1006403  สังคมวิทยาโลกาภิวัตน์      3(2-2-5) 
1006404  สังคมวิทยาการท่องเทีย่ว      3(2-2-5) 
กลุม่วิชาภูมศิาสตร ์
1006209  ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้     3(2-2-5) 
1006210  ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก      3(2-2-5) 
1006211  แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่    3(2-2-5) 
1006315  การจัดการสิง่แวดล้อม      3(2-2-5) 
1006316  ภูมิศาสตร์เอเชียและโอเชยีเนยี     3(2-2-5) 
1006317  ภูมิศาสตร์ยโุรปและแอฟริกา     3(2-2-5) 
1006318  ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนอืและอเมริกาใต้    3(2-2-5) 
1006319  ภูมิศาสตร์มนุษย์       3(2-2-5) 
1006320  ภูมิศาสตร์การตั้งถิน่ฐาน      3(2-2-5) 
1006321  ธรณีสัณฐานวิทยา      3(2-2-5) 
1006322  การส ารวจขอ้มูลระยะไกล     3(2-2-5) 
1006405  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย     3(2-2-5) 
1006406  ภูมิศาสตร์เศรษฐกจิ      3(2-2-5) 
1006407  ภูมิศาสตร์การเมือง      3(2-2-5) 
1006408  ภูมิอากาศวทิยา       3(2-2-5) 
1006409  ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์     3(2-2-5) 
กลุม่วิชาประวตัศิาสตร์ 
1006217  ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมยัอยุธยา    3(2-2-5) 
1006218  ประวัติศาสตร์ไทยสมยัอยธุยา     3(2-2-5) 
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1009301  การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้     3(2-2-5) 
1009401  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1010201  นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1012207  จิตวิทยาส าหรับครู      3(2-2-5) 
1013310  ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายุวกาชาด และผูน้ าผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3(2-2-5)  
1014233  ความเปน็ครู       3(3-0-6) 
1014432  การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า    87  หน่วยกิต 

2.1) วชิาบงัคบั                45  หน่วยกิต 
1006101  ศาสนศกึษา       3(2-2-5) 
1006102  พัฒนาการสงัคมมนุษย์      3(2-2-5) 
1006201  การเมืองการปกครองของไทย     3(2-2-5) 
1006202  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์     3(2-2-5) 
1006203  ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
1006204  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์    3(2-2-5) 
1006205  หลักพุทธธรรม       3(2-2-5) 
1006206  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป      3(3-0-6) 
1006219  ภูมิศาสตร์กายภาพ      3(2-2-5) 
1006301  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(2-2-5) 
1006302  กฎหมายกบัชีวติ       3(3-0-6) 
1006303  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก     3(2-2-5) 
1006304  ประชากรกบัการพัฒนา      3(2-2-5) 
1006401  สัมมนาสังคมศกึษา      3(2-2-5) 
1006402  ระเบียบวธิีวิจัยทางสงัคมศาสตร์     3(2-2-5) 
2.2) วิชาเลือก        36  หน่วยกิต 
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวชิาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 1 รายวิชา ดังนี ้
กลุม่วิชาปรัชญาและศาสนา 
1006103  พระพุทธศาสนาส าหรับเยาวชน     3(2-2-5) 
1006104  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทย    3(2-2-5) 
1006105  ศาสนาอิสลามในสงัคมไทย     3(2-2-5) 
1006220  การฝึกสมาธิ       3(2-2-5) 
1006221  จริยธรรมกับชีวิต      3(2-2-5) 
1006305  จริยศาสตร ์       3(2-2-5) 
1006306  ปรัชญาตะวนัตกและตะวันออก     3(3-0-6) 
1006307  วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม      3(2-2-5) 
1006308  พระพุทธศาสนาในสงัคมไทย     3(2-2-5) 
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1006309  ปูชนียสถานและปูชนยีวัตถทุี่ส าคัญทางพระพทุธศาสนา  3(2-2-5) 
1006502  ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
กลุม่วิชาสงัคมวิทยา 
1006107  มนุษยก์ับสงัคม       3(2-2-5) 
1006212  มานุษยวิทยาเบื้องต้น      3(2-2-5) 
1006213  สังคมและวัฒนธรรมไทย      3(2-2-5) 
1006214  สังคมศาสตร์กับการพัฒนา     3(2-2-5) 
1006215  ท้องถิน่ศึกษา       3(2-2-5) 
1006216  ธนบุรีศกึษา       3(2-2-5) 
1006310  หลักสังคมวิทยา       3(3-0-6) 
1006311  สังคมวิทยาชนบทและเมือง     3(2-2-5)  
1006312  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
1006313  สังคมวิทยาการศึกษา      3(2-2-5) 
1006314  ปัญหาสังคม       3(2-2-5) 
1006403  สังคมวิทยาโลกาภิวัตน์      3(2-2-5) 
1006404  สังคมวิทยาการท่องเทีย่ว      3(2-2-5) 
กลุม่วิชาภูมศิาสตร์ 
1006209  ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้     3(2-2-5) 
1006210  ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก      3(2-2-5) 
1006211  แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่    3(2-2-5) 
1006315  การจัดการสิง่แวดล้อม      3(2-2-5) 
1006316  ภูมิศาสตร์เอเชียและโอเชยีเนยี     3(2-2-5) 
1006317  ภูมิศาสตร์ยโุรปและแอฟริกา     3(2-2-5) 
1006318  ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนอืและอเมริกาใต้    3(2-2-5) 
1006319  ภูมิศาสตร์มนุษย์       3(2-2-5) 
1006320  ภูมิศาสตร์การตั้งถิน่ฐาน      3(2-2-5) 
1006321  ธรณีสัณฐานวิทยา      3(2-2-5) 
1006322  การส ารวจขอ้มูลระยะไกล     3(2-2-5) 
1006405  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย     3(2-2-5) 
1006406  ภูมิศาสตร์เศรษฐกจิ      3(2-2-5) 
1006407  ภูมิศาสตร์การเมือง      3(2-2-5) 
1006408  ภูมิอากาศวทิยา       3(2-2-5) 
1006409  ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์     3(2-2-5) 
กลุม่วิชาประวัตศิาสตร์ 
1006217  ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมยัอยุธยา    3(2-2-5) 
1006218  ประวัติศาสตร์ไทยสมยัอยธุยา     3(2-2-5) 
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1006323  ประวัติศาสตร์ไทยสมยัธนบุร ีและสมัยรตันโกสนิทร ์   3(2-2-5) 
1006324  เอเชียศึกษา       3(2-2-5) 
1006325  เหตุการณ์โลกปัจจบุัน      3(2-2-5) 
1006326  พิพิธภัณฑสถานวทิยา        3(2-2-5) 
1006327  ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย   3(3-0-6) 
1006410  สันติภาพศึกษา       3(2-2-5) 
1006411  ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง     3(3-0-6) 
1006412  ประวัติศาสตร์ยุโรป      3(3-0-6) 
1006413  ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา     3(3-0-6) 
1006422  วิธีการศึกษาทางประวตัิศาสตร์     3(2-2-5) 
กลุม่วิชารัฐศาสตร์และนติศิาสตร์ 
1006207  ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกับรฐัศาสตร์     3(3-0-6) 
1006208  ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมาย     3(3-0-6) 
1006328  การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย     3(3-0-6) 
1006329  กฎหมายรัฐธรรมนูญ      3(3-0-6) 
1006320  กฎหมายกบัสังคมศกึษา      3(3-0-6) 
1006414  ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
1006415  วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย    3(3-0-6) 
1006416  การเมืองระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
1006417  ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
1006504  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
กลุม่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
1006222  เศรษฐกิจประเทศไทยเชิงวิเคราะห์     3(3-0-6) 
1006223  มนุษยก์ับเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 
1006224  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา     3(2-2-5) 
1006331  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์      3(2-2-5) 
1006332  เศรษฐศาสตร์การเกษตร      3(3-0-6) 
1006333  การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของไทย    3(2-2-5) 
1006418  เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง     3(3-0-6) 
1006419  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ     3(3-0-6)     
2.3) วิชาการสอนวิชาเอก       6 หน่วยกิต 
1006420  ทักษะและเทคนิคการสอนสงัคมศึกษา    3(2-2-5) 
1006421  กระบวนการจัดการเรยีนรู้วิชาสังคมศึกษา    3(2-2-5) 
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หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาคอมพวิเตอร์เพ่ือการศกึษา 
Bachelor of Education Program in Computer for Education 

