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สารจากคณบดี 
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ และขอต้อนรับนิสิต KU82 ทุกคน 
เข้าสู่  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การเป็นนิสิตใน คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตครั้ง
หน่ึงของนักเรียนจากระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาสู่การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา จากวัยเด็กย่างเข้าสู่เยาวชน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ใหญ่และ
การมีอาชีพในอนาคต ชีวิตนิสิตใหม่ถือเป็นช่วงชีวิตที่นิสิตจะได้พบสภาพแวดล้อมใหม่ ได้พบ
เพ่ือนใหม่ ได้พบสังคมการเรียนรู้ใหม่ๆ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเดิม จึงมีความจ าเป็นที่นิสิตต้อง
ปรับตนเองให้พร้อมที่จะก้าวย่างสู่อนาคตแห่งการเรียนรู้  ตามอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ คือ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีปณิธาน ในการผลิต
บัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญา คุณธรรม มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้และสังคม ด้วยจิตส านึก
แห่งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้น าในด้านการศึกษา 

นิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จะต้อง เป็นผู้ที่มี ความ
รอบรู้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
การเสียสละเพ่ือสังคม ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ก าหนดภารกิจในการพัฒนานิสิต
ไว้อย่างชัดเจน 

สุดท้ายน้ี ขออวยพรให้นิสิตใหม่ทุกท่าน มีสุขภาพกายและสุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ประสบความส าเร็จในการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และพร้อมที่จะน าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพและประโยชน์กับสังคมส่วนรวมต่อไป 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี) 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 



 

 

ค าน า 
 

 
“คู่มือนิสิต” คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ น้ีจัดท าข้ึนเพ่ือเป็นคู่มือส าหรับนิสิต

และอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปในการศึกษากฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ และท าความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนและการท ากิจกรรม
เสริมหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

คู่มือนิสิตเล่มน้ี มีจุดประสงค์ที่จะน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ คณะศึกษาศาสตร์และ พัฒน
ศาสตร์ แผนการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือนิสิตเล่มน้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 
 คณะกรรมการจัดท าคู่มือนิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
มิถุนายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 4 ~ 

 
ตอนที่ 1  

แนะน าคณะและ 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
ประวัติคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหน่ึงของ  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศ
จัดต้ัง คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 และ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษาศาสตร์และ พัฒน
ศาสตร์” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  24 กันยายน 2550 โดยมี
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ 
ภาควิชาครุศึกษา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 คณะฯ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนทางด้านศึกษาศาสตร์และ พัฒนศาสตร์ 
ในหลักสูตร ที่เปิดสอนของคณะฯ เอง และให้บริการรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับนิสิตคณะต่างๆ  ใน
วิทยาเขตก าแพงแสน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีล าดับความเป็นมา ดังน้ี 
พ.ศ. 2522 คณะฯ เคลื่อนย้ายนิสิตสาขาศึกษาศาสตร์ -เกษตร ชั้นปีที่ 3-4 จาก คณะ

ศึกษาศาสตร์ มาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นปีแรก 
พ.ศ. 2523 จัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) 
พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 
พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 

(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
พ.ศ. 2548 คณะฯ ได้รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จากโครงการจัดต้ังวิทยาเขต

สุพรรณบุรี มาเปิดสอนที่คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน 



 

พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาพล
ศึกษา 

พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
(หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน 

พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 
ปี) โดยจ าแนกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขา
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา และสาขา
ภาษาอังกฤษศึกษา 

พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) 

พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 

พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 

เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเรียนรู้ โดยจ าแนกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาพลศึกษา
และสุขศึกษา สาขาภาษาอังกฤษศึกษา และ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยในปี
การศึกษา 2555 ได้ขอชะลอการเปิดรับสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาไว้ และได้ท าการ
เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 

พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 

พ.ศ. 2560 การปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ศษ.บ. 2560 
พ.ศ. 2562 
 

เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา + การปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ศษ.บ. 2562 

พ.ศ. 2563 
 

เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) 

พ.ศ. 2564 
 

เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

พ.ศ. 2565 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) และหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ 
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ปัจจุบันปีการศึกษา 2565 คณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนและอยู่ในความรับผิดชอบของคณะฯ 
ทั้งสิ้น 9 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 6 
หลักสูตร ดังน้ี 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  

2.1 วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 
2.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 
2.3 วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา  
2.4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา  
2.5 วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาค

พิเศษ) 
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) 
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ) 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
5. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) 
ในปีการศึกษา 2565 คณะฯ มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 287 คน จ าแนกเป็น

ระดับปริญญาตรี จ านวน 281 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 คน จ าแนกเป็นหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จ านวน 68 คน สาขา
ภาษาอั ง กฤษศึ กษ า  จ านวน  55  คน  สาขาคณิ ตศ าสตร์ ศึ กษ า  จ านวน  23  คน 
 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน 51 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา จ านวน 84 คน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) 
จ านวน 1 คน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 2 คน หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา จ านวน 1 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) จ านวน 1 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จ านวน 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 
2565) จากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร นั บ ต้ั ง แ ต่ เ ริ่ ม ด า เ นิ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร ส อ น  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผู้บริหารก ากับดูแลการด าเนินงาน ดังน้ี 



 

• พ.ศ. 2522- 2527 บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายก าแพงแสน” ดังน้ี 
- นายสมมาตร ชื่นอิ่ม ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 2 พฤศจิกายน 2522 ถึงวันที่ 24 

ธันวาคม 2525  
- นางไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2525 ถึง

วันที ่24 ธันวาคม 2527 
• พ.ศ. 2527– 2535 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์” โดยมี ผศ.

สงวน แก้วมรกต ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2527 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2535 
• พ.ศ. 2535– 2541 บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน” 

ดังน้ี 
- ผศ.ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2535 ถึงวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2538 
- รศ.อุดร รัตนภักด์ิ ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 ถึงวันที่ 7 

มิถุนายน 2539  
- รศ.บรรจบ ภิรมย์ค า ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2539 ถึงวันที่ 20 

มิถุนายน 2541 
• พ.ศ. 2541- 2545 บริหารงานโดย “รองคณบดีก าแพงแสน” โดยมี รศ.บรรจบ 

ภิรมย์ค า ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2541 ถึงวันที ่20 มิถุนายน 2545  
• พ.ศ. 2545- 2547 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์” โดยมี รศ.

บรรจบ ภิรมย์ค า ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 
• พ.ศ. 2547- 2548 รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน รศ.ดร.ธงชัย มาลา รักษา

ราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 
13 มิถุนายน 2548 

• พ.ศ. 2548–2552 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน” และ 
“คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” โดยมี รศ.อุดร รัตนภักด์ิ ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 
14 มิ ถุนายน 2548 ถึง วันที่  13 มิ ถุนายน 255 2  (คณะฯ ได้รับการอนุมั ติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 ให้
เปลี่ยนชื่อจากคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  
24 กันยายน 2550 เป็นต้นมา)  

• พ.ศ. 2552–2560 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และ พัฒนศาสตร์” 
โดยมี รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์ค า ด ารงต าแหน่งวาระที ่1 ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 13 
มิถุนายน 2556 และวาระที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 
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 ปัจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของ รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดี คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง วาระที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และด ารงต าแหน่งวาระที่ 2 ต้ังแต่ 1 มีนาคม 2565 โดยมี
วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
 
นโยบายในการด าเนินงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 

ปรัชญา (Philosophy) ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์สู่สังคม
อุดมปัญญา  

ปณิธาน (Determination) ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ ด้วย
จิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม  

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตและพัฒนา ครู บุคลากร และสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่สังคม 

ภารกิจ (Mission)  
1. ผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา การพัฒนา และสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม  
2. สร้างนวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ  
3. ศูนย์กลางความรู้ทางการศึกษาเพ่ือชุมชนและสังคม  
4. ส่งเสริมจริยธรรม คุณงามความดี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ (Objectives)  
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอกให้มีคุณธรรม ความรู้ สมรรถนะ และภาวะผู้น าในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมสู่
ระดับสากล  

2. เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยหรือนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน การ
พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในทางวิชาการ 
วิชาชีพ และน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน  

3. เพ่ือบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาสู่
ชุมชน สังคม ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพ่ือ
น าความรู้จากการบริการวิชาการกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัด การศึกษา และการวิจัย  



 

4. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยทั้งในระดับ
ท้องถ่ินและระดับชาติไปสู่นานาชาติ รวมทั้งเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงามให้แก่นิสิตและ
บุคลากร โดยเฉพาะอัตลักษณ์ “ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” เพ่ือให้สังคมไทยดีงามและน่าอยู่  

5. เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการด าเนินงานตามพันธกิจของ
องค์กรและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ โดย
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

6. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้นแบบที่มีการใช้นวัตกรรม 
ทางการศึกษา และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้มาตรฐาน 

อัตลักษณ์ (Identity) ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี  

เอกลักษณ์ (Uniqueness) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งการผสาน
ศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร์ทางการพัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการ
ทางวิชาการ เพ่ือสร้างสรรค์วิชาชีพครูและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน  

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรม 

ค่านิยม (Core Values) 
E - Empowerment สานพลัง 
D - Development พัฒนา 
S - Spirit มุ่งมั่น 
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ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 

 
รศ.ดร.วินัย พูลศรี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 

  

ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี 
รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

ดร.ทัศนีย์ จันติยะ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ดร.วราภรณ์ แย้มทิม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?page_id=120
http://pirun.ku.ac.th/~fedusmsw/
http://edu.kps.ku.ac.th/2016/wp-content/uploads/2016/01/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf
http://edu.kps.ku.ac.th/2016/wp-content/uploads/2016/01/3-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B263-%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.pdf
http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?page_id=120
http://edu.kps.ku.ac.th/2016/wp-content/uploads/2016/01/m-2.jpg


 

หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า  
 

   
ผศ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด 
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
และชุมชน 

 

ผศ.คมกริช เชาว์พานิช 
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

รศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ 
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา 

  

  
ผศ.สานิตย์ รัศมี 

ผู้อ านวยการ ร.ร.สาธิตฯ มก.กพส 
นางศิริมา เนียมมีศรี 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
 
 

 
 

สีประจ าคณะ สีม่วง 
 

ติดต่อ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 
สถานที่ต้ัง เลขที่ 1 หมู่ 6 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
โทรศัพท์: 034-351898 
โทรสาร: 034-351403 
เว็บไซต์: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (http://edu.kps.ku.ac.th/2016/) 
Page Facebook: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
Page Facebook: ฝ่ายกิจการนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://edu.kps.ku.ac.th/2016/


 

ตอนที่ 2 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
ปริญญาเอก  1 หลักสูตร รหัสสาขา 
❖ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

 
XX 01 
XF 76 

❖ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 

 
XX 62 

ปริญญาโท  2หลักสูตร รหัสสาขา 
❖ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 

XX 60 
❖ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา 
สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา 

 
XX 62 
XX 63 

ปริญญาตร ี  2หลักสูตร รหัสสาขา 
❖ วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
❖ ศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
- วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 
- วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 
- วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
- วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 

 
F39  

 
 

F77  
F78 
F79 
F80 
F81 

 
 
 

http://www.hcrd.edu.kps.ku.ac.th/about_programs2.html#a1
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โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 

(Physical Education Activities) 
และให้เลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ่ม

สาระอยู่ดีมีสุข 
1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระ

ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  
1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
  วิชาภาษาไทย      3(3-0-6) 

วิชาภาษาต่างประเทศ      9( - - ) 
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์     1( - - ) 

1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมอืงโลก ไม่น้อยกวา่  5 หน่วยกิต 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน     2(2-0-4) 
  (Knowledge of the Land) 
และให้เลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่ม

สาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  

2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 79 หน่วยกิต 

01403111 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 4(4-0-8) 
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry) 1(0-3-2) 
01403221 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 4(4-0-8) 
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ(Laboratory in Organic 

Chemistry) 
1(0-3-2) 

01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป (General Microbiology) 3(3-0-6) 



 
01419214 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ (Laboratory in 

Fundamental Microbiology) 
1(0-3-2) 

01422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics ) 3(3-0-6) 
01424111 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) 3(3-0-6) 
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biology) 1(0-3-2) 
02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ (Animal Science and 

Technology) 
3(3-0-6) 

02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ (Crop Science and 
Technology) 

2(2-0-4) 

02036241 กีฏวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Entomology) 3(2-3-6) 
02036261 วิทยาศาสตร์ทางดิน (Soil Science) 3(2-3-6) 
02036271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน (Horticultural 

Science and Technology) 
2(2-0-4) 

02036281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น (Introductory Plant Pathology) 3(2-3-6) 
02181111 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น (Introduction to 

Agricultural and Environmental Education) 
3(3-0-6) 

02181161 ประสบการณ์พ้ืนฐานทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (Basic 
Experiences in Agricultural and Environmental Ed) 

1(0-3-2) 

02181162 ทักษะพ้ืนฐานทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (Basic skills in 
Agricultural and Environmental Ed) 

1(0-3-2) 

02181261 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา I (Field 
Experiences in Agricultural and Environmental Ed I) 

1(0-3-2) 

02181262 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา II (Field 
Experiences in Agricultural and Environmental Ed II) 

1(0-3-2) 

02181331 การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (Communication 
in Agricultural and Environmental Education) 

3(2-2-5) 

02181333 การประยุกตคอมพิวเตอรทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  
( Computer Application in Agricultural and 
Environmental Education ) 

3(2-2-5) 

02181351 การประเมินการเรียนรู้ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (Learning 
Assessment in Agriculture and Environment) 

3(2-2-5) 

02181361 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา III (Field 
Experiences in Agricultural and Environmental Ed III) 

1(0-3-2) 

02181362 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา IV (Field 
Experiences in Agricultural and Environmental Ed IV) 

1(0-3-2) 
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02181411 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนทางการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
Human and Community Resources Development in 
Agricultural and Environmental Education 

3(3-0-6) 

02181422 การจัดการศึกษาทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
(Agriculture and Environmental Education Provision in 
Community) 

3(3-0-6) 

02181441 การวางแผนโครงการและกิจกรรมทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา(Planning of Programs and Activities in Agricultural 
and Environmental Education) 

3(3-0-6) 

02181461 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา V (Field 
Experiences in Agricultural and Environmental Ed V) 

2(0-6-3) 

02181471 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน (Environmental 
Management in Community) 

3(3-0-6) 

02181472 นิเวศวิทยาทางการเกษตร  
( Agricultural Ecology) 

3(3-0-6) 

02181481 ค่านิยมและจริยธรรมทางสิง่แวดล้อม (Environmental Value 
and Ethics) 

3(3-0-6) 

02181491 วิธีวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (Research Methods 
in Agricultural and Environmental Ed) 

3(2-2-5) 

02181497 สัมมนา (Seminar) 1 
2.2 วิชาเฉพาะเลอืกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
02181332 สื่อสร้างสรรค์ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (Creative Media 

in Agricultural and Environmental Ed) 
3(2-2-5) 

02181352 การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม ( Social 
and Environmental Impact Assesment)  

3(3-0-6) 

02181390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative Education 
Preparation) 

1(1-0-2) 

02181412 การพัฒนาการศึกษาเกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม 
(Holistic Agricultural and Environmental Education 
Development) 

3(3-0-6) 



 

02181423 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
(Agricultural and Environmental Learning Activities for 
the Elderly) 

3(3-0-6) 

02181473 การประยุกต์จุลชีววิทยาเพ่ือการเรียนรู้ทางการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม (Applied miceobiology for agricultural and 
environmental education) 

3(2-2-5) 

02181482 บริโภคศึกษาในมิติเกษตรและสิง่แวดล้อม(Consumer 
Education in Agricultural and Environmental 
Dimensions) 

3(3-0-6) 

02181483 ภูมิปัญญาท้องถ่ินทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (Indigenous 
Knowledge in Agriculture and Environment) 

3(3-0-6) 

02181484 ภาวะผนํูาสําหรับนักการศึกษา ทางดานเกษตรและ สิ่งแวดล
อม ( Leadership for Educator in Agriculture and 
Environment ) 

3(3-0-6) 

02181490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 
02181496 เรื่องเฉพาะทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (Selected Topics 

in Agricultural and Environmental Education) 
1-3 

02181498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 
และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร หรือ

สิ่งแวดล้อม จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปน้ี 
01671212 หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Principles of Environmental 

Science) 
3(3-0-6) 

01671331 หลักการจัดการสิง่แวดล้อม (Principles of Environmental 
Management) 

3(3-3-6) 

01671332 การศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อม(Environmental Impact 
Study) 

3(2-3-6) 

02028321 ปุ๋ย (Fertilizers and Manures) 3(3-0-6) 
02028421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) 3(3-0-6) 
02028422 ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช (Soil and Plant 

Relationships) 
3(3-0-6) 

02028452 ปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer) 3(3-0-6) 
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02028453 นิเวศวิทยาของดิน (Soil Ecology) 3(3-0-6) 
02028472 การอนุรักษ์ดินและน้ า (Soil and Water Conservation) 3(3-0-6) 
02028481 มลพิษของดินและการจัดการ (Soils Pollution & Its 

Management) 
3(3-0-6) 

02029421 ภูมิอากาศของพืช (Plant Climate) 3(3-0-6) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
และสิ่งแวดล้อมศึกษา ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังน้ี 
 เลขล าดับที่ 1-2 (02) หมายถึง  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 เลขล าดับที่ 3-5 (181) หมายถึง สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 เลขล าดับที่ 6   หมายถึง ระดับชั้นปี 

เลขล าดับที่ 7 มีความหมายดังน้ี 
   1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
   2 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการ 
   3 หมายถึง กลุ่มวิชาสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้  

และเทคโนโลยีการศึกษา 
   4 หมายถึง กลุ่มวิชาการวางแผน  
   5 หมายถึง กลุ่มวิชาสถิติ วัดผลการ และประเมินผล 
   6 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน และประสบการณ์วิชาชีพ 
   7 หมายถึง กลุ่มวิชาประยุกต์ 
   8 หมายถึง กลุ่มวิชาอื่นๆ 
   9 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา วิจัย เรื่องเฉพาะทาง 
        สัมมนา และปัญหาพิเศษ 
  เลขล าดับที่ 8   หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (F39) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 
 
 

แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0-8) 
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  2(2-0-4) 
02181111 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
02181161 ประสบการณ์พ้ืนฐานทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ศึกษา 
1(0-3-2) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 3( - - ) 
 รวม 18( - - )  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0-8) 
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0-6) 
02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2(2-0-4) 
02181162 ทักษะพ้ืนฐานทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 1(0-3-2) 
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 2 ( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 
 - สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์  

 
1( - - ) 

 รวม 18( - - )  
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
01419214 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
02036261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3-6) 
02181261 ประสบการณ์วิชาชีพทาง 

เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา I 
1(0-3-2) 

02181333 การประยุกตคอมพิวเตอรทางเกษตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา  

3(2-2-5) 

 ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  3( - - ) 

 รวม 20( - - )  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02036271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2(2-0-4) 
02036281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6) 
02181262 ประสบการณ์วิชาชีพทาง 

เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา II 
1(0-3-2) 

02181351 การประเมินการจัดการศึกษาทางเกษตรและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 
 ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 
 รวม 18( - - )  

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02181331 การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 
02181361 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา III 1(0-3-2) 
01424111 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 



 

 รวม 16( - - )  
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02036241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6) 
02181362 ประสบการณ์วิชาชีพทาง 

เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา IV 
1(0-3-2) 

02181422 การจัดการศึกษาทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3(3-0-6) 
02181471 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
 รวม 16( - - )  

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02181461 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา V 2(0-6-3) 
02181472 นิเวศวิทยาทางการเกษตร  3(3-0-6) 
02181481 ค่านิยมและจริยธรรมทางเกษตรและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
 รวม 17( - - )  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02181411 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนทางเกษตรและ

สิ่งแวดล้อม  
3(3-0-6) 

02181441 การวางแผนโครงการและกิจกรรมทางเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

3(3-0-6) 

02181491 วิธีวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 
02181497 สัมมนา  1 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 
 รวม 13( - - )  
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แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0-8) 
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  2(1-2-3) 
02181111 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
02181161 ประสบการณ์พ้ืนฐานทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 1(0-3-2) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 3( - - ) 
 รวม 18( - - )  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0-8) 
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0-6) 
02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2(2-0-4) 
02181162 ทักษะพ้ืนฐานทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 1(0-3-2) 
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 2( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 
 - สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์  

 
1( - - ) 

 รวม 18( - - )  
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
01419214 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
02036261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3-6) 



 

02181261 ประสบการณ์วิชาชีพทาง 
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา I 

1(0-3-2) 

02181333 การประยุกตคอมพิวเตอรทางเกษตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา  

3(2-2-5) 

 ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

 รวม 20( - - )  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02036271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2(2-0-4) 
02036281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6) 
02181262 ประสบการณ์วิชาชีพทาง 

เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา II 
1(0-3-2) 

02181351 การประเมินการจัดการศึกษาทางเกษตรและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 
 ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 
 รวม 18( - - )  

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02181331 การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 
02181361 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา III 1(0-3-2) 
01424111 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
 รวม 19( - - )  
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02036241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6) 
02181362 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา IV 1(0-3-2) 
02181422 การจัดการศึกษาทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3(3-0-6) 
02181471 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3(3-0-6) 
02181481 ค่านิยมและจริยธรรมทางเกษตรและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
 รวม 19( - - )  

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02181490 สหกิจศึกษา 6 

 รวม 6( - - )  
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02181411 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนทางเกษตรและ

สิ่งแวดล้อม  
3(3-0-6) 

02181441 การวางแผนโครงการและกิจกรรมทางเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

3(3-0-6) 

02181461 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา V 2(0-6-3) 
02181472 นิเวศวิทยาทางการเกษตร  3(3-0-6) 
02181491 วิธีวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 
02181497 สัมมนา  1 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 
 รวม 18( - - )  

 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู ้
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Learning Management 
วิชาเอก 

- พลศึกษาและสุขศึกษา (Physical Education and Health 
Education) 

- ภาษาอังกฤษศึกษา (English Education) 
- คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Education) 
- วิทยาศาสตร์ศึกษา (Scince Education) 
- เกษตรกรรมศึกษา (Agricultural Education) 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) 
 ชื่อย่อ  :ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :Bachelor of Education (Learning Management) 
 ชื่อย่อ  :B.Ed. (Learning Management) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  94 หน่วยกิต 
- วิชาชีพครู  34 หน่วยกิต 
- วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

วิชาเอก  40 หน่วยกิต 
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
4. การฝึกงาน (เฉพาะสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา)  ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 
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รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 
 (Physical Education Activities) 

และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระ
อยู่ดีมีสุข 

เฉพาะสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ให้เรียนวิชาต่อไปน้ี 
01174231 นันทนาการเบื้องต้น    2(2-0-4) 

 (Introduction to Recreation) 
 และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่
ดีมีสุข 

1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์

แห่งผู้ประกอบการ  
1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  (Thai Language for Communication) 

   ภาษาต่างประเทศ     9( - - ) 
    วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์    1( - - ) 

1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    2(2-0-4) 
   (Knowledge of the Land) 
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย  1(1-0-2) 
   (Life Skills for Undergraduate Student) 

และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
เลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระ

สุนทรียศาสตร์  
 



 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกวา่ 94 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาชีพครู 34 หน่วยกิต 
02161163* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาI   2(0-6-3) 
 (Teaching Practicum in School I) 
02161263* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาII   2(0-6-3) 
 (Teaching Practicum in School II) 
02161363* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III   2(0-6-3) 
 (Teaching Practicum in School III) 
02161463* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV   6(0-18-9) 
 (Teaching Practicum in School IV) 
02198112*  ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู   3(2-2-5) 
 (Values and Attributes of Teacher Profession) 
02198113*  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 (Psychology for Learning and Learning Management) 
02198221** การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 