ชือ่ปรญิญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Computer for Education) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Computer for Eduaction) 
 

 ปรัชญา 
          มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
วัตถปุระสงค ์

1.มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

3.มีความสามารถในการวิเคราะห์ และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการท างาน 
4.มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถจัดการข้อโต้แย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
5.มีความสามารถในการเป็นผู้อบรม  และฝึกวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในหลักสูตรระยะสั้นได้ 
6.มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานด้านสนับสนุนการสอนได้ 
 

จ านวนหนว่ยกติ       หน่วยกติรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      135           หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จ านวนไม่น้อยกว่า    30          หน่วยกิต 
2) หมวดวชิาเฉพาะ    จ านวนไมน่้อยกว่า    99          หน่วยกิต  

 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู 24        หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น  
 

2.2.1) แบบเอกเดี่ยว โดยเรยีนวิชาเอกสาขาวชิาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
เพียงสาขาเดยีว จ านวนไมน่้อยกว่า 69        หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ 48        หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 21        หน่วยกิต 

2.2.2) แบบโท โดยเรยีนวิชาเอกสาขาอื่นที่จัดกลุ่มวชิาเฉพาะด้านแบบเอกโท และเรียน
วิชาโทสาขาวชิาคอมพิวเตอรเ์พื่อการศกึษา  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 24        หน่วยกิต 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาคอมพวิเตอร์เพือ่การศกึษา 
Bachelor of Education Program in Computer for Education 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Computer for Education) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Computer for Eduaction) 
 

 ปรัชญา 
          มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
วัตถปุระสงค ์

1.มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

3.มีความสามารถในการวิเคราะห์ และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการท างาน 
4.มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถจัดการข้อโต้แย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
5.มีความสามารถในการเป็นผู้อบรม  และฝึกวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในหลักสูตรระยะสั้นได้ 
6.มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานด้านสนับสนุนการสอนได้ 
 

จ านวนหนว่ยกติ       หน่วยกติรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      135           หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จ านวนไม่น้อยกว่า    30          หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวนไมน่้อยกว่า    99          หน่วยกิต  

 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู 24        หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น  
 

2.2.1) แบบเอกเดี่ยว โดยเรยีนวิชาเอกสาขาวชิาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
เพียงสาขาเดยีว จ านวนไมน่้อยกว่า 69        หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ 48        หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 21        หน่วยกิต 

2.2.2) แบบโท โดยเรยีนวิชาเอกสาขาอื่นที่จัดกลุ่มวชิาเฉพาะด้านแบบเอกโท และเรียน
วิชาโทสาขาวชิาคอมพิวเตอรเ์พื่อการศกึษา  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 24        หน่วยกิต 
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 วิชาโทบงัคับ 12 หน่วยกิต 
 วิชาโทเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลอืกเสรี  จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รายวิชา 

1.) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชาอืน่ ๆ 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ     3(3-0-6) 
2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
2001103  ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้านเบื้องต้น      3(3-0-6) 

 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1002101  การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์       3(3-0-6) 
2002102  สุนทรียนิยม                           3(3-0-6) 

 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2003101  สังคมไทยสงัคมโลก                          3(3-0-6) 
2003102  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม      3(3-0-6) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์ับคณิตศาสตร์ 
4004101  วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต                3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตดัสินใจ                  3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ       3(2-2-5) 

2.) หมวดวิชาเฉพาะ      99   หนว่ยกติ 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(3-0-6)  
1014233 ความเปน็ครู 3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ 3(2-2-5)  
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
1009401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1014432 การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5)   
2.2) กลุม่วิชาเฉพาะดา้น     

2.2.1) แบบเอกเดีย่ว เรียนวิชาสาขาคอมพวิเตอร์เพือ่การศกึษาเพยีงสาขาเดยีว 
จ านวนไมน่อ้ยกว่า  69 หนว่ยกติ 

วิชาเอกบังคับ  48 หน่วยกิต 
1011101 คณิตศาสตร์ส าหรับครคูอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
1011102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
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1011201 ภาษาโปรแกรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011202 สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011203 ระบบจัดการฐานขอ้มูลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1011204 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ 3(2-2-5) 
1011205 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1011206 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
1011207 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
1011208 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถสุ าหรับงานในสถานศกึษา 3(2-2-5) 
1011209 สื่อการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
1011301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับงานในสถานศกึษา 3(2-2-5) 
1011302 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1011303 เทคโนโลยีและการออกแบบเว็บส าหรับงานการศกึษา 3(2-2-5) 
1011304 ระบบปฏบิัติการ 3(2-2-5) 
1011401 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
                              วิชาเอกเลือก            เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                  21         หน่วยกติ 
1011260 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)  
1011360 การพัฒนาเวบ็ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1011361 โปรแกรมประยุกตด์้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 
1011362 การประยุกต์ใช้มัลติมเีดีย 3(2-2-5) 
1011363 เรื่องเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
1011364 ระบบจัดการเรียนอีเลิร์นนิ่ง 3(2-2-5) 
1011365 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดการคลังขอ้สอบ 3(2-2-5) 
1011366 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011367 การสอนไมโครโปรเซสเซอร์  3(2-2-5) 
1011368 การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5) 
1011460 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011461 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 
1011462 การบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011463 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบส านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
1011464 ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ 3(2-2-5) 
1011465 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่ธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5)  
1011466 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
1011467 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2-5) 
1011468 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1011402 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 1 3(2-2-5) 
1011403 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 2 3(2-2-5) 
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 วิชาโทบงัคับ 12 หน่วยกิต 
 วิชาโทเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลอืกเสรี  จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รายวิชา 

1.) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชาอืน่ ๆ 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสืบคน้สารสนเทศ     3(3-0-6) 
2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
2001103  ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่นบ้านเบื้องต้น      3(3-0-6) 

 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1002101  การพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์       3(3-0-6) 
2002102  สุนทรียนิยม                           3(3-0-6) 

 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2003101  สังคมไทยสงัคมโลก                          3(3-0-6) 
2003102  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม      3(3-0-6) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์ับคณิตศาสตร์ 
4004101  วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต                3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตดัสินใจ                  3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ       3(2-2-5) 

2.) หมวดวิชาเฉพาะ      99   หนว่ยกติ 
1001201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(3-0-6)  
1014233 ความเปน็ครู 3(3-0-6) 
1012207 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1001204 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  
1009301 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ 3(2-2-5)  
1001302 การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
1009401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1014432 การบริหารและการประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5)   
2.2) กลุม่วิชาเฉพาะดา้น     

2.2.1) แบบเอกเดีย่ว เรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์เพือ่การศกึษาเพียงสาขาเดยีว 
จ านวนไมน่อ้ยกว่า  69 หนว่ยกติ 

วิชาเอกบังคับ  48 หน่วยกิต 
1011101 คณิตศาสตร์ส าหรับครคูอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
1011102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
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1011201 ภาษาโปรแกรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011202 สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011203 ระบบจัดการฐานขอ้มูลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1011204 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ 3(2-2-5) 
1011205 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1011206 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
1011207 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
1011208 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถสุ าหรับงานในสถานศกึษา 3(2-2-5) 
1011209 สื่อการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
1011301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับงานในสถานศกึษา 3(2-2-5) 
1011302 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1011303 เทคโนโลยีและการออกแบบเว็บส าหรับงานการศกึษา 3(2-2-5) 
1011304 ระบบปฏบิัติการ 3(2-2-5) 
1011401 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
                              วิชาเอกเลือก            เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                  21         หน่วยกติ 
1011260 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)  
1011360 การพัฒนาเวบ็ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1011361 โปรแกรมประยุกตด์้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 
1011362 การประยุกต์ใช้มัลติมเีดีย 3(2-2-5) 
1011363 เรื่องเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
1011364 ระบบจัดการเรียนอีเลิร์นนิ่ง 3(2-2-5) 
1011365 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดการคลังขอ้สอบ 3(2-2-5) 
1011366 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011367 การสอนไมโครโปรเซสเซอร์  3(2-2-5) 
1011368 การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5) 
1011460 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011461 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 
1011462 การบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011463 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบส านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
1011464 ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ 3(2-2-5) 
1011465 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่ธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5)  
1011466 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
1011467 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2-5) 
1011468 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1011402 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 1 3(2-2-5) 
1011403 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 2 3(2-2-5) 
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2.2.2) แบบโท เรียนวิชาเอกสาขาอืน่ทีจ่ดักลุม่วิชาเฉพาะดา้นแบบเอกโท 
และเรียนวิชาโทสาขาวิชาคอมพวิเตอร์เพ่ือการศกึษา  จ านวนไมน่อ้ยกว่า                  24 หนว่ยกติ 