(Curriculum Development) 
02198213*  ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    2(1-2-5) 

(Language for Communication for Teachers)  
02198232*  เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้    2(1-2-5) 

(Technology for Learning Management)  
02198342*  การศึกษากับชุมชน      3(2-2-5) 

 (Education and Community) 
02198352*  การประเมินผลการเรียนรู้และประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 (Assessment in Learning and Educational Quality Assurance) 
02198392** การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้    3(2-2-5) 

 (Research for Learning Development) 
 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 60 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก 40 หน่วยกิต  
 1) วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 40 หน่วยกิต 
02193111** ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา   2(2-0-4) 
  (Philosophy and Principles of Physical Education) 
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 02193112** ปรัชญาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  2(2-0-4) 
   (Philosophy of Health Education and  
   Health Behavior) 
 02193113** กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของมนุษย์ 3(3-0-6) 
   (Human Anatomy and Physiology) 
 02193114** สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ    2(2-0-4) 
   (Environment and Health) 
 02193115** ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
   (Fundamental Movement Skills) 
 02193121** ทักษะและเทคนิคการสอนว่ายน้ า  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Swimming) 
 02193122** ทักษะและเทคนิคการสอนวอลเลย์บอล  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Volleyball) 
 02193123** ทักษะและเทคนิคการสอนฟุตบอล  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Soccer) 
 02193124** ทักษะและเทคนิคการสอนเทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 

(Skills and Techniques of Teaching Table Tennis) 
 02193125** ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลู ่  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Tracks) 
 02193126** ทักษะและเทคนิคการสอนยิมนาสติก  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Gymnastics) 
 02193213** โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   2(2-0-4) 
   (Communicable and Non-communicable Diseases) 
 02193222** ทักษะและเทคนิคการสอนบาสเกตบอล  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Basketball)  
 02193223** ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Badminton) 
 02193224** ทักษะและเทคนิคการสอนตะกร้อ  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Takraw) 
 02193225** ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques Teaching Rhythmic Activities) 
  



 

 02193226** ทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทย  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Muaythai) 
 02193314** โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน   3(3-0-6) 
   (School Health Program) 
 02193321* การจัดการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา  3(3-0-6) 
   (Physical Education and Health Education  
   Learning Management) 
 02193341* การจัดการทางพลศึกษาและสุขศึกษา  3(3-0-6) 
   (Management of Physical Education  
   and Health Education) 
 02193351** การประเมินการเรียนรู้ทางพลศึกษาและสุขศึกษา  3(3-0-6) 
   (Learning Assessment in Physical Education 
   and Health Education) 
 02193391** การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา 
   และสุขศึกษา     3(2-2-5) 
   (Classroom Action Research in Physical 
   Education and Health Education) 
 2) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 40 หน่วยกิต 
 01355116  ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   (Introduction to English Grammar and Structure) 
 01355117  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 

(Introduction to English Listening and  
Speaking Skills) 

 01355118  ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
(Introduction to English Reading and Writing Skills) 

 01355211  โครงสร้างภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
   (English Structure) 
 01355221  การอ่านภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
   (English Reading) 
 01355231  การเขียนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
   (English Writing) 
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 01355232 ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
   (Integrated English Reading and Writing Skills) 
 01355241 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
   (English Listening -Speaking)  
 01355281  ระบบภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
   (English Language Systems) 
 01355331  ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง 3(3-0-6) 
   (Advanced Integrated English Reading and Writing Skills) 
 01355341  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน 3(3-0-6) 
   (Public Speaking in English) 
 02163323** การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ I 3(2-2-5) 
   (English Learning Management I)  
 02163423** การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ II 3(2-2-5) 
   (English Learning Management II) 
 02163496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  1(0-2-1) 
   (Selected Topic for English Learning Management) 
 3) วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 40 หน่วยกิต  

02162211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ I 3(3-0-6) 
  (Basic Mathematics in Learning Management I) 

 02162311 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ II  3(3-0-6) 
  (Basic Mathematics in Learning Management II) 

02162324** การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ I   3(3-0-6) 
  (Mathematics Learning Management I) 

02162423** การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ II   3(3-0-6) 
  (Mathematics Learning Management II) 

02162491** การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางคณิตศาสตร์ศึกษา3(3-0-6) 
   (Classroom Action Research in Mathematics Education) 

02162496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 
   (Selected Topic of Mathematics Learning Management) 

02731111 แคลคูลสัหน่ึงตัวแปร    3(3-0-6) 
(Calculus of One Variable) 

  



 

 02731112 แคลคูลัสหลายตัวแปร I    3(3-0-6) 
   (Calculus of Several Variables I) 
 02731141 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
   (Mathematical Proofs) 
 02731151 วิยุตคณิต     3(3-0-6) 
   (Discrete Mathematics) 
 02731211 แคลคูลสัหลายตัวแปร II    3(3-0-6) 

  (Calculus of Several Variables II)  
 02731221 พีชคณิตเชิงเส้น     3(3-0-6) 

  (Linear Algebra) 
 02731231 สมการเชิงอนุพันธ์    3(3-0-6) 
   (Differential Equations)   

02731322 พีชคณิตนามธรรม    3(3-0-6) 
  (Abstract Algebra) 

 4) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 40 หน่วยกิต 
 01403111  เคมีทั่วไป     4(4-0-8)  

(General Chemistry) 
 01403112  เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2)  

(Laboratory in General Chemistry) 
 01411131  ธรณีพลศาสตร์      3(3-0-6) 

(Geodynamics) 
 01411221  อุตุนิยมวิทยาท่ัวไป    3(3-0-6) 
   (General Meteorology)  
 01420101  ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4)  

(Physics in everyday life)  
 01420119  ฟิสิกส์อย่างสังเขป     3(3-0-6)  

  (Abridged Physics)  
 01424111  หลักชีววิทยา      3(3-0-6) 

(Principle of Biology) 
 01424112  ชีววิทยาภาคปฏิบัติ     1(0-3-2) 
   (Laboratory in Biology) 
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 02164211** การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส าหรบัประถมศึกษา 2(1-2-3) 
 (Basic Science Laboratory for Elementary Level) 

 02164212** การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส าหรบัมัธยมศึกษาตอนต้น 2(1-2-3)
    (Basic Science Laboratory for Lower Secondary Level) 
 02164321** การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ I  3(2-2-5) 

(Learning Management in Science I)  
 02164322** การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ II  3(0-6-3) 
   (Learning Management in Science II )   
 02164331** การคิด การสื่อสาร และสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
   (Thinking, Communication and Learning 

Materials in Science) 
  02164371** โครงงานสะเต็มในโรงเรียน   3(2-2-5) 
   (School STEM Projects) 
 02164497 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา    1 

  (Seminar in Science Education) 
 02731111  แคลคูลสัหน่ึงตัวแปร    3(3-0-6)  
   (Calculus of One Variable)  
 5) วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 40 หน่วยกิต 
 01403111 เคมีทั่วไป      4(4-0-8) 
   (General Chemistry) 
 01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 
   (Laboratory in General Chemistry) 
 01424111  หลักชีววิทยา     3(3-0-6) 
   (Principles of Biology) 
 01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 
   (Laboratory in Biology) 
 02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์  3(3-0-6) 
   (Animal Science and Technology) 
 02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่  2(2-0-4) 
    (Crop Science and Technology) 
 02036241 กีฏวิทยาเบื้องต้น    3(2-3-6) 
   (Introduction to Entomology) 



 

 02036261 วิทยาศาสตร์ทางดิน    3(2-3-6) 
   (Soil Science) 
 02036271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน  2(2-0-4) 
   (Horticultural Science and Technology) 
 02036281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น    3(2-3-6) 
   (Introductory Plant Pathology) 
 02191161* งานเกษตรส าหรับครู I     1(0-3-2) 
   (Agricultural Practices for Teachers I)  
 02191162* งานเกษตรส าหรับครู II    1(0-3-2) 
   (Agricultural Practices for Teachers II)  
 02191261* งานเกษตรส าหรับครู III     1(0-3-2) 
   (Agricultural Practices for  Teachers III) 
 02191262* งานเกษตรส าหรับครู IV    1(0-3-2) 
   (Agricultural Practices for Teachers IV) 
 02191321* การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการเกษตร3 (3-0-6) 
   (Management of Agricultural Learning Experiences) 
 02191361* โครงการเกษตรในสถานศึกษา   1(0-3-2) 
   (Directed Farming Programs) 
 02191362* โครงการเกษตรภายใต้การนิเทศ   1(0-3-2) 
   (Supervised Farming Programs) 
 02191461*  เคหกิจการเกษตรส าหรับครู    2(1-2-3) 
   (Agricultural and Home Economics for Teachers)  
 02191491*  เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูเกษตร  3(2-2-5) 
   (Classroom Research Techniques for  
   Agriculture Teachers) 
 02191497* สัมมนา     1 
   (Seminar)  
 2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกวา่ 20 หน่วยกิต 
 1) วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา  ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนวิชาในกลุ่มพลศึกษาต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 02193116* การจัดค่ายพักแรมและเกมทางพลศึกษา  3(2-2-5) 
   (Camping Management and Games  
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   in Physical Education) 
 02193117* วัฒนธรรมทางการกีฬาและพลวัตโอลิมปิก 3(3-0-6) 
   (Culture Sports and Olympic Movement) 
 02193127** ทักษะและเทคนิคการสอนกระบี่กระบอง  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Sword and Pole) 

02193128* ทักษะและเทคนิคการสอนเปตอง  1(0-2-1) 
  (Skills and Techniques of Teaching Pétanque) 
 02193129** ทักษะและเทคนิคการสอนแชร์บอล  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Chairball) 
 02193211* วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
   การออกก าลังกาย  
   (Kinesiology and Physiology of Exercise) 
 02193214** การเป็นผู้ฝึกกีฬา    3(2-2-5) 
   (Sports Coaching) 
 02193215** การออกก าลังกายโดยใช้แรงต้าน   3(2-2-5) 
   (Resistance Training Exercise) 
 02193221** ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลาน  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Field Event) 
 02193227** ทักษะและเทคนิคการสอนฟุตซอล  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Futsal) 
 02193228** ทักษะและเทคนิคการสอนแฮนด์บอล  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Handball) 
 02193229** ทักษะและเทคนิคการสอนลอนเทนนิส  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Lawn Tennis) 
 02193231* การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 
   ทางพลศึกษาและสุขศึกษา   

 (Technology Application for Leaning  
 in Physical Education and Health Education) 

 02193251** การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 
   (Testing and Conditioning in Physical Fitness) 
 02193322** ทักษะและเทคนิคการสอนฮอกกี้   1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Hockey) 



 

 02193323** ทักษะและเทคนิคการสอนกอล์ฟ   1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Golf) 
 02193324** ทักษะและเทคนิคการสอนลีลาศ   1(0-2-1) 

(Skills and Techniques of Teaching Social Dance) 
 02193325* ทักษะและเทคนิคการสอนเรือพาย  1(0-2-1) 
   (Skills and Techniques of Teaching Rowing) 
 02193326** การสอนพลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ  3(2-2-5) 

(Physical Education Teaching for Special Children) 
 02193397** สัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา  1 
   (Seminar in Physical Education and Health Education) 
 และใหเ้ลือกเรียนวิชาในกลุ่มสุขศึกษาต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 02193118** สารเสพติด     3(3-0-6) 
   (Narcotics) 
 02193119** การสื่อสารสุขภาพ    3(2-2-5) 
   (Health Communication) 
 02193212* สุขภาพแบบองค์รวม    3(3-0-6) 
   (Holistic Health) 
 02193216** กิจกรรมทางกายส าหรับผู้สงูอายุ   3(2-2-5) 
   (Physical Activity for Elderly) 
 02193311** การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 2(2-0-4) 