วิชาโทบงัคับ                                                        12 หน่วยกิต 
1011205 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1011209 สื่อการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
1011302 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1011401 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)  
                              วิชาโทเลือก                เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า               12 หน่วยกิต 
1011260 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
1011360 การพัฒนาเวบ็ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1011361 โปรแกรมประยุกตด์้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 
1011362 การประยุกต์ใช้มัลติมเีดีย 3(2-2-5) 
1011363 เรื่องเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
1011364 ระบบจัดการเรียนอีเลิร์นนิ่ง 3(2-2-5) 
1011365 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดการคลังขอ้สอบ 3(2-2-5) 
1011366 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011367 การสอนไมโครโปรเซสเซอร์  3(2-2-5) 
1011368 การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5) 
1011460 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011461 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 
1011462 การบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011463 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบส านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
1011464 ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ 3(2-2-5) 
1011465 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่ธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5) 
1011466 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
1011467 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
1011468 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1011402 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 1 3(2-2-5) 
1011403 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 2 3(2-2-5) 

2.3) กลุม่วิชาฝกึประสบการณวิ์ชาชพี                                 6           หนว่ยกติ 
1011404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพวิเตอร์ 6(270)  

3.) หมวดวิชาเลอืกเสรี  เลอืกเรียนวิชาใด ๆ ไมน่อ้ยกว่า        6  หนว่ยกติ 
                   ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพื้นฐาน             

ของวิชาเอกและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา               
ของหลักสูตรนี้ 
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หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจติวิทยา 
Bachelor of  Education  Program  in  Psychology 

 
ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (จิตวิทยา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Psychology) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Psychology)  

วชิาเอก 
จิตวิทยา 

ปรัชญา 
  การศึกษาด้านจิตวิทยาคือการท าให้บุคคลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และยึดมั่นในจรรยาบรรณนักจิตวิทยาอย่างมั่นคง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจทฤษฏี หลักการ เทคนิควิธี มีทักษะการบริการทางจิตวิทยา มีคุณธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา 

2. มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนสามารถน าความรู้เทคนิควิธีและทักษะ
การบริการทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพูด  การเขียน 
และการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยา 
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นนักวิชาชีพที่มีคุณภาพและ

สามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ 
6.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตและการประกอบวชิาชีพ 
7.  มีความรับผิดชอบ ความสามารถรู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

จ านวนหนว่ยกติ  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า    129   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ไมน่อ้ยกว่า     30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า     93 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู      24 หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น             จ านวนไม่นอ้ยกว่า  63 หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคบั     33 หน่วยกิต 
   2.2.2) วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่นอ้ยกว่า  30 หน่วยกิต 
  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต 

      3) หมวดวิชาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
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2.2.2) แบบโท เรียนวิชาเอกสาขาอืน่ทีจั่ดกลุม่วิชาเฉพาะดา้นแบบเอกโท 
และเรียนวิชาโทสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศกึษา  จ านวนไมน่อ้ยกว่า                  24 หนว่ยกติ 

วิชาโทบงัคับ                                                        12 หน่วยกิต 
1011205 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1011209 สื่อการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
1011302 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1011401 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)  
                              วิชาโทเลือก                เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า               12 หน่วยกิต 
1011260 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
1011360 การพัฒนาเวบ็ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1011361 โปรแกรมประยุกตด์้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 
1011362 การประยุกต์ใช้มัลติมเีดีย 3(2-2-5) 
1011363 เรื่องเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
1011364 ระบบจัดการเรียนอีเลิร์นนิ่ง 3(2-2-5) 
1011365 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดการคลังขอ้สอบ 3(2-2-5) 
1011366 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011367 การสอนไมโครโปรเซสเซอร์  3(2-2-5) 
1011368 การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5) 
1011460 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011461 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 
1011462 การบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011463 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบส านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
1011464 ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ 3(2-2-5) 
1011465 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่ธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5) 
1011466 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
1011467 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
1011468 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1011402 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 1 3(2-2-5) 
1011403 ยุทธวิธกีารสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 2 3(2-2-5) 

2.3) กลุม่วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพี                                 6           หนว่ยกติ 
1011404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพวิเตอร์ 6(270)  

3.) หมวดวิชาเลอืกเสรี  เลอืกเรียนวิชาใด ๆ ไมน่อ้ยกว่า        6  หนว่ยกติ 
                   ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐาน             

ของวิชาเอกและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา               
ของหลักสูตรนี้ 
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หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจติวิทยา 
Bachelor of  Education  Program  in  Psychology 

 
ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (จิตวิทยา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Psychology) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Psychology)  

วชิาเอก 
จิตวิทยา 

ปรัชญา 
  การศึกษาด้านจิตวิทยาคือการท าให้บุคคลมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และยึดมั่นในจรรยาบรรณนักจิตวิทยาอย่างมั่นคง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจทฤษฏี หลักการ เทคนิควิธี มีทักษะการบริการทางจิตวิทยา มีคุณธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา 

2. มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนสามารถน าความรู้เทคนิควิธีและทักษะ
การบริการทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพูด  การเขียน 
และการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยา 
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นนักวิชาชีพที่มีคุณภาพและ

สามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ 
6.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการแกไ้ขปัญหาในการด าเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ 
7.  มีความรับผิดชอบ ความสามารถรู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

จ านวนหนว่ยกติ  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า    129   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ไมน่อ้ยกว่า     30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกวา่     93 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู      24 หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น             จ านวนไม่นอ้ยกว่า  63 หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคบั     33 หน่วยกิต 
   2.2.2) วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่นอ้ยกว่า  30 หน่วยกิต 
  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต 

      3) หมวดวิชาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
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รายวิชากลุม่วิชาเฉพาะดา้น 

กลุม่วิชาเอกบงัคบั              33   หน่วยกิต 
1012101    จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)          
1012102 จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้น                                    3(3-0-6) 
1012209    จิตวิทยาการเรียนรู้                               3(2-2-5) 
1012210    การวัดและการทดสอบทางจติวิทยา 3(2-2-5) 
1012211    จิตวิทยาการแนะแนว                                        3(3-0-6) 
1012212    จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้งตน้                                3(2-2-5)            
1012213   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ           3(3-0-6) 
1012217  สรีรจิตวิทยา       3(3-0-6) 
1012323    คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัจิตวิทยา 3(3-0-6) 
1012329    วิธีวิจยัทางจิตวทิยา                                      3(2-2-5) 
1012453 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคน้คว้าอสิระทางจิตวิทยา   3(3-0-6)  

 กลุม่วิชาเอกเลอืก       จ านวนไม่น้อยกว่า                    30    หน่วยกิต 
1012103    จิตวิทยาการแนะแนวเดก็                  3(3-0-6)   
1012204   มนุษยสัมพันธ์                                                            3(3-0-6) 

 1012205 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
1012206   พลวัตกลุ่ม 3(2-2-5) 
1012208 การจัดบริการทางจติวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา            3(2-2-5) 

 1012214 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล                                      3(3-0-6) 
1012215   สุขภาพจิตและการปรับตัว     3(3-0-6) 

 1012216   จิตวิทยาชุมชน                                                   3(3-0-6) 
 1012218    จิตวิทยาการทดลอง                                                           3(2-2-5) 

1012319  การประยุกต์จิตวทิยาเพือ่การเรียนรู้                  3(2-2-5) 
1012320    การวางแผนชีวิตและอาชีพ                                   3(2-2-5) 
1012321  การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา                                       3(3-0-6)         
1012322  จิตวิทยาการจูงใจ                        3(3-0-6) 
1012324 จิตวิทยาการแนะแนวส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ              3(2-2-5) 
1012325  การบริการปรึกษาครอบครัวเบื้องตน้                                 3(2-2-5) 
1012326    จิตวิทยาการปรึกษากลุ่มเบือ้งต้น               3(2-2-5) 