(Safety Management in School and Community) 
 02193312** เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต   2(2-0-4) 
   (Sex Education and Life Planning) 
 02193313** โภชนศาสตร์และสุขภาพผู้บริโภค  2(2-0-4) 
   (Nutrition and Consumer Health) 
 02193398** ปัญหาพิเศษทางพลศึกษาและสุขศึกษา  1-3 
   (Special Problems in Physical Education  
   and Health Education) 
 2) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี ไม่น้อยกวา่ 20 หน่วยกิต 
 01355212  โครงสร้างภาษาองักฤษข้ันสูง   3(3-0-6) 
   (Advanced English Structure) 
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01355251 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกจิ   3(3-0-6)  
 (Communicative Business English)  

01355252  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ    3(3-0-6)  
   (Business English Writing) 
 01355261  การแปลจากอังกฤษเป็นไทย    3(3-0-6) 
   (Translation from English into Thai) 
 01355362  การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ   3(3-0-6) 
   (Translation from English into Thai) 
 01355382  ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
   (English Sound Systems) 
 01355431  ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง  3(3-0-6) 
   (Advanced Integrated English Language Skills) 
 01373202 การตีความวรรณคดี    3(3-0-6) 
   (Interpreting Literature) 
 01373334 วรรณกรรมส าหรับเด็กนานาชาติ   3(3-0-6) 
   (International Children’s Literature) 
 02163121 การรับรู้และการเรียนรู้ทางภาษา   3(2-2-5) 
   (Language Acquisition and Learning) 
 02163271** โครงงานเสริมประสบการณภ์าษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
   (Experiential English Project) 
 02163322 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
   (Applied Linguistics for Teachers) 
 02163331** สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
   (Media and Technology for English Teaching) 
 02163421 การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน   3(2-2-5) 
   (Implementation of Classroom English Language) 
 02163422 การใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ ์  3(2-2-5) 
   (Situational Implementation of English Language) 
 02163424** การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนปฐมวัย 3(2-2-5) 
   (English Learning Management for  
   Pre-school Learners) 
 02163491 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 



 

   (Classroom Action Research in English)  
 3) วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

01422111 หลักสถิติ      3(3-0-6) 
  (Principle of Statistics)  

02162212 คณิตศาสตร์กับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
(Mathematics and Mathematical Process Skills) 

 02162213 วิธีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์และการให้เหตุผล 3(3-0-6) 
   (Algorithms in Mathematics Proofs and Reasoning) 

02162321 โครงงานคณิตศาสตร ์    3(2-2-5) 
  (Mathematics Project) 

02162331 คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
  (Computer for Mathematics Learning Management) 

02162371 การจัดกิจกรรมค่ายเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดคณิตศาสตร์2(1-2-3) 
  (Camp Activities Management for Enhancing 
  Mathematics Concepts) 

02162422 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
  (Mathematics and Problem Solving) 

02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์   3(3-0-6) 
(Graph Theory and Applications) 

02731321 ก าหนดการเชิงเส้น    3(3-0-6) 
  (Linear Programming) 

02731323 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข   3(3-0-6) 
  (Numerical Linear Algebra) 

02731331 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย    3(3-0-6) 
  (Partial Differential Equations) 

02731341 การวิเคราะห์เชิงจริง    3(3-0-6) 
 (Real Analysis) 

02731342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น    3(3-0-6) 
(Probability Theory)  
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02731343 ทฤษฎีจ านวน     3(3-0-6) 
   (Number Theory)  

02731344  ทฤษฎีเซต     3(3-0-6) 
   (Set Theory) 

02731351 คณิตศาสตร์เชิงการจัด    3(3-0-6) 
  (Combinatorial Mathematics) 

 02731371 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I    3(3-0-6) 
   (Numerical Analysis I) 

02731373 การวิเคราะห์ข้อมูลและการค านวณ  3(2-2-5) 
  ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   

 (Data Analysis and Computing with Statistical Packages) 
02731374 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน   3(3-0-6) 

  (Function of a Complex Variable) 
02731441 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน    3(3-0-6) 

  (Functional Analysis) 
02731471 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข II   3(3-0-6) 

  (Numerical Analysis II) 
02731472 การแปลงฟูเรียร์     3(3-0-6) 

  (Fourier Transforms) 
02731473 ฟังก์ชันพิเศษและการประยุกต์   3(3-0-6) 

  (Special Functions and Applications)  
02731474 ทฤษฎีรหัส     3(3-0-6) 

  (Coding Theory) 
02731475 ทฤษฎีเกม     3(3-0-6) 

  (Game Theory) 
 4) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป    3(2-3-6) 
   (General Botany) 



 

01403221  เคมีอินทรีย์      4(4-0-8) 
    (Organic Chemistry) 
  01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 
   (Laboratory in Organic Chemistry) 

  01403325 หลักมูลของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   3(3-0-6) 
(Fundamentals of Natural Products)  

01403441 วัสดุนาโน     3(3-0-6) 
(Nanomaterials)  

 01404311 วิทยาศาสตร์ชีวกายภาพ    3(3-0-6) 
   (Biophysical Science) 
 01404484 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
   (Environmental Toxicology) 
 01416311 หลักพันธุศาสตร์     3(3-0-6) 
   (Principle of Genetics) 

  01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I      3(3-0-6) 
   (General Physics I) 

  01420112  ฟิสิกส์ทั่วไป II      3(3-0-6) 
   (General Physics II) 

  01420113  ปฏิบัติการฟิสิกส์ I     1(0-3-2) 
   (Laboratory in Physics I) 

  01420114  ปฏิบัติการฟิสิกส์ II     1(0-3-2) 
    (Laboratory in Physics II) 
 01420211  กลศาสตร์ I     3(3-0-6) 

    (Mechanics I) 
  01420221  ฟิสิกส์ยุคใหม่      3(3-0-6) 
    (Modern Physics) 
  01420361 ดาราศาสตร์เบื้องต้น I     3(3-0-6)  
   (Introduction to Astronomy I) 

  01420372 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
    (Introduction in Material Science)  
  01422111  หลักสถิติ      3(3-0-6)  
   (Principle of Statistic) 
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  01423113  สัตววิทยาทั่วไป     3(2-3-6) 
   (General Zoology) 

  02164332** เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ  3(2-2-5) 
    การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   (Information and Communication Technology 

for Science Learning Management ) 
 02164372** การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้   3(2-2-5) 
   และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
   (Science Learning from Learning Resources  
   and Local Wisdom) 
 02164413  การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
   (Usage of English Language for Science Teaching) 
 02164491 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส าหรับการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  วิทยาศาสตร์   
   (Research and Development of Innovation 
 for Science Learning ) 
 5) วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกจากรายวิชาคณะเกษตร ก าแพงแสน หรือสาขาวิชาเกษตร 
 และสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเลือกจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปน้ี  

 02026471  หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช    3(2-3-6) 
 (Principles of Insect Pest Management) 

02028321  ปุ๋ย        3(3-0-6)  
 (Fertilizers and Manures)  

02028421  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน    3(3-0-6)  
 (Soil Fertility) 

 02028422  ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช   3(3-0-6) 
 (Soil and Plant Relationships) 

 02028443 ดินของประเทศไทย     3(3-0-6) 
   (Soils of Thailand)  
 02028452 ปุ๋ยชีวภาพ     3(3-0-6) 
    (Biofertilizer) 



 

 02028453 นิเวศวิทยาของดิน     3(3-0-6)  
   (Soil Ecology) 
 02028471 การจัดการดิน      3(3-0-6) 
    (Soil Management) 
 02028472 การอนุรักษ์ดินและน้ า     3(3-0-6) 
   (Soil and Water Conservation)  
 02028481 มลพิษของดินและการจัดการ   3(3-0-6) 
   (Soils Pollution & Its Management) 
 02029421 ภูมิอากาศของพืช     3(3-0-6)  
   (Plant Climate) 
 02029423 การจัดการน้ าส าหรับพืชไร่   3(3-0-6) 
   (Water Management for Field Crops) 
 02031371 หลักการควบคุมโรคพืช    3(2-3-6) 
   (Principles of Plant Disease Control) 
 02036311 ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่   2(2-0-4) 
   (New Agricultural Entrepreneur) 
 02036411 กฎหมายและพระราชบัญญัติทางการเกษตร 1(1-0-2) 
   (Law and Act for Agriculture) 
 02037311 หลักการพืชสวน     3(3-0-6) 
    (Principles of Horticulture) 
 02037421 การผลิตผัก      3(2-2-5) 
    (Vegetable Crop Production) 
 02037431 การผลิตไม้ดอกเชิงอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
    (Industrial Floriculture) 
 02037432 ไม้ประดับ      3(2-2-5) 
    (Ornamental Plants) 
 02037433 วิทยาการกล้วยไม้     3(2-2-5) 
    (Orchidology) 
 02037441 ไม้ผลเขตร้อน     3(2-3-6) 
    (Tropical Fruits) 
 02037442 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน     3(2-2-5) 
    (Subtropical Fruits) 
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 02037444 การจัดการสวนไม้ผล    3(3-0-6) 
    (Orchard Management) 
 02181441 การวางแผนโครงการและกิจกรรมทางเกษตร  3(3-0-6) 
   และสิ่งแวดล้อมศึกษา  
   (Planning of Programs and Activities in  
   Agricultural and Environmental Education) 
 02181471 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน    3(3-0-6) 
   (Environmental Management in Community) 
 02181472  นิเวศวิทยาทางการเกษตร    3(3-0-6) 
   (Agricultural Ecology) 
 02191322* การจัดการศึกษาทางเกษตรในชุมชน  3(3-0-6) 
   (Agricultural Education Provision in Communities) 
 02191331* สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตร 3(2-2-5) 
   (Media and Innovation in Agricultural Learning) 
 02191351* การประเมินการเรียนรู้ทางการเกษตร   3(2-2-5) 
   (Learning Assessment in Agriculture) 
 02191496* เรื่องเฉพาะทางเกษตรกรรมศึกษา   1-3 
   (Selected Topic in Agricultural Education) 
 02191498*  ปัญหาพิเศษ     1-3 
   (Special Problems) 

3) หมวดวิชาเลอืกเสรี ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 4) หมวดฝึกงาน (เฉพาะสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา) ไม่น้อยกว่า 150 
ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังน้ี 

เลขล าดับที่ 1-2 (02) หมายถึง  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 เลขล าดับที่ 3-5 (161) หมายถึง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
   (162) หมายถึง วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 
   (163) หมายถึง วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 
   (164) หมายถึง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
   (193) หมายถึง วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 
   (191) หมายถึง วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 
   (198) หมายถึง วิชาชีพคร ู
  เลขล าดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นปี 

เลขล าดับที่ 7 มีความหมายดังน้ี 
  0 หมายถึง กลุ่มวิชาส าหรับผู้เรียนนอกสาขา 
  1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
  2 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
  3 หมายถึง กลุ่มวิชาสื่อและเทคโนโลยี 
  4 หมายถึง กลุ่มวิชาการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา 
  5 หมายถึง กลุ่มวิชาการประเมินผลทางการศึกษา 
  6 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน 
  7 หมายถึง กลุ่มวิชาประยุกต์ 
  8 หมายถึง กลุ่มวิชาอื่นๆ 
  9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สถิติ สัมมนา ปัญหาพิเศษ 
    และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  
 1) วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    2(2-0-4) 
 02193111 ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา  2(2-0-4) 
 02193114 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ    2(2-0-4)  
 02193115 ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
 02193121 ทักษะและเทคนิคการสอนว่ายน้ า  1(0-2-1) 
 02193122 ทักษะและเทคนิคการสอนวอลเลย์บอล  1(0-2-1) 
 02193123 ทักษะและเทคนิคการสอนฟุตบอล  1(0-2-1) 
 02198112 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นคร ู  3(2-2-5) 
 02999144  ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย  1(1-0-2) 
       รวม 16(11-10-27) 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 02161163 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I  2(0-6-3) 
 02193112 ปรัชญาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  2(2-0-4) 
 02193113 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของมนุษย์ 3(3-0-6) 
 02193124 ทักษะและเทคนิคการสอนเทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 
 02193125 ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลู ่  1(0-2-1) 
 02193126 ทักษะและเทคนิคการสอนยิมนาสติก  1(0-2-1) 
 02198113 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)  
   ภาษาต่างประเทศ    3( - - ) 
   วิชาเอกเลือก (กลุ่มพลศึกษา)   3( - - ) 
        รวม 19( - - ) 
 