 1012327  จิตวิทยาการท างาน       3(3-0-6) 
 1012328  สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา                                 3(2-2-5) 

1012330    การพัฒนาศกัยภาพมนษุย์                  3(2-2-5) 
1012331  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักจิตวทิยา     3(2-2-5) 
1012332  จิตวิทยาการติดต่อสือ่สารและการโน้มน้าวใจ    3(2-2-5)    
1012333 จิตวิทยาภาวะผู้น า       3(2-2-5) 
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1012334   การปรับพฤติกรรม                                  3(2-2-5) 
1012335 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศกึษา              3(3-0-6) 
1012336   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์                                 3(2-2-5) 
1012337   การศึกษาแบบเรยีนรวม                       3(3-0-6) 

 1012338 การพัฒนาบคุลิกภาพ                                  3(2-2-5) 
 1012339 จิตวิทยาอปกติ                                             3(3-0-6) 

1012340  การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน               3(2-2-5) 
1012341 บริการสารสนเทศทางจติวิทยาและการแนะแนว              3(2-2-5) 
1012342 จิตวิทยาบุคลิกภาพ                                  3(3-0-6)                                
1012343   จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่น      3(3-0-6) 

 1012344 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู                        3(3-0-6) 
1012346 การฝึกการบริหารความเครียด     3(2-2-5) 
1012445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5) 

 1012447  จิตวิทยาการฝึกอบรม                                          3(2-2-5) 
1012448   สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวทิยา          3(2-2-5) 
1012449 พุทธศาสตร์กับจติวิทยาการแนะแนว      3(2-2-5) 
1012450  จิตวิทยาสุขภาพ       3(3-0-6) 
1012451 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต             3(2-2-5) 
1012452 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง        3(2-2-5) 
กลุม่วิชาฝกึประสบการณ์วชิาชพี      6 หน่วยกิต 
1012454    เตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชพีจิตวิทยา 3(2-2-5) 
1012455  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจติวิทยา 3(250) 
หมวดวชิาโท     จ านวนไม่นอ้ยกว่า     24 หน่วยกิต 

ส าหรับนิสิตนักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา สาขาวิชาอื่นทีเ่ลือกเรียนวิชาโท
จิตวิทยาให้เลือกเรยีนรายวชิาที่มีเนือ้หาเสริม/สมัพันธก์ับวชิาเอก  ภายใตค้วามเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร จากรายวชิาตอ่ไปนี้ 

 วิชาบงัคบั           18   หน่วยกิต 
1012101    จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)          
1012102 จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้น                  3(3-0-6) 
1012209 จิตวิทยาการเรียนรู้       3(2-2-5) 
1012210   การวัดและการทดสอบทางจติวิทยา 3(2-2-5) 
1012211   จิตวิทยาการแนะแนว                                           3(3-0-6) 
1012212 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้งตน้      3(2-2-5)            

วิชาเลอืก             6   หน่วยกิต 
   โดยให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจในกลุ่มวชิาเอกเลือก 
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รายวิชากลุม่วิชาเฉพาะดา้น 

กลุม่วิชาเอกบงัคบั              33   หน่วยกิต 
1012101    จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)          
1012102 จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้น                                    3(3-0-6) 
1012209    จิตวิทยาการเรียนรู้                               3(2-2-5) 
1012210    การวัดและการทดสอบทางจติวิทยา 3(2-2-5) 
1012211    จิตวิทยาการแนะแนว                                        3(3-0-6) 
1012212    จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้งตน้                                3(2-2-5)            
1012213   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ           3(3-0-6) 
1012217  สรีรจิตวิทยา       3(3-0-6) 
1012323    คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัจิตวิทยา 3(3-0-6) 
1012329    วิธีวิจยัทางจิตวทิยา                                      3(2-2-5) 
1012453 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคน้คว้าอสิระทางจิตวิทยา   3(3-0-6)  

 กลุม่วิชาเอกเลอืก       จ านวนไม่น้อยกว่า                    30    หน่วยกิต 
1012103    จิตวิทยาการแนะแนวเดก็                  3(3-0-6)   
1012204   มนุษยสัมพันธ์                                                            3(3-0-6) 

 1012205 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
1012206   พลวัตกลุ่ม 3(2-2-5) 
1012208 การจัดบริการทางจติวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา            3(2-2-5) 

 1012214 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล                                      3(3-0-6) 
1012215   สุขภาพจิตและการปรับตัว     3(3-0-6) 

 1012216   จิตวิทยาชุมชน                                                   3(3-0-6) 
 1012218    จิตวิทยาการทดลอง                                                           3(2-2-5) 

1012319  การประยุกต์จิตวทิยาเพือ่การเรียนรู้                  3(2-2-5) 
1012320    การวางแผนชีวิตและอาชีพ                                   3(2-2-5) 
1012321  การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา                                       3(3-0-6)         
1012322  จิตวิทยาการจูงใจ                        3(3-0-6) 
1012324 จิตวิทยาการแนะแนวส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ              3(2-2-5) 
1012325  การบริการปรึกษาครอบครัวเบื้องตน้                                 3(2-2-5) 
1012326    จิตวิทยาการปรึกษากลุ่มเบือ้งต้น               3(2-2-5) 

 1012327  จิตวิทยาการท างาน       3(3-0-6) 
 1012328  สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา                                 3(2-2-5) 

1012330    การพัฒนาศกัยภาพมนษุย์                  3(2-2-5) 
1012331  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักจิตวทิยา     3(2-2-5) 
1012332  จิตวิทยาการติดต่อสือ่สารและการโน้มน้าวใจ    3(2-2-5)    
1012333 จิตวิทยาภาวะผู้น า       3(2-2-5) 
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1012334   การปรับพฤติกรรม                                  3(2-2-5) 
1012335 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศกึษา              3(3-0-6) 
1012336   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์                                 3(2-2-5) 
1012337   การศึกษาแบบเรยีนรวม                       3(3-0-6) 

 1012338 การพัฒนาบคุลิกภาพ                                  3(2-2-5) 
 1012339 จิตวิทยาอปกติ                                             3(3-0-6) 

1012340  การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน               3(2-2-5) 
1012341 บริการสารสนเทศทางจติวิทยาและการแนะแนว              3(2-2-5) 
1012342 จิตวิทยาบุคลิกภาพ                                  3(3-0-6)                                
1012343   จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่น      3(3-0-6) 

 1012344 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู                        3(3-0-6) 
1012346 การฝึกการบริหารความเครียด     3(2-2-5) 
1012445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5) 

 1012447  จิตวิทยาการฝึกอบรม                                          3(2-2-5) 
1012448   สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวทิยา          3(2-2-5) 
1012449 พุทธศาสตร์กับจติวิทยาการแนะแนว      3(2-2-5) 
1012450  จิตวิทยาสุขภาพ       3(3-0-6) 
1012451 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต             3(2-2-5) 
1012452 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง        3(2-2-5) 
กลุม่วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพี      6 หน่วยกิต 
1012454    เตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชพีจิตวิทยา 3(2-2-5) 
1012455  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจติวิทยา 3(250) 
หมวดวิชาโท     จ านวนไม่นอ้ยกว่า     24 หน่วยกิต 

ส าหรับนิสิตนักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา สาขาวิชาอื่นทีเ่ลือกเรียนวิชาโท
จิตวิทยาให้เลือกเรยีนรายวชิาที่มีเนือ้หาเสริม/สมัพันธก์ับวชิาเอก  ภายใตค้วามเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร จากรายวชิาตอ่ไปนี้ 

 วิชาบงัคบั           18   หน่วยกิต 
1012101    จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)          
1012102 จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้น                  3(3-0-6) 
1012209 จิตวิทยาการเรียนรู้       3(2-2-5) 
1012210   การวัดและการทดสอบทางจติวิทยา 3(2-2-5) 
1012211   จิตวิทยาการแนะแนว                                           3(3-0-6) 
1012212 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้งตน้      3(2-2-5)            

วิชาเลอืก             6   หน่วยกิต 
   โดยให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจในกลุ่มวชิาเอกเลือก 
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หลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑติ สาขาวิชาการประเมนิผลและวิจยัทางการศกึษา 
Bachelor of Education Program in Educational 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (การประเมนิผลและวิจัยทางการศึกษา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Educational  Evaluation  and  Research) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Educational  Evaluation   and  Research) 