 
 
 



 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 02193222 ทักษะและเทคนิคการสอนบาสเกตบอล  1(0-2-1) 
 02193223 ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน  1(0-2-1) 
 02193224 ทักษะและเทคนิคการสอนตะกร้อ  1(0-2-1) 
 02198221 การพัฒนาหลักสูตร    3(3-2-5) 
   ภาษาต่างประเทศ    3( - - ) 
   วิชาเอกเลือก (กลุ่มพลศึกษา)   4( - - ) 
   วิชาเอกเลือก (กลุ่มสุขศึกษา)   2( - - ) 
        รวม  18( - - ) 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01174231 นันทนาการเบื้องต้น    2(2-0-4) 
 02161263 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II  2(0-6-3) 

02193213  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   2(2-0-4)    
02193225  ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 

 02193226 ทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทย  1(0-2-1) 
 02198213 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับคร ู   2(1-2-5) 
 02198232 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู ้   2(1-2-5) 
   ภาษาต่างประเทศ    3( - - ) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 1( - - ) 
   (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก2( - - ) 
        รวม 18( - - ) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 02193321 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา   3(3-0-6) 
 02198342 การศึกษากับชุมชน     3(2-2-5) 
 02198352 การประเมินผลการเรียนรู้และประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์  3( - - ) 
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   วิชาเอกเลือก (กลุ่มสุขศึกษา)    6( - - ) 
         รวม 18( - - ) 
 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 02161363 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III   2(0-6-3) 
 02193314 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน    3(3-0-6) 
 02193351 การประเมินการเรียนรู้ทางพลศึกษาและสุขศึกษา  3(3-0-6) 
 02198392 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
   วิชาเลือกเสรี      3( - - ) 
         รวม 17( - - ) 
 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1   
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 02193341 การจัดการทางพลศึกษาและสุขศึกษา    3(3-0-6) 
 02193391 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา   3(2-2-5) 

และสุขศึกษา      
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   2( - - ) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก 2( - - ) 
   วิชาเอกเลือก (กลุ่มพลศึกษา)    3( - - ) 
   วิชาเอกเลือก (กลุ่มสุขศึกษา)    2( - - ) 
   วิชาเลือกเสรี      3( - - ) 
         รวม 18( - - ) 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 02161463 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV  6(0-18-9) 
        รวม 6(0-12-6) 
 

 2) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1   
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 



 

 01355116  ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 01355117  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    2(2-0-4) 
 02198112 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู  3(2-2-5) 
 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย  1(1-0-2) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  1( - - ) 
   (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 
        รวม 16( - - ) 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   
   จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01355118 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น3(3-0-6)  
 02161163 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I  2(0-6-3) 
 02198113  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 
    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   3( - - ) 
    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - )  
    ภาษาต่างประเทศ    3( - - ) 
         รวม 18( - - ) 
 

  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   
จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01355211 โครงสร้างภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
 01355221 การอ่านภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 01355241 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 02198221 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
   ภาษาต่างประเทศ    3( - - ) 
        รวม  18( - - ) 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01355232 ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ3(3-0-6) 
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 01355281  ระบบภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 02161263 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II  2(0-6-3)  
 02198213  ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับคร ู   2(2-2-5) 
   ภาษาต่างประเทศ    3( - - ) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 4( - - ) 
   วิชาเอกเลือก     3( - - ) 
        รวม 20( - - ) 
 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1   
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01355331 ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียน  3(3-0-6) 
   ภาษาอังกฤษข้ันสูง 
 02198342   การศึกษากับชุมชน   3(2-2-5) 
  02198352  การประเมินผลการเรียนรู้และ  3(2-2-5) 
   ประกันคุณภาพการศึกษา  
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  3( - - ) 
   วิชาเอกเลือก     6( - - ) 
        รวม 18( - - ) 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2    
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน  3(3-0-6) 
 02161363 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III  2(0-6-3) 
 02163323 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ I   3(2-2-5) 
 02198392 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
   วิชาเอกเลือก     6( - - ) 
        รวม 17( - - ) 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1   
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 02163423 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ II   3(2-2-5) 
 02198232 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้    2(1-2-5) 
 02163496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1(0-2-1) 
   วิชาเอกเลือก     5( - - ) 



 

   วิชาเลือกเสรี     6( - - ) 
        รวม  17( - - ) 
 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2    

  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 02161463 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV 6(0-18-9) 
      รวม    6( -12-6) 

 
3) สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา 
 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
  จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02161163 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I
 2(0-4-2) 2(0-6-3) 

02162211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ I 3(3-0-6) 
02731151 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
02731112 แคลคูลสัหลายตัวแปร I 3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 

02198112 
ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู
 3(2-2-5) 3(2-2-5) 

02731111 แคลคูลสัหน่ึงตัวแปร  3(3-0-6) 
02731141 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 3( - -) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 1( - - ) 
 (วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์)  
 รวม 19( - - ) 
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 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 รวม 15( - - ) 

 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02198221 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
02198113 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
02162311 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ II 3(3-0-6) 
02731211 แคลคูลสัหลายตัวแปร II 3(3-0-6) 
02731231 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 ภาษาต่างประเทศ 3( - - ) 
 รวม 18( - - ) 

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  

02161263 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II 2(0-6-3) 
02198213 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับคร ู 2(1-2-5) 
02198232 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู ้ 2(1-2-5) 
02731221 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 ภาษาต่างประเทศ 3( - - ) 
 วิชาเอกเลือก  6( - - ) 
 รวม 18( - - ) 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 วิชาเอกเลือก  3( - - ) 

  

02198352 การประเมินผลการเรียนรู้และประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
02731322 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 
02162324 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ I 3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 3( - - ) 

 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
 รวม 18( - - ) 



 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02198342 การศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
02198392 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
02161363 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III 2(0-6-3) 
02162423 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ II 3(3-0-6) 
02162496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 
 ภาษาต่างประเทศ 3( - - ) 
 วิชาเอกเลือก  6( - - ) 
 รวม 21( - - ) 

 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  

02162491 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 4( - - ) 
 วิชาเอกเลือก  5( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
 รวม 15( - - ) 

 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02161463 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV 6(0-18-9) 
 รวม 6(0-18-9) 

 
 4) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1   
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

  01424111  หลักชีววิทยา     3(3-0-6) 
  01424112  ชีววิทยาภาคปฏิบัติ    1(0-3-2) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน     2(2-0-4) 

02198112  ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู  3(2-2-5) 
02731111  แคลคูลสัหน่ึงตัวแปร     3(3-0-6) 

 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย  1(1-0-2) 
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   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  3( - - ) 
        รวม  16( - - )  
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01403111  เคมีทั่วไป 4(4-0-8)  
 01403112  เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2)  

  01420101  ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
02161163 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I  2(0-6-3)  

 02198113  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 

     ภาษาต่างประเทศ    3( - - ) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 4( - - ) 
        รวม  20( - - )  
  
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1    
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01411221  อุตุนิยมวิทยาท่ัวไป     3(3-0-6) 
 01420119  ฟิสิกส์อย่างสังเขป     3(3-0-6)  
 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 02164211 การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส าหรบัประถมศึกษา2(1-2-3) 
 02198221 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
 02198232 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้   2(1-2-5) 

     ภาษาต่างประเทศ    3( - - ) 
        รวม 19( - - )  
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01411131  ธรณีพลศาสตร์     3(3-0-6)  

02161263  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II   2(0-6-3) 
 02164212  การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส าหรบั 

มัธยมศึกษาตอนต้น2(1-2-3) 
  02164331  การคิด การสื่อสาร และสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์3(2-2-5) 
      ภาษาต่างประเทศ    3( - - ) 



 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 3( - - ) 
   วิชาเอกเลือก     3( - - ) 
         รวม  19( - - ) 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1   
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

  02164321   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ I 3(2-2-5) 
 02198213  ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    2(1-2-5)  
 02198342  การศึกษากับชุมชน    3(2-2-5)  
 02198352   การประเมินผลการเรียนรู้และ   3(2-2-5) 

ประกันคุณภาพการศึกษา  
    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 1( - - )  
    (วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 
    วิชาเอกเลือก      6( - - ) 
         รวม 18( - - )  
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

  02161363 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III    2(0-6-3) 
 02164322 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ II   3(0-6-3) 

  02164371  โครงงานสะเต็มในโรงเรียน   3(2-2-5) 
 02198392 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 

    วิชาเอกเลือก      5( - - ) 
    วิชาเลือกเสรี      3( - - ) 
        รวม 19( - - )  
 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1    
  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 02164497 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา     1( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
    วิชาเอกเลือก      6( - - ) 
   วิชาเลือกเสรี      3( - - ) 
        รวม  13(- -)  
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   
จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02161463 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV   6(0-18-9)  
         รวม  6(0-18-9 
 
 5) วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 
 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0-8) 
 01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
 01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
 02191161 งานเกษตรส าหรับครู I 1(0-3-2) 
 02198112  ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นคร ู 3(2-2-5) 
 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 
  รวม 16(12-11-31) 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0-6) 
 02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2(2-0-4) 
 02161163 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I 2(0-6-3) 
 02191162 งานเกษตรส าหรับครู II 1(0-3-2) 
 02198113 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
  ภาษาต่างประเทศ 3( - - ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 3( - - )  3( - - ) 
 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร
 1( - - )  

1( - - ) 

  (วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์)  
  รวม 19( - - ) 



 

    
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 02036261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3-6) 
 

02036271 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืช
สวน 

2(2-0-4) 

 02191261 งานเกษตรส าหรับครู III 1(0-3-2) 
 02198221 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
  ภาษาต่างประเทศ 3( - - ) 
 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

4( - - ) 

  รวม 19( - - ) 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 02036281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6) 
 02161263 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II 2(0-6-3) 
 02191262 งานเกษตรส าหรับครู IV 1(0-3-2) 
 02198213 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู  2(1-2-5) 
 02198232 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้  2(1-2-5) 
  ภาษาต่างประเทศ 3( - - ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสุนทรียศาสตร ์ 3( - - ) 
  วิชาเอกเลือก 3( - - ) 
  รวม 19( - - ) 
  

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 02036241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6) 
 02191361 โครงการเกษตรในสถานศึกษา 1(0-3-2) 
 02198342 การศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
 02198352 การประเมินผลการเรียนรู้และประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3(2-2-5) 
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วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่ง
ผู้ประกอบการ 

3( - - ) 

  วิชาเอกเลือก 6( - - ) 
  รวม 19( - - ) 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  

 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 02161363 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III 2(0-6-3) 
 02191321 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทาง

การเกษตร 
3(3-0-6) 

 02191362 โครงการเกษตรภายใต้การนิเทศ  1(0-3-2) 
 02198392 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  วิชาเอกเลือก 6( - - ) 
  วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
  รวม 18( - - ) 
  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 02191461 เคหกิจการเกษตรส าหรับครู 2(1-2-3) 
 02191491 เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู

เกษตร 
3(3-0-6) 

 02191497 สัมมนา 1 
  วิชาเอกเลือก 5( - - ) 
  วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
 
 

 รวม 14( - - ) 

 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 02161463 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV 6(0-18-9) 
  รวม  6(0-18-9) 

 
 
 



 
ใบเช็คหลักสูตร สาขาวชิาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล     
รหัสนิสิต      

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

30 นก. 
 