วชิาเอก 
การประเมนิผลและวิจัยทางการศึกษา 

ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตทีม่ีศักยภาพด้านการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 

วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากร
ทางการศึกษา สายสนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนด้านการประเมินผลและวิจัยทางการ
ศึกษา เพื่อให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพของนกัประเมนิผลและนักวิจัย 
  2. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ วธิีการในการวดัผล ประเมินผล วิจยั สถิติและการใช้ 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา  
  3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมนิค่า และน าความรู้ด้านการประเมินผล 
และวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานด้านการศึกษา 
  4. มีความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอืน่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอขอ้มลู และแปล
ความหมายข้อมูล ด้านการประเมินผลและวิจัย 
จ านวนหนว่ยกติ  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า    131   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

   1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป      30 หน่วยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่นอ้ยกว่า          95 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู                                                 24 หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น  
                                       2.2.1) แบบเอกเดี่ยว  ไม่น้อยกว่า             66       หน่วยกิต 
                                                         วิชาบังคบั                      33       หน่วยกิต 
                                                          วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า             33     หน่วยกิต 
                                      2.2.2) แบบเอกโท ไม่นอ้ยกว่า                 45       หน่วยกิต 
                                                         วิชาบังคบั         33       หน่วยกิต 
                                                          วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า               12       หน่วยกิต 
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                                      2.2.3) แบบโท  ไม่น้อยกว่า                                24    หน่วยกิต 
                                                         วิชาบังคบั                                 12       หน่วยกิต 
                                                          วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า            12       หน่วยกิต 
  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
                                       2.3.1) แบบเอกเดี่ยว             5      หน่วยกิต 
                                       2.3.2) แบบเอกโท             5        หน่วยกิต 
                                       2.3.3) แบบโท              3     หน่วยกิต 

      3) หมวดวิชาเลอืกเสร ีไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
รายวิชากลุม่วชิาเฉพาะดา้น          

1)  แบบเอกเดีย่ว   จ านวนไมน่อ้ยกว่า                              66   หนว่ยกติ 
วิชาเอกบังคับ                                33  หน่วยกิต 

                  1009202  การพัฒนาเครือ่งมอืวัดพุทธิพสิัย             3(2-2-5) 
                  1009203  การพัฒนาเครือ่งมอืวัดจติพิสยั  3(2-2-5) 
                  1009207 เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  3(2-2-5) 
                  1009302 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดทกัษะพิสัย  3(2-2-5) 
                  1009303 การประเมนิหลักสูตรและโครงการ  3(2-2-5) 
                  1009304 การประกันคุณภาพการศกึษา  3(2-2-5) 
                  1009306 ทฤษฎกีารวัดผลทางการศึกษา  3(3-0-6) 
                  1009309 ระเบียบวธิีวิจัย  3(2-2-5) 
                  1009311 สถิติเพือ่การวิจัย  3(2-2-5) 
                  1009402 การบริหารงานวดัผลและประเมินผลทางการศกึษา         3(2-2-5) 
                  1009406 สัมมนาการประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา  3(2-2-5) 
            วิชาเอกเลือก     เลือกเรียนรายวชิาตอ่ไปนี้ไม่นอ้ยกว่า           33     หน่วยกิต 
                  1009101   การประเมินผลในชั้นเรียน  3(2-2-5) 

 1009102 การประเมนิผลในระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน   3(2-2-5) 
 1009201 การประเมนิสภาพจริง   3(2-2-5) 
    1009204 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดเจตคติ           3(2-2-5) 
    1009205 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดความพร้อม   3(2-2-5) 
    1009206  แบบทดสอบมาตรฐาน   3(2-2-5) 
    1009208  การสืบคน้สารสนเทศเพื่อการวิจัย                                  3(2-2-5) 
                  1009305 การพัฒนาตัวบ่งชีท้างการศึกษา   3(2-2-5) 
    1009307 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด   3(2-2-5) 
   1009308 การวิจัยเบือ้งตน้                                                       3(2-2-5) 
                  1009310 สถิติเพือ่การวัดและประเมินผลการศึกษา                3(2-2-5) 
   1009312 สถิตินอนพาราเมตริก                          3(2-2-5) 
   1009313 คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดผลและประเมินผลการศึกษา        3(2-2-5) 
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หลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑติ สาขาวิชาการประเมนิผลและวิจยัทางการศกึษา 
Bachelor of Education Program in Educational 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (การประเมนิผลและวิจัยทางการศึกษา) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Educational  Evaluation  and  Research) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Educational  Evaluation   and  Research) 

วชิาเอก 
การประเมนิผลและวิจัยทางการศึกษา 

ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตทีม่ีศักยภาพด้านการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 

วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากร
ทางการศึกษา สายสนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนด้านการประเมินผลและวิจัยทางการ
ศึกษา เพื่อให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพของนกัประเมนิผลและนักวิจัย 
  2. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ วธิีการในการวดัผล ประเมินผล วิจยั สถิติและการใช้ 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา  
  3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมนิค่า และน าความรู้ด้านการประเมินผล 
และวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานด้านการศึกษา 
  4. มีความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอืน่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอขอ้มลู และแปล
ความหมายข้อมูล ด้านการประเมินผลและวิจัย 
จ านวนหนว่ยกติ  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า    131   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสตูร 

   1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป      30 หน่วยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่นอ้ยกว่า          95 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู                                                 24 หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น  
                                       2.2.1) แบบเอกเดี่ยว  ไม่น้อยกว่า             66       หน่วยกิต 
                                                         วิชาบังคบั                      33       หน่วยกิต 
                                                          วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า             33     หน่วยกิต 
                                      2.2.2) แบบเอกโท ไม่นอ้ยกว่า                 45       หน่วยกิต 
                                                         วิชาบังคบั         33       หน่วยกิต 
                                                          วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า               12       หน่วยกิต 
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                                      2.2.3) แบบโท  ไม่น้อยกว่า                                24    หน่วยกิต 
                                                         วิชาบังคบั                                 12       หน่วยกิต 
                                                          วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า            12       หน่วยกิต 
  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
                                       2.3.1) แบบเอกเดี่ยว             5      หน่วยกิต 
                                       2.3.2) แบบเอกโท             5        หน่วยกิต 
                                       2.3.3) แบบโท              3     หน่วยกิต 

      3) หมวดวิชาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
รายวิชากลุม่วิชาเฉพาะดา้น          

1)  แบบเอกเดีย่ว   จ านวนไมน่อ้ยกว่า                              66   หนว่ยกติ 
วิชาเอกบังคับ                                33  หน่วยกิต 

                  1009202  การพัฒนาเครือ่งมอืวัดพุทธิพสิัย             3(2-2-5) 
                  1009203  การพัฒนาเครือ่งมอืวัดจติพิสยั  3(2-2-5) 
                  1009207 เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  3(2-2-5) 
                  1009302 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดทกัษะพิสัย  3(2-2-5) 
                  1009303 การประเมนิหลักสูตรและโครงการ  3(2-2-5) 
                  1009304 การประกันคุณภาพการศกึษา  3(2-2-5) 
                  1009306 ทฤษฎกีารวัดผลทางการศึกษา  3(3-0-6) 
                  1009309 ระเบียบวธิีวิจัย  3(2-2-5) 
                  1009311 สถิติเพือ่การวิจัย  3(2-2-5) 
                  1009402 การบริหารงานวดัผลและประเมินผลทางการศกึษา         3(2-2-5) 
                  1009406 สัมมนาการประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา  3(2-2-5) 
            วิชาเอกเลือก     เลือกเรียนรายวชิาตอ่ไปนี้ไม่นอ้ยกว่า           33     หน่วยกิต 
                  1009101   การประเมินผลในชั้นเรียน  3(2-2-5) 