กลุ่มสาระอยุ่ดีมีสุข นก. เลือก 6 นก. หมายเหตุ 
01175xxx 1 

  
 

5 
  

กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ นก. เลือก 3 นก. หมายเหตุ  
3 

  

กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร นก. เลือก 13 นก. หมายเหตุ 
ภาษาไทย 3 

  

ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3 
  

ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3   
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3   
สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1   

กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก นก. 5 นก. หมายเหตุ 
01999111 2 

  
 

3 
  

กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ นก. 3 นก. หมายเหตุ  
3 

  

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
 

100 นก. 
 

เฉพาะบังคับ นก. 76 นก. หมายเหตุ 
01403111 4   
01403112 1   
01403221 4   
01403222 1   
01419211 3   
01419214 1   
01422111 3   
01424111 3   
01424112 1   
02036221 3   
02036231 2   
02036241 3   
02036261 3   
02036271 2   
02036281 3   
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02181111 3   
02181161 1   
02181162 1   
02181261 1   
02181262 1   
02181331 3   
02181351 3   
02181361 1   
02181362 1   
02181411 3   
02181422 3   
02181441 3   
02181461 2   
02181471 3   
02181472 3   
02181481 3   
02181491 3   
02181497 1   
เฉพาะเลือก  นก. 24 นก. หมายเหตุ 

  เลือก 9 นก. ดังน้ี 
   02181332,02181333 
   02181352,02181390 
   02181482,02181483 
   02171484,02181490 
   02181496,02181498 

รายวิชาสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรหรือสิ่งแวดล้อม  เลือก 15 นก.  
    
    
    
    
        

หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

6 นก. หมายเหตุ     
    

 
 
 



 
ใบเช็คหลักสูตร วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา  
ชื่อ-นามสกุล........................... 
รหัสนิสิต............................... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 นก.     
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข นก.  4 นก. หมายเหตุ   

01174231 2       
....................... 2       

กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ นก.  3 นก. หมายเหตุ 
    

....................... 3       
กลุ่มสาระภาษากับการสือ่สาร นก. 13 นก. หมายเหตุ 

  
    

01999021 3       
01355111     ไม่นับ นก.   
01355...... 3       
01355...... 3       
01355...... 3       

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

1 

  

กลุ่มสาร 
สนเทศ/คอม
ฯ 

  

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก นก. 7 นก. หมายเหตุ 
    

01999111 2       
02999144 1       

....................... 4       
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ นก. 3 นก. หมายเหตุ 

    

....................... 3       
หมวดวิชาเฉพาะ   94 นก.     

วิชาชีพครู นก. 34 นก. หมายเหตุ   

02161163 2   
สังเกตการ

สอน   

02161263 2   
สังเกตการ

สอน   

02161363 2   
สังเกตการ

สอน   
02161463 6   ฝึกสอน   
02198112 3       
02198113 3       
02198221 3       
02198213 2       
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02198232 2       
02198342 3       
02198352 3       
02198392 3       

วิชาเฉพาะสาขา   60 นก. หมายเหตุ   
เฉพาะสาขาบังคับ นก. 40 นก. หมายเหตุ   

02193111 2       
02193112 2       
02193113 3       
02193114 2       
02193115 3       
02193121 1       
02193122 1       
02193123 1       
02193124 1       
02193125 1       
02193126 1       
02193213 2       
02193222 1       
02193223 1       
02193224 1       
02193225 1       
02193226 1       
02193314 3       
02193321 3       
02193341 3       
02193351 3       
02193391 3       

เฉพาะสาขาเลือก   20 นก หมายเหตุ   
กลุ่มพลศึกษา นก. 10 นก.     
02193116 3       
02193117 3       
02193127 1       
02193128 1       
02193129 1       
02193211 3       



 
02193214 3       
02193215 3       
02193221 1       
02193227 1       
02193228 1       
02193229 1       
02193231 3       
02193251 3       
02193322 1       
02193323 1       
02193324 1       
02193325 1       
02193326 3       
02193397 1       

กลุ่มสุขศึกษา นก. 10 นก.     
02193118 3       
02193119 3       
02193212 3       
02193216 3       
02193311 2       
02193312 2       
02193313 2       
02193398 1-3       

หมวดวิชาเลือกเสร ี   6 นก. หมายเหตุ   
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ใบเช็คหลักสูตร วิชาเอกภาษาอังกฤษศกึษา  
ชื่อ-นามสกุล................................. 
.รหัสนิสิต......................... 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 นก.   
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข นก.  4 นก. หมายเหตุ 

01175............ 1     
....................... 3     

กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ นก.  3 นก. หมายเหตุ 
....................... 3     

กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 

นก. 13 นก. หมายเหตุ 

01999021 3     
..................... 3   ภาษาต่างประเทศ 
..................... 3   ภาษาต่างประเทศ 
..................... 3   ภาษาต่างประเทศ 
..................... 1   กลุ่มสาร สนเทศ/คอมฯ 

กลุ่มสาระพลเมืองไทยละพลเมืองโลก นก. 7 นก. หมายเหตุ 
01999111 2     
02999144 1     

....................... 4     
        

กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ นก. 3 นก. หมายเหตุ 
....................... 3     

        
หมวดวิชาเฉพาะ   94 นก.   

วิชาชีพครู นก. 34 นก. หมายเหตุ 
02161163 2   สังเกตการสอน 
02161263 2   สังเกตการสอน 
02161363 2   สังเกตการสอน 
02161463 6   ฝึกสอน 
02198112 3     
02198113 3     
02198221 3     
02198213 2     
02198232 2     
02198342 3     
02198352 3     
02198392 3     

วิชาเฉพาะสาขา   60 นก. หมายเหตุ 



 
เฉพาะสาขาบังคับ นก. 40 นก. หมายเหตุ 

01355116 3     
01355117 3     
01355118 3     
01355211 3     
01355221 3     
01355231 3     
01355232 3     
01355241 3     
01355281 3     
01355331 3     
01355341 3     
02163323 3     
02163423 3     
02163496 1     

เฉพาะสาขาเลือก   20 นก หมายเหตุ 
01355212 3     
01355251 3     
01355252 3     
01355261 3     
01355362 3     
01355382 3     
01355431 3     
01373202 3     
01373334 3     
02163121 3     
02163271 3     
02163322 3     
02163331 3     
02163421 3     
02163422 3     
02163424 3     
02163491 2     

หมวดวิชาเลือกเสรี   6 นก. หมายเหตุ 
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ใบเช็คหลักสูตร วิชาเอกคณติศาสตร์ศึกษา  
ชื่อ-นามสกุล..................... 
รหัสนิสิต...................................     

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 นก.   
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข นก.  4 นก. หมายเหตุ 

01175............ 1     
....................... 3     

กลุ่มสาระศาสตร์แห่ง
ผู้ประกอบการ 

นก.  3 นก. หมายเหตุ 

....................... 3     
        

กลุ่มสาระภาษากับการสือ่สาร นก. 13 นก. หมายเหตุ 
01999021 3     
01355...... 3     
01355...... 3     
01355...... 3     

....................... 1   กลุ่มสาร สนเทศ/คอมฯ 
กลุ่มสาระพลเมืองไทยละ

พลเมืองโลก 
นก. 7 นก. หมายเหตุ 

01999111 2     
02999144 1     

....................... 4     
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ นก. 3 นก. หมายเหตุ 

....................... 3     
หมวดวิชาเฉพาะ   94 นก.   

วิชาชีพครู นก. 34 นก. หมายเหตุ 
02161163 2   สังเกตการสอน 
02161263 2   สังเกตการสอน 
02161363 2   สังเกตการสอน 
02161463 6   ฝึกสอน 
02198112 3     
02198113 3     
02198221 3     
02198213 2     
02198232 2     
02198342 3     



 
02198352 3     
02198392 3     

วิชาเฉพาะสาขา   60 นก. หมายเหตุ 
เฉพาะสาขาบังคับ นก. 40 นก. หมายเหตุ 

02162211 3     
02162311 3     
02162324 3     
02162423 3     
02162491 3     
02162496 1     
02731111 3     
02731112 3     
02731141 3     
02731151 3     
02731211 3     
02731221 3     
02371231 3     
02731322 3     

เฉพาะสาขาเลือก   20 นก หมายเหตุ 
01422111 3     
02162212 3     
02162213 3     
02162321 3     
02162331 3     
02162371 2     
02162422 3     
02731271 3     
02731321 3     
02731323 3     
02731331 3     
02731341 3     
02731342 3     
02731343 3     
02731344 3     
02731351 3     
02731371 3     
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02731373 3     
02731374 3     
02731441 3     
02731471 3     
02731472 3     
02731473 3     
02731474 3     
02731475 3     

หมวดวิชาเลือกเสร ี   6 นก. หมายเหตุ 
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบเช็คหลักสูตร วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศกึษา  
ชื่อ-นามสกุล........................................... 
รหัสนิสิต..................... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 นก.   
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข นก.  4 นก. หมายเหตุ 

01175............ 1     
....................... 3     

กลุ่มสาระศาสตร์แห่ง
ผู้ประกอบการ 

นก.  3 นก. หมายเหตุ 

....................... 3     
        

กลุ่มสาระภาษากับการสือ่สาร นก. 13 นก. หมายเหตุ 
01999021 3     
01355...... 3     
01355...... 3     
01355...... 3     

....................... 1   กลุ่มสาร สนเทศ/คอมฯ 
        

กลุ่มสาระพลเมืองไทยละ
พลเมืองโลก 

นก. 7 นก. หมายเหตุ 

01999111 2     
02999144 1     

....................... 4     
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ นก. 3 นก. หมายเหตุ 

....................... 3     
หมวดวิชาเฉพาะ   94 นก.   

วิชาชีพครู นก. 34 นก. หมายเหตุ 
02161163 2   สังเกตการสอน 
02161263 2   สังเกตการสอน 
02161363 2   สังเกตการสอน 
02161463 6   ฝึกสอน 
02198112 3     
02198113 3     
02198221 3     
02198213 2     
02198232 2     
02198342 3     
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02198352 3     
02198392 3     

วิชาเฉพาะสาขา   60 นก. หมายเหตุ 
เฉพาะสาขาบังคับ นก. 40 นก. หมายเหตุ 

01403111 4     
01403112 1     
01411131 3     
01411221 3     
01420101 2     
01420119 3     
01424111 3     
01424112 1     
02164211 2     
02164212 2     
02164321 3     
02164322 3     
02164331 3     
02164371 3     
02164497 1     
02731111 3     

เฉพาะสาขาเลือก   20 นก หมายเหตุ 
01401114 3     
01403221 4     
01403222 1     
01403325 3     
01403441 3     
01404311 3     
01404484 3     
01416311 3     
01420111 3     
01420112 3     
01420113 1     
01420114 1     
01420211 3     
01420221 3     
01420361 3     



 
01420372 3     
01422111 3     
01423113 3     

02164332 3     
02164372 3     
02164413 3     
02164491 3     

หมวดวิชาเลือกเสร ี   6 นก. หมายเหตุ 
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ใบเช็คหลักสูตร วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา  
ชื่อ-นามสกุล................................... 
รหัสนิสิต............................... 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 นก.   
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข นก.  4 นก. หมายเหตุ 

01175............ 1     
....................... 3     

กลุ่มสาระศาสตร์แห่ง
ผู้ประกอบการ 

นก.  3 นก. หมายเหตุ 

....................... 3     
        

กลุ่มสาระภาษากับการสือ่สาร นก. 13 นก. หมายเหตุ 
01999021 3     
01355...... 3     
01355...... 3     
01355...... 3     

....................... 1   กลุ่มสาร สนเทศ/คอมฯ 
        

กลุ่มสาระพลเมืองไทยละ
พลเมืองโลก 

นก. 7 นก. หมายเหตุ 

01999111 2     
02999144 1     

....................... 4     
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ นก. 3 นก. หมายเหตุ 

....................... 3     
หมวดวิชาเฉพาะ   94 นก.   