 1009102 การประเมนิผลในระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน   3(2-2-5) 
 1009201 การประเมนิสภาพจริง   3(2-2-5) 
    1009204 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดเจตคติ           3(2-2-5) 
    1009205 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดความพร้อม   3(2-2-5) 
    1009206  แบบทดสอบมาตรฐาน   3(2-2-5) 
    1009208  การสืบคน้สารสนเทศเพื่อการวิจัย                                  3(2-2-5) 
                  1009305 การพัฒนาตัวบ่งชีท้างการศึกษา   3(2-2-5) 
    1009307 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด   3(2-2-5) 
   1009308 การวิจัยเบือ้งตน้                                                       3(2-2-5) 
                  1009310 สถิติเพือ่การวัดและประเมินผลการศึกษา                3(2-2-5) 
   1009312 สถิตินอนพาราเมตริก                          3(2-2-5) 
   1009313 คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดผลและประเมินผลการศึกษา        3(2-2-5) 
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   1009314 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการคลังข้อสอบ  3(2-2-5) 
 1009315 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย  3(2-2-5) 
                  1009316 การวิจัยเชงิส ารวจ    3(2-2-5) 
 1009317 การวิจัยเชงิทดลอง  3(2-2-5) 
 1009318 การวิจัยในชัน้เรียน                    3(2-2-5) 
 1009403 การวิจัยเชงิคุณภาพ  3(2-2-5) 
 1009404 การวิจัยเชงิผสมผสาน                              3(2-2-5) 
 1009405 การวิจัยส าหรับการวัดและประเมินผลทางการศกึษา  3(2-2-5)  
 2)  แบบเอกโท  จ านวนไมน่อ้ยกว่า                 45   หนว่ยกติ 
 วิชาเอกบังคับ                                                     33  หน่วยกิต 
 1009202 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดพุทธิพสิัย  3(2-2-5) 
 1009203 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดจติพิสยั  3(2-2-5) 
 1009207 เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  3(2-2-5) 
 1009302 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดทกัษะพิสัย  3(2-2-5) 
 1009303 การประเมนิหลักสูตรและโครงการ  3(2-2-5) 
 1009304 การประกันคุณภาพการศกึษา  3(2-2-5) 
 1009306 ทฤษฎกีารวัดผลทางการศึกษา  3(3-0-6) 
     1009309 ระเบียบวธิีวิจัย  3(2-2-5) 
            1009311 สถิติเพือ่การวิจัย  3(2-2-5) 
           1009402 การบริหารงานวดัผลและประเมินผลทางการศกึษา  3(2-2-5) 
 1009406 สัมมนาการประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา  3(2-2-5) 
           วชิาเอกเลือก     เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่นอ้ยกว่า                      12    หน่วยกิต 
 1009101 การประเมนิผลในชั้นเรยีน  3(2-2-5) 
    1009102 การประเมนิผลในระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
    1009201 การประเมนิสภาพจริง  3(2-2-5) 
    1009204 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดเจตคติ  3(2-2-5) 
    1009205 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดความพร้อม  3(2-2-5) 
    1009206 แบบทดสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
    1009208 การสืบคน้สารสนเทศเพื่อการวิจัย                                3(2-2-5) 
                1009305 การพัฒนาตัวบ่งชีท้างการศึกษา  3(2-2-5) 
    1009307 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด  3(2-2-5) 
   1009308  การวิจัยเบือ้งตน้                                                    3(2-2-5) 
                 1009310 สถิติเพือ่การวัดและประเมินผลการศึกษา          3(2-2-5) 
   1009312 สถิตินอนพาราเมตริก                    3(2-2-5) 
   1009313 คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดผลและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5) 
   1009314 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการคลังข้อสอบ  3(2-2-5) 
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   1009314 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการคลังข้อสอบ  3(2-2-5) 
 1009315 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย  3(2-2-5) 
                  1009316 การวิจัยเชงิส ารวจ    3(2-2-5) 
 1009317 การวิจัยเชงิทดลอง  3(2-2-5) 
 1009318 การวิจัยในชัน้เรียน                    3(2-2-5) 
 1009403 การวิจัยเชงิคุณภาพ  3(2-2-5) 
 1009404 การวิจัยเชงิผสมผสาน                              3(2-2-5) 
 1009405 การวิจัยส าหรับการวัดและประเมินผลทางการศกึษา  3(2-2-5)  
 2)  แบบเอกโท  จ านวนไมน่อ้ยกว่า                 45   หนว่ยกติ 
 วิชาเอกบังคับ                                                     33  หน่วยกิต 
 1009202 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดพุทธิพสิัย  3(2-2-5) 
 1009203 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดจติพิสยั  3(2-2-5) 
 1009207 เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  3(2-2-5) 
 1009302 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดทกัษะพิสัย  3(2-2-5) 
 1009303 การประเมนิหลักสูตรและโครงการ  3(2-2-5) 
 1009304 การประกันคุณภาพการศกึษา  3(2-2-5) 
 1009306 ทฤษฎกีารวัดผลทางการศึกษา  3(3-0-6) 
     1009309 ระเบียบวธิีวิจัย  3(2-2-5) 
            1009311 สถิติเพือ่การวิจัย  3(2-2-5) 
           1009402 การบริหารงานวดัผลและประเมินผลทางการศกึษา  3(2-2-5) 
 1009406 สัมมนาการประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา  3(2-2-5) 
           วชิาเอกเลือก     เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่นอ้ยกว่า                      12    หน่วยกิต 
 1009101 การประเมนิผลในชั้นเรยีน  3(2-2-5) 
    1009102 การประเมนิผลในระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
    1009201 การประเมนิสภาพจริง  3(2-2-5) 
    1009204 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดเจตคติ  3(2-2-5) 
    1009205 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดความพร้อม  3(2-2-5) 
    1009206 แบบทดสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
    1009208 การสืบคน้สารสนเทศเพื่อการวิจัย                                3(2-2-5) 
                1009305 การพัฒนาตัวบ่งชีท้างการศึกษา  3(2-2-5) 
    1009307 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด  3(2-2-5) 
   1009308  การวิจัยเบือ้งตน้                                                    3(2-2-5) 
                 1009310 สถิติเพือ่การวัดและประเมินผลการศึกษา          3(2-2-5) 
   1009312 สถิตินอนพาราเมตริก                    3(2-2-5) 
   1009313 คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดผลและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5) 
   1009314 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการคลังข้อสอบ  3(2-2-5) 
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 1009315 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย  3(2-2-5) 
          1009316 การวิจัยเชงิส ารวจ    3(2-2-5) 
 1009317 การวิจัยเชงิทดลอง  3(2-2-5) 
 1009318 การวิจัยในชัน้เรียน                                                   3(2-2-5) 
 1009403 การวิจัยเชงิคุณภาพ  3(2-2-5) 
 1009404 การวิจัยเชงิผสมผสาน                                              3(2-2-5) 
 1009405 การวิจัยส าหรับการวัดและประเมินผลทางการศกึษา  3(2-2-5) 
 1009406 สัมมนาการประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา  3(2-2-5) 

3)  แบบโท  จ านวนไมน่อ้ยกว่า                                   24   หนว่ยกติ                              
 วิชาโทบงัคับ                                12  หน่วยกิต 
 1009202 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดพุทธิพสิัย  3(2-2-5) 
 1009303 การประเมนิหลักสูตรและโครงการ   3(2-2-5) 
 1009309 ระเบียบวธิีวิจัย  3(2-2-5) 
 1009311 สถิติเพือ่การวิจัย  3(2-2-5) 
 วิชาโทเลือก        เลือกเรียนรายวิชาตอ่ไปนี้ไม่น้อยกว่า            12   หน่วยกิต 
 1009101 การประเมนิผลในชั้นเรยีน  3(2-2-5) 
 1009102 การประเมนิผลในระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
    1009201 การประเมนิสภาพจริง  3(2-2-5) 
 1009203 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดจติพิสยั  3(2-2-5) 
    1009204 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดเจตคติ  3(2-2-5) 
    1009205 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดความพร้อม  3(2-2-5) 
    1009206 แบบทดสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
                 1009207 เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  3(2-2-5) 
    1009208 การสืบคน้สารสนเทศเพื่อการวิจัย                                3(2-2-5) 
 1009302 การพัฒนาเครือ่งมอืวัดทกัษะพิสัย  3(2-2-5) 
                 1009304 การประกันคุณภาพการศกึษา  3(2-2-5) 
                  1009305 การพัฒนาตัวบ่งชีท้างการศึกษา  3(2-2-5) 
 1009306 ทฤษฎกีารวัดผลทางการศึกษา  3(3-0-6) 
    1009307 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด  3(2-2-5) 
   1009308 การวิจัยเบือ้งตน้                                               3(2-2-5) 
                 1009310 สถิติเพือ่การวัดและประเมินผลการศึกษา                   3(2-2-5) 
   1009312 สถิตินอนพาราเมตริก                                           3(2-2-5) 
   1009313 คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดผลและประเมินผลการศึกษา           3(2-2-5) 
   1009314 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการคลังข้อสอบ  3(2-2-5) 
 1009315 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย  3(2-2-5) 
          1009316 การวิจัยเชงิส ารวจ    3(2-2-5) 
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 1009317 การวิจัยเชงิทดลอง  3(2-2-5) 
 1009318 การวิจัยในชัน้เรียน                                                  3(2-2-5) 
 1009402 การบริหารงานวดัผลและประเมินผลทางการศกึษา  3(2-2-5) 
 1009403 การวิจัยเชงิคุณภาพ  3(2-2-5) 
 1009404 การวิจัยเชงิผสมผสาน                                         3(2-2-5) 
 1009405 การวิจัยส าหรับการวัดและประเมินผลทางการศกึษา  3(2-2-5) 
               1009406 สัมมนาการประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา  3(2-2-5) 
กลุม่วิชาฝกึประสบการณ์  

1) แบบเอกเดี่ยว                    5       หน่วยกิต 
  1009408 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประเมินผล  5(450) 
   และวิจัยทางการศึกษาเต็มรปู   
 2) แบบเอกโท       5   หน่วยกิต  
  1009408 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประเมินผล  5(450) 
   และวิจัยทางการศึกษาเต็มรปู   
 3) แบบโท       3   หน่วยกิต  
  1009407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประเมินผล  3(250) 
   และวิจัยทางการศึกษา   
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หลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communications 

 
   ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
      ชื่อเตม็ (ภาษาไทย)  : ครุศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อการศกึษา) 
      ชื่อยอ่ (ภาษาไทย)  : ค.บ. (เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 
      ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Educational Technology and Communications) 
       ชื่อยอ่ (ภาษาองักฤษ)  : B.Ed. (Educational Technology and Communications) 
    วิชาเอก 
      เทคโนโลยแีละสือ่การศึกษา 
    ปรัชญา 
          มุ่งพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าในวิชาชีพการศึกษา เป็นนักการศึกษามืออาชีพที่มี
ความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในสาขาวิชาเทคโนดลยีและสื่อสารการศึกษา รู้ทฤษฏีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม
จริยธรรม ศรัทาในวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ในวิทยาการสมัยใหม่ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้กับการออกแบบพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ การฝึกอบรมณ์และการพฒันาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการพัฒนา
ประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของโลก 

วัตถุประสงค์ 
1. มีคุณะรรม  จริยธรรมต่อวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อการศึกา 
2. มีความรู้ ความสามารถในการผลิต พัฒนา ใช้และประเมินผลทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3. มีทักษะกระบวนการคิด มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกา ให้สอดคล้อง  
     กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ 
5. มีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
6. มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานเทคดนโลยีและสื่อการศึกาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7. มีทักษะปฏิบตัิในการเลือก การออกแบบ การจัดการ การใช้และการประเมินผลงานทางเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
 จ านวนหน่วยกิต  หน่วยกิตรวมตลอกหลักสูตรไม่น้อยกว่า      134  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า                   30  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า                    98  หน่วยกิต 

2.1)  กลุ่มวิชาชีพครู                      24  หน่วยกิต 
2.2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า         63  หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                    33  หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า        30  หน่วยกิต 
2.3)  กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    11  หน่วยกิต 
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หลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communications 

 
   ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
      ชื่อเตม็ (ภาษาไทย)  : ครุศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อการศกึษา) 
      ชื่อยอ่ (ภาษาไทย)  : ค.บ. (เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 
      ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Educational Technology and Communications) 
       ชื่อยอ่ (ภาษาองักฤษ)  : B.Ed. (Educational Technology and Communications) 
    วิชาเอก 
      เทคโนโลยแีละสือ่การศึกษา 
    ปรัชญา 
          มุ่งพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าในวิชาชีพการศึกษา เป็นนักการศึกษามืออาชีพที่มี
ความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในสาขาวิชาเทคโนดลยีและสื่อสารการศึกษา รู้ทฤษฏีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม
จริยธรรม ศรัทาในวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ในวิทยาการสมัยใหม่ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้กับการออกแบบพัฒนา
ระบบการเรยีนรู้ การฝึกอบรมณ์และการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการพัฒนา
ประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของโลก 

วัตถุประสงค์ 
1. มีคุณะรรม  จริยธรรมต่อวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อการศึกา 
2. มีความรู้ ความสามารถในการผลิต พัฒนา ใช้และประเมินผลทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3. มีทักษะกระบวนการคิด มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกา ให้สอดคล้อง  
     กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ 
5. มีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
6. มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานเทคดนโลยีและสื่อการศึกาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7. มีทักษะปฏิบตัิในการเลือก การออกแบบ การจัดการ การใช้และการประเมินผลงานทางเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
 จ านวนหน่วยกิต  หน่วยกิตรวมตลอกหลักสูตรไม่น้อยกว่า      134  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า                   30  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า                    98  หน่วยกิต 

2.1)  กลุ่มวิชาชีพครู                      24  หน่วยกิต 
2.2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า         63  หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                    33  หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า        30  หน่วยกิต 
2.3)  กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    11  หน่วยกิต 
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 3) หมวดวิชาเลอืกเสรี  จ านวนไม่นอ้ยกว่า          6    หน่วยกติ 
 3.1.3   รายวชิา 
 1)  หมวดวชิาศกึาทั่วไป  จ านไม่น้อยกว่า        30    หน่วยกิต 
  1.1) กลุม่วชิาภาษาเพือ่การสื่อสาร         9     หน่วยกติ 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสอืบค้นสารสนเทศ   3(3-0-6) 
2001102  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร     3(3-0-6) 
2001103  ภาษาและวมันะรรมเพือ่นบ้าน     3(3-0-6) 
1.2) กลุ่มวชิามนษุยศาสตร์            6  หน่วยกิต 
1002101  การพฒันาพฤตกิรรมมนษุย์      3(3-0-6) 
2002102  สุนทรียนิยม       3(3-0-6) 
1.3)  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์            6   หน่วยกิต 
2003101  สังคมไทยและสงัคมโลก      3(3-0-6) 
2003102  ทรัพยากระรรมชาติและสิง่แวดล้อม     3(3-0-6) 
1.4)กลุ่มวชิาคณติสาสตร ืวทิยาศาสตรืและเทคโนโลย ี         9   หน่วยกิต 
4004101  วิทยาศาสตรเืพือ่คุณภาพชีวติ     3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตัดสินใจ      3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ     3(2-2-5) 
 2)หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวนม่นอ้ยกวา่       98   หน่วยกิต 
 2.1)  กลุม่วิชาชพีคร ู         24  หน่วยกิต 
1001201  ภาษาและวฒันธรรมส าหรับคร ู     3(3-0-6) 
1014233  ความเปน้ครู       3(3-0-6) 
1012207  จิตวทิยาส าหรับคร ู      3(2-2-5) 
1001204  การพฒันาหลักสตูร      3(2-2-5) 
1009301  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู ้    3(2-2-5) 
1001302  การจดัการเรยีนรู้และสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้   3(2-2-5) 
1009401  การวจิัยเพื่อการพัฒนาการเรยีนรู ้     3(2-2-5) 
1014432  การบริหารและการประกณัคุณภาพการศกึษา    3(2-2-5) 
 2.2)กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น  จ านวนไมน่้อยกว่า       63      หน่วยกติ 
  2.2.1) วชิาเอกบังคับ        33  หน่วยกิต 
1010101  หลักการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา    3(3-0-6) 
1010102  การออกแบบและผลติสือ่การศกึษา     3(2-2-5) 
1010103  คอมพิวเตอรเ์พื่อการศกึษา      3(2-2-5) 
1010201  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 
1010202  เทคโนโลยีการถา่ยภาพ      3(2-2-5) 
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1010203  เครือ่งมือเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา    3(2-2-5) 
1010204  การผลิตรายการวทิยโุทรทัศน์เพื่อการศกึษา 1   3(2-2-5) 
1010301  ภาษาองักฤษเพ่ือเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   3(2-2-5) 
1010302  การจัดระบบบริการแหลง่ทรัพยกรการเรยีนรู ้   3(2-2-5) 
1010401  การวจิัและประเมินผลทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา  3(2-2-5) 
1010402  การสัมมนาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา    3(2-2-5) 
  2.2.2) วชิาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า       30   หน่วยกิต 
1010205  นวตกรรมการศกึษา      3(2-2-5) 
1010206  การตกแตง่ภาพดว้ยคอมพิวเตอร ์     3(2-2-5) 
1010207  การออกแบบเว็บไซตเ์พ่ือการศกึษา     3(2-2-5) 
1010208  คอมพิวเตอรม์ีเดยีเพื่อการศกึษา     3(2-2-5) 
1010209  การถ่ายภาพในสตดูิโอ      3(2-2-5) 
1010210  การใช้นวตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพราวฒันธรรม  3(2-2-5) 
1010211  การบริหารสือ่สารการเรียนการสอนในโรงเรยีน   3(3-0-6) 
1010211  การใช้วสัดุทอ้งถิน่เพือ่การผลิตสือ่การเรียนการสอน   3(2-2-5) 
1010213  การด าเนนิงานหอ้งปฏบิัตกิารทางเสยีง    3(2-2-5) 
1010214  สื่อมวลชนเพ่ือการศกึษา      3(2-2-5) 
1010303  การถ่ายภาพบคุคล      3(2-2-5) 
1010304  การถ่ายภาพโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์    3(2-2-5) 
1010305  ระบบเครอืขา่สารสนเทศเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
1010306  สื่อนเิมชัน่เพือ่การศกึษา      3(2-2-5) 
1010307  เทคโนโลยีการพมิพ์เพือ่การศึกษา     3(2-2-5) 
1010308  การผลิตสื่อวทิยกุระจายเสยีงเพ่ือการศกึษา    3(2-2-5) 
1010309  การจัดการฝกึอบรมณ์ทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1010310  บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน     3(2-2-5) 
1010311  ชุดการเรียนการสอน      3(2-2-5) 
1010312  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล     3(2-2-5) 
1010403  การถ่ายภาพระยะไกล ้      3(2-2-5) 
1010404  สิ่งพมิพ์เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ ์    3(2-2-5) 
1010405  การผลิตรายการวทิยโุทรทัศน์เพื่อการศกึษา     3(2-2-5) 
1010406  การจัดแสดงและนิทศการ      3(2-2-5) 
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 3) หมวดวิชาเลอืกเสรี  จ านวนไม่นอ้ยกว่า          6    หน่วยกติ 
 3.1.3   รายวิชา 
 1)  หมวดวิชาศกึาทั่วไป  จ านไม่น้อยกว่า        30    หน่วยกิต 
  1.1) กลุม่วชิาภาษาเพือ่การสื่อสาร         9     หน่วยกติ 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสอืบค้นสารสนเทศ   3(3-0-6) 
2001102  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร     3(3-0-6) 
2001103  ภาษาและวมันะรรมเพือ่นบ้าน     3(3-0-6) 
1.2) กลุ่มวชิามนษุยศาสตร ์           6  หน่วยกิต 
1002101  การพฒันาพฤตกิรรมมนษุย์      3(3-0-6) 
2002102  สุนทรียนิยม       3(3-0-6) 
1.3)  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์           6   หน่วยกิต 
2003101  สังคมไทยและสงัคมโลก      3(3-0-6) 
2003102  ทรัพยากระรรมชาติและสิง่แวดล้อม     3(3-0-6) 
1.4)กลุ่มวชิาคณติสาสตร ืวทิยาศาสตรืและเทคโนโลย ี         9   หน่วยกิต 
4004101  วิทยาศาสตรเืพือ่คุณภาพชีวติ     3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตัดสินใจ      3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ     3(2-2-5) 
 2)หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวนม่นอ้ยกวา่       98   หน่วยกิต 
 2.1)  กลุม่วิชาชพีคร ู         24  หน่วยกิต 
1001201  ภาษาและวฒันธรรมส าหรับคร ู     3(3-0-6) 
1014233  ความเปน้คร ู       3(3-0-6) 
1012207  จิตวทิยาส าหรับคร ู      3(2-2-5) 
1001204  การพฒันาหลักสตูร      3(2-2-5) 
1009301  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้    3(2-2-5) 
1001302  การจดัการเรยีนรู้และสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้   3(2-2-5) 
1009401  การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรยีนรู ้     3(2-2-5) 
1014432  การบริหารและการประกณัคุณภาพการศกึษา    3(2-2-5) 
 2.2)กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น  จ านวนไมน่้อยกว่า       63      หน่วยกติ 
  2.2.1) วิชาเอกบังคับ        33  หน่วยกิต 
1010101  หลักการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา    3(3-0-6) 
1010102  การออกแบบและผลติสือ่การศกึษา     3(2-2-5) 
1010103  คอมพิวเตอรเ์พื่อการศกึษา      3(2-2-5) 
1010201  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา   3(2-2-5) 
1010202  เทคโนโลยีการถา่ยภาพ      3(2-2-5) 
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1010203  เคร่ืองมือเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา    3(2-2-5) 
1010204  การผลิตรายการวทิยโุทรทัศน์เพื่อการศกึษา 1   3(2-2-5) 
1010301  ภาษาองักฤษเพือ่เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   3(2-2-5) 
1010302  การจดัระบบบริการแหลง่ทรัพยกรการเรยีนรู ้   3(2-2-5) 
1010401  การวจิัและประเมินผลทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา  3(2-2-5) 
1010402  การสัมมนาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา    3(2-2-5) 
  2.2.2) วชิาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า       30   หน่วยกิต 
1010205  นวตกรรมการศกึษา      3(2-2-5) 
1010206  การตกแตง่ภาพดว้ยคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 
1010207  การออกแบบเว็บไซตเ์พื่อการศกึษา     3(2-2-5) 
1010208  คอมพิวเตอรม์ีเดยีเพื่อการศกึษา     3(2-2-5) 
1010209  การถ่ายภาพในสตดูิโอ      3(2-2-5) 
1010210  การใช้นวตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเผยแพราวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
1010211  การบริหารสือ่สารการเรียนการสอนในโรงเรยีน   3(3-0-6) 
1010211  การใช้วสัดุทอ้งถิน่เพือ่การผลิตสือ่การเรียนการสอน   3(2-2-5) 
1010213  การด าเนนิงานหอ้งปฏบิัตกิารทางเสยีง    3(2-2-5) 
1010214  สื่อมวลชนเพือ่การศกึษา      3(2-2-5) 
1010303  การถ่ายภาพบคุคล      3(2-2-5) 
1010304  การถ่ายภาพโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์    3(2-2-5) 
1010305  ระบบเครอืขา่สารสนเทศเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
1010306  สื่อนเิมชัน่เพือ่การศกึษา      3(2-2-5) 
1010307  เทคโนโลยีการพมิพ์เพือ่การศึกษา     3(2-2-5) 
1010308  การผลิตสื่อวทิยกุระจายเสยีงเพื่อการศกึษา    3(2-2-5) 
1010309  การจดัการฝกึอบรมณ์ทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1010310  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน     3(2-2-5) 
1010311  ชุดการเรียนการสอน      3(2-2-5) 
1010312  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล     3(2-2-5) 
1010403  การถ่ายภาพระยะไกล ้      3(2-2-5) 
1010404  สิ่งพมิพ์เพือ่การโฆษณาประชาสัมพนัธ ์    3(2-2-5) 
1010405  การผลิตรายการวทิยโุทรทัศน์เพื่อการศกึษา     3(2-2-5) 
1010406  การจดัแสดงและนิทศการ      3(2-2-5) 
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2.3)  กลุม่วิชาฝกึประสบการณว์ิชาชีพ         11   หน่วยกิต 
1010313  การปฏบิัตงิานเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 1   3(2-2-5) 
1010407  การปฏบิัตงิานเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 2   3(0-6-3) 
1010408  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา  5(4-5-0) 
3) หมวดวชิาเลอืกเสรี  จ านวนไม่นอ้ยกวา่          6   หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวชิาใดๆในหลักสตูรมหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยาโดยไม่ซ้ ากบัรายวิชาที่เคยเรยีน
มาแลว้ และตอ้งไมเ่ปน็รายวชิาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหนว่ยกติรวมในเกณการส าเหร็จกลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
 
 
 