วิชาชีพครู นก. 34 นก. หมายเหตุ 
02161163 2   สังเกตการสอน 
02161263 2   สังเกตการสอน 
02161363 2   สังเกตการสอน 
02161463 6   ฝึกสอน 
02198112 3     
02198113 3     
02198221 3     
02198213 2     
02198232 2     



 
02198342 3     
02198352 3     
02198392 3     

วิชาเฉพาะสาขา   60 นก. หมายเหตุ 
เฉพาะสาขาบังคับ นก. 40 นก. หมายเหตุ 

01403111 4     
01403112 1     
01424111 3     
01424112 1     
02036221 3     
02036231 2     
02036241 3     
02036261 3     
02036271 2     
02036281 3     
02191161 1     
02191162 1     
02191261 1     
02191262 1     
02191321 3     
02191361 1     
02191362 1   
02191461 2     
02191491 3     
02191497 1     

เฉพาะสาขาเลือก   20 นก หมายเหตุ 
02026471 3     
02028321 3     
02028421 3     
02028422 3     
02028443 3     
02028452 3     
02028453 3     
02028471 3     
02028472 3     
02028481 3     
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02029421 3     
02029423 3   
02031371 3     
02036311 2     
02036411 1     
02037311 3     
02037421 3     
02037431 3     
02037432 3     
02037433 3     
02037441 3     
02037442 3     
02037444 3     
02181441 3     
02181471 3     
02181472 3     
02191322 3     
02191331 3     
02191351 3     
02191496 1-3     
02191498 1-3     

หมวดวิชาเลือกเสร ี   6 นก. หมายเหตุ 
        

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    ตอนที่ 3  
หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน   

ประวัติภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จัดต้ังข้ึนตามการปรับโครงสร้าง  

และภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน จากภาควิชาอาชีวศึกษา ก าแพงแสน  
เป็นภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ตามมติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 

พัฒนาการของภาควิชาฯ โดยล าดับมีดังน้ี 
❖ ภาควิชาอาชีวศึกษา ก าแพงแสน เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดภาควิชาอาชีวศึกษา 

บางเขน โดยเริ่มจากการเคลื่อนย้ายนิสิต ปีที่ 3-4 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร จากบางเขน 
มาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสนในปี พ.ศ.2522  

❖ ในปีการศึกษา 2529-2530 ได้เคลื่อนย้ายนิสิตปีที่ 2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -
เกษตรมาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสน ต่อมาในปีการศึกษา 2533-2534 ได้รับนิสิตโควตาพิเศษ
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ชั้นปีที่ 1 สาขาศึกษาศาสตร์-เกษตร มาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสน และใน ปีการศึกษา 2536-
2537 ได้รับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาศึกษาศาสตร์-เกษตร ท้ังหมดมาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสน 

❖ ในปีการศึกษา 2544-2545 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับ ปริญญาตรี 
ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) 

❖ ในปีการศึกษา 2547-2548 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับ ปริญญาตรี 
ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ซึ่งเป็นหลักสูตรตามนโยบายการผลิตครู 5 ปี  

❖ ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2547 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประกาศจัดต้ัง  
คณะศึกษาศาสตร์ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานใหม่ในสังกัดมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
ท าให้ภาควิชาอาชีวศึกษา ก าแพงแสน มีฐานะเป็นหน่วยงานภายในของคณะศึกษาศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

❖ ในปีการศึ กษา 2549 ภาค วิชาฯ ไ ด้รั บการอนุมั ติหลั กสู ตรจาก สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)  
ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรได้ด าเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2550 

❖ ในปีการศึ กษา 2551 ภาค วิชาฯ ไ ด้รั บการอนุมั ติหลั กสู ตรจาก สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) 

❖ ใ น ปี  พ . ศ . 2 5 6 1  ภ า ค วิ ช า ฯ  ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) เกษตรกรรม
ศึกษา 
ปณิธาน: มุ่งสร้างองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนามนุษย์และชุมชน อย่างย่ังยืน 
  

วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในภูมิภาค
ตะวันตก 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางการศึกษาเกษตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

ชุมชนตามแนวทางที่ย่ังยืน 
2. สร้างสรรค์และปรับใช้องค์ความรู้ในศาสตร์การพัฒนาที่เป็นสากลบนฐาน ภูมิ

ปัญญาไทย 
3. เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  

 ภาควิชาให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มี
ความรู้ความคิด มีจิตส านึก เพ่ือพัฒนาตนและสังคมให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันจึงส่งเสริม
กิจกรรมนิสิตที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริง ส าหรับนิสิตปริญญาตรีได้สนับสนุนโครงการเผยแพร่



 

และสาธิตความรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมอาทิ โครงการเรียนรู้ บูรณาการ สรรค์สร้าง
สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายอาสายุวเกษตรไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โครงการเผยแพร่ความรู้การท า
ฟาร์มเกษตรผสมผสานโครงการเรียนรู้โลกกว้าง เกษตรและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ เป็นต้น 
ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฯมีนโยบายในการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและ
ปฏิบัติการในชุมชน (Social lab) ปัจจุบันประกอบด้วยหลักสูตรที่ได้ด าเนินการเปิดสอน ดังน้ี 
 ระดับปริญญาตรี  

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) 
2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) เกษตรกรรมศึกษา 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) 
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) 

 

โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา 

 
คณาจารย์ประจ าภาควิชา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรีสวนแตง 

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) 
F2046 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ตันพิชัย 
Ph.D. (Agricultural Education) 

F2037 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ 
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)  

F0041 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ ย่ิงยวด 
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) 

F2048 

5. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ 
ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

F2049 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ 
ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

F2050 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย 
ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 

F2053 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เนียมหอม 
ปร.ด.(บริหารการศึกษา) 

F8016 

9. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ 
ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 

F8017 

10. อาจารย์ ดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม  
ค.ด.(พัฒนศึกษา) 

F8019 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ 
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

F8020 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จูฑศฤงค ์
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 

F8021 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แย้มทิม 
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 

14. อาจารย์ ดร.พัชราภา กล้าหาญ  
 Ph.D. (Agroblology) 
15.อาจารย์ ดร.อภิญญา อุดมเวช 

F8022 
 

F8032 
 

F8033 
 ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) 
ติดต่อภาควิชา 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
http://www.hcrd.edu.kps.ku.ac.th 
e-mail : hcrd@ku.ac.th 
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 200  

 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

 

http://www.hcrd.edu.kps.ku.ac.th/


 

ภาควิชาครุศึกษา  

ประวัติภาควิชาครุศึกษา 
ภาควิชาครุศึกษา เป็นภาควิชาท่ีปรับเปลี่ยนชื่อมาจาก ภาควิชาการศึกษา เป็นภาควิชา

ที่ให้บริการวิชาชีพศึกษาศาสตร์แก่นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ที่หน่วยงานบางส่วนของคณะมา
ด าเนินการ ณ วิทยาเขตก าแพงแสน ในปี พ.ศ.2522 โดยในระยะแรกภาควิชาการศึกษาจะ
ให้บริการเฉพาะวิชาชีพครูบังคับ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการฝึกสอนเท่าน้ัน 

ในปีการศึกษา 2536 ได้ขยายการให้บริการวิชาชีพครูเลือกเสรี  ให้แก่นิสิต คณะ
ศึกษาศาสตร์และคณะอื่นๆ โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์จากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
บางเขน ซึ่งยังรับผิดชอบในรายวิชาชีพครูบังคับบางรายวิชา เช่น วิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สอน โดย รศ.บรรเทา กิตติศักด์ิ เป็นต้น 

การด าเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้แต่งต้ัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิเกียรติ ทองเพ่ิม เป็นผู้ประสานงานภาควิชาต้ังแต่ปี พ.ศ.2537 - 2547 เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชา ในช่วงเวลาที่คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เตรียมการเพ่ือยกระดับปรับสภาพหน่วยงานให้เป็นคณะวิชาที่มีการบริหารจัดการเป็นเอกเทศ 
ข้ึนตรงต่อวิทยาเขตก าแพงแสน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ผู้ประสานงานภาควิชาก็ได้
เตรียมการเพ่ือขอยืมหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการสอนคณิตศาสตร์ จากภาควิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน เพ่ือเปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตก าแพงแสนต่อไป 
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ในปีการศึกษา 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีประกาศจัดต้ัง  คณะ
ศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 และหลังจากมี การตัดโอน
ต าแหน่ง การสรรหา คณบดี และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง รศ.อุดร รัตนภักด์ิ เป็นคณบดี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2548 การด าเนินการของภาควิชา
การศึกษาจึงเป็นไปตามกรอบแห่งวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
ก าแพงแสน โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าภาควิชาการศึกษา ต่อมา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน ด าเนินการขออนุมัติปรับ
โครงสร้างของคณะในการบริหารงาน และการจัดการศึกษาที่มีศาสตร์ที่หลากหลายข้ึน  โดย
เปลี่ยนชื่อคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และภาควิชา
การศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาครุศึกษา โดยมีภารกิจหลักคือ การสอนวิชาชีพครูให้แก่นิสิต
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการผลิตบัณฑิตหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สาขาขาดแคลน คือ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 

 

ปณิธาน: ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่สมบูรณ์ด้วยปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ
ในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาสังคมด้วยจิตสาธารณะ 

วิสัยทัศน์: เป็นภาควิชาที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยความรู้  
คุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาความรู้และมีความเป็น
ผู้น าในการยกระดับการศึกษา วิชาชีพ และสังคม 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆที่มีความสมบูรณ์ด้วยปัญญา คุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ือท าหน้าท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ สามารถใน การพัฒนาการศึกษา
และสังคมตามปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนา
การศึกษาและสังคม 

3. บริการวิชาการทางด้านการศึกษาแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ซึ่งปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรดังน้ี 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการเรียนรู้) 

- สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
- สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา 
- สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 



 

3. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการศึกษา) 
 

โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา 

คณาจารย์ประจ าภาควิชาครุศึกษา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิร ิ

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
F8015 

2. อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล 
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์)/ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

F1054 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์ 
ค.ด. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) 

F1061 

4. อาจารย์ทัศนีย์ จันติยะ 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)/ 
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

F1064 

5. อาจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ สร้อยคีร ี

ศษ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
F1065 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

F8003 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค 

ค.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) 
F8007 

8. อาจารย์จิราภรณ์ กาแก้ว 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
F8008 

9. อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา) 
F8014 

10. อาจารย์ ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล 

Ph.D.(Physics) 
F8023 

11. อาจารย์ ดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)/MA Teaching English as a Foreign 
Language/Ph.D Education (TESOL) 

 

หัวหน้าภาควิชา 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายหลักสูตรจัดการเรียนรู้ 
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12. อาจารย์ ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ 

วท.บ. (คณิตศาสตร์)/ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
 

 
ติดต่อภาควิชา 

ภาควิชาครศุึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
http://doed.edu.kps.ku.ac.th 
โทรศัพท์/โทรสาร 034-355606  

 
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติภาควิชา 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหน่ึงของภาควิชาพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้ก่อต้ังข้ึนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามประกาศ ส านักนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 โดยมีวัตถุประสงค์ในระยะเริ่มแรก เพ่ือผลิตครูในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เกษตร พลศึกษา และ คหกรรมศาสตร์ 

ในปี พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนของ คณะ 
สถาบันไปด าเนินการ ณ วิทยาเขตก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหน่ึงที่ต้องมา
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตก าแพงแสน ดังน้ันภาควิชาพลศึกษาจึงต้องมา
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ซึ่งเป็นวิชาบังคับพ้ืนฐานให้กับนิสิต
ทั่วไป ณ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยการบริหารจัดการมีรองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา วิทยาเขต
ก าแพงแสน เป็นผู้ก ากับดูแล 



 

ในปี พ.ศ. 2541 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในขณะ
น้ันได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท สาขาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) โดยขอใช้
หลักสูตรมาด าเนินการที่วิทยาเขตก าแพงแสน 

ในปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะจัดต้ังคณะใหม่ข้ึนตรงต่อ
วิทยาเขตก าแพงแสน โดยใช้ฐานทรัพยากรจากคณะวิชาเดิมที่ วิทยาเขตดังกล่าว  ซึ่งคณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ก็เป็นเป้าหมายในการด าเนินการตามนโยบายน้ันด้วย และ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ประกาศจัดต้ังคณะ
ศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยยกฐานะภาควิชา
ต่างๆที่เป็นส่วนหน่ึงของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นภาควิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน โดย
มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้ก ากับดูแล การบริหารงาน 

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพลศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาบังคับส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  ที่เปิดการ
เรียนการสอนที่วิทยาเขตก าแพงแสน โดยเปิดสอน 21 รายวิชา จ านวน 33 หมู่เรียน มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนประมาณ 1,200 คน และผลิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(พลศึกษา) 

พ.ศ. 2548 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน ได้รับโอน การด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จากวิทยาเขตสุพรรณบุรี มาเปิดด าเนินการ
โดยมติสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2549 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน ได้เปิดด าเนินการสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา โดยขอใช้หลักสูตรจาก ภาควิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

พ.ศ. 2550 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะท างานร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) สาขาพลศึกษา-สุขศึกษา 

พ.ศ. 2551 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เปลี่ยนเป็นภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และเปิดด าเนินการสอนหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต(การจัดการเรียนรู้) สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ในปีการศึกษา 2551 และงดรับ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

พ.ศ. 2555 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  เปิด
ด าเนินการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิทยาการส่งเสริม
สุขภาพ 

พ.ศ. 2560 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปรับปรุง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) วิชาเอกพล
ศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

พ.ศ. 2562 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปรับปรุง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) วิชาเอกพล
ศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และเปิดด าเนินการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคปกติ) 

พ.ศ. 2563 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เปิด
ด าเนินการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  (ภาค
พิเศษ) และชะลอการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ภาคปกติ) 

พ.ศ. 2564 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เปิด
ด าเนินการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาค
ปกติ) 

พ.ศ. 2565 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เปิด
ด าเนินการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  (ภาค
พิเศษ) และชะลอการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ภาคปกติ) 
ปณิธาน: มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และสร้างจิตส านึกแห่งความ

รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 
 

วิสัยทัศน์: ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาและกีฬาเป็นสถาบันชั้นน าด้านพลศึกษา สุขศึกษา การ
ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา 

การส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพและ

กีฬา โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย และบริบทของ
สังคมไทย 

3. บริการวิชาการและพัฒนาด้านพลศึกษา สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 
ตามความต้องการของชุมชน ประชาชน และท้องถ่ิน 



 

4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิ
ปัญญา และสิ่งแวดล้อม 

5. ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นแหล่งเรียนรู้
และการวิจัยของอาจารย์และนิสิตในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
 ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการจัดการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ดังน้ี 

- การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิต ในกลุ่ม
สาระอยู่ดีมีสุข หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตก าแพงแสน 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและ
สุขศึกษา 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา 

 
 

คณาจารย์ประจ าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
1. รองศาสตราจารย์อุดร รัตนภักด์ิ (ที่ปรึกษาภาควิชาฯ)  

อ.ม. (ปรัชญา) 
F3031 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์ค า (ที่ปรึกษาภาควิชาฯ) 
กศ.ม. (พลศึกษา), ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

F3029 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช เชาว์พานิช (หัวหน้าภาควิชาฯ) 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 

F3011 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ ศิลปร์ุ่งธรรม (รองหัวหน้าภาควิชาฯ) 
กศ.ม. (สุขศึกษา), ศษ.ม. (ภาวะผู้น าและการจัดการการศกึษา), กศ.ด. 
(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร), กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศกึษา) 

F3056 
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5. อาจารย์ ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธ์ิ (รองหัวหน้าภาควิชาฯ) 
ศศ.ม. (พลศึกษา), ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

F3047 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ วงศส์ร้างทรัพย์ (รองหวัหน้าภาควิชาฯ)
ศศ.ม. (พลศึกษา), ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) 

F8005 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิชัย ศรีพรหม 
ศศ.ม. (พลศึกษา), ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) 

F3005 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักด์ิ แก้วจรัสวิไล 
ศศ.ม. (พลศึกษา), ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา)  

F3049 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี 
กศ.ม. (พลศึกษา), ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 

F3046 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท ์ตันพานิชย์ 
ศศ.ม. (พลศึกษา), ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย) 

F8030 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปุราคม 
ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ), ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

F8002 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง 
ศศ.ม. (พลศึกษา), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย) 

F3051 

13. อาจารย์ ดร.วิชนนท์ พูลศร ี
ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา), กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) 

F8201 

14. อาจารย์ภาสพงศ์ ภริมย์ค า 
ศษ.ม. (พลศึกษา) 

F8034 

15. อาจารย์สถาพร พาขุนทด 
ศษ.ม. (พลศึกษา) 

F3072 

ติดต่อภาควิชา 
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
http://pe.edu.kps.ku.ac.th/pes2016/ 
โทรศัพท์: 034-351-898 ต่อ 330-331 
โทรสาร: 034-351-403 

 
 
 



 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

ประวัติและความเป็นของโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ก าแพงแสน 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้ึน ณ 

วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นแหล่งผลิตบุคลากรระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี  ป ริ ญ ญ า โ ท แ ล ะ ป ริ ญ ญ า เ อ ก  ใ น ส า ข า วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ อื่ น  ๆ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงก าหนดเปิดใช้วิทยาเขตก าแพงแสน ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2522 เป็นต้นมา โดยมีคณะต่าง ๆ เริ่มเปิดด าเนินการ คือ คณะเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
   ในปี พ.ศ.2523 ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายที่จะเปิดด าเนินการโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือจะได้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นการส่งเสริมขยายงานทางด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในชุมชนด้วย ฉะน้ันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้ึน ณ วิทยาเขตก าแพงแสน ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2523 โดย
ให้คณะศึกษาศาสตร์เป็นฝ่ายรับผิดชอบในการจัดด าเนินการเรียนการสอน ดังน้ันคณะ
ศึกษาศาสตร์จึงวางเป้าหมายที่จะให้โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษาที่จะท าการวิจัยการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขต
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ชนบทไปพร้อมกับการทดลองจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถฐานและการบริการทางวิชาการแก่
ชุมชนด้วย 

เมื่อคณะศึกษาศาสตร์ได้รับค าสั่งให้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ข้ึนที่วิทยาเขตก าแพงแสน ในปี พ.ศ. 2523 น้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง เจนจิต คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ จึงได้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์มาปฏิบัติ
ราชการประจ าที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ วิทยาเขตก าแพงแสน ในระยะแรกมีทั้งหมด 11 ท่าน 
เพ่ือเตรียมการก่อนเปิดการเรียนการสอนโดยมอบหมายให้อาจารย์อุดร รัตนภักด์ิ ปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่แทนอาจารย์ใหญ่ และอาจารย์อีก 10 ท่าน คือ อาจารย์วังสรรค์ สุฉันทบุตร , อาจารย์
ธาตรี แตงเท่ียง, อาจารย์นิตยา สอนอาจ, อาจารย์พงษ์ศิริ พานิช, อาจารย์โรจน์วงษ์ นุชสุวรรณ, 
อาจารย์ปัทมา โอสถเสน, อาจารย์สุนารี หวังไพบูลย์กิจ , อาจารย์สิทธิศักด์ิ นิรทัย, อาจารย์
อรวรรณ์ พ่ึงงาม และอาจารย์สมเกียรติ ศรีอนันตคม 

1. ปี พ.ศ.2523 โรงเรียนได้เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
ปี ที่  1-3 มี นั ก เ รี ย น  12 ค น  โ ด ย ว า ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ดั ง น้ี 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา วิจัย และทดลองทฤษฎีทางการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษาที่เหมาะสม
ส าหรับเขตพ้ืนที่ชนบท เพ่ือการพัฒนาการศึกษาชนบท 

2. เพ่ือการทดลอง วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
การพัฒนาอาชีพแขนงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพ้ืนภูมิประเทศ 

3. เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตและเผยแพร่ผลงานการศึกษา เพ่ือการพัฒนาการศึกษาชนบท
ให้มีประสิทธิภาพและจะเป็นโรงเรียนที่เป็นพ่ีเลี้ยงส าหรับโรงเรียนในชนบทในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

4. เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับฝึกปฏิบัติงานของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ในการฝึก
ปฏิบัติงานครู ฝึกหัดการสอนทดลองวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการเรียนการสอนตามหลัก
วิชา 

5. เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับกุลบุตร กุลธิดา ในท้องที่ชนบทที่จะศึกษาเล่า เรียนตาม
ระดับความสามารถทางสติปัญญา ความถนัด และความสนใจ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคคลใน
ชนบทให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะน าความรู้ ความคิด ความเข้าใจในการแก้ปัญหา 
เพ่ือเสริมสร้างชีวิตและสังคมให้ดีข้ึนอันเป็นรากฐานของพลเมืองดี 

นอกจากน้ีคณบดีได้แต่งต้ังคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์อีก 9 ท่าน ให้เป็น
กรรมการวิชาการของโรงเรียน เพ่ือมาเป็นที่ปรึกษางานด้านวิชาการของโรงเรียน โดยมีรายชื่อ
ดังน้ี 

1. อาจารย์ศิรริัตน์ นีละคุปต์ อ.บ., อ.ม., M.A., Ph.D.(Florida State U.) 
2. อาจารย์บรรเทา กิตติศักด์ิ ค.บ., ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
3. อาจารย์พรรณี ชูทัยเจนจิต ค.บ., ค.ม., Ed.D. (U. of Northern  



 

  Colorado) 
4. อาจารย์ยุทธพร แก้ววิเชียร กศ.บ. 
5. อาจารย์สมถวิล ธนะโสภณ อ.บ., M.S., Ed.D. (Oklahoma State U.) 
6. อาจารย์สุนันท์ สังข์อ่อง กศ.บ., M.S. (Florida State U.) 
7. อาจารย์สมมารถ ชื่นอิ่ม วน.บ., M.S. (Utah State U.)  
8. อาจารย์พัวพันธ์ุ ทองหยด ค.บ., M.Ed. (U. of Hawaii) 
9. อาจารย์ยุพา นันทะไชย ค.บ. (เกียรตินิยม), (ค.ม.) 

  ปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนมีนักเรียนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 6 ปี พ.ศ. 2534 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดการเรียน
การสอนระดับอนุบาลศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมมาเป็น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ก า ร ศึ ก ษ า  ( Kasetsart University Laboratory School, Kamphaeng Saen Campus, 
Educational Research and Development Center) โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
  ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
  ปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้โรงเรียนด าเนินงานโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
 ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้ขอขยายห้องเรียนให้ครบตามแผนระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน 
 ปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เข้มข้น (Intensive English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1- 3  
 ปี พ.ศ. 2564 ได้รับการตัดโอนภารกิจหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก งานหารายได้และสิทธิ
ประโยชน์ กองบริหารทรัพย์สิน ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ไปสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ต้ังแต่ชั้นศูนย์เด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 3 รุ่น 
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ตามช่วงอายุ รุ่นที่ 1 ช่วงอายุ 1 ปี 2 เดือน ถึง 1 ปี 11 เดือน รุ่นที่ 2 ช่วงอายุ 2 ปี ถึง 2 ปี 8 
เดือน รุ่นที่ 3 ช่วงอายุ 2 ปี 9 เดือน ข้ึนไป 

อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจ านวนนักเรียนและห้องเรียนในแต่
ละระดับชั้น ดังน้ี 

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – 3 มีระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน มีนักเรียนห้องเรียนละ 25 คน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน (โดยระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 – 6 อยู่ในระหว่างการขยายห้องเรียนให้ครบ 4 ห้อง ตามแผน) มีนักเรียนห้องเรียนละ 40 
คน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (Intensive English Program) มีระดับชั้นละ 1 
ห้องเรียน มีนักเรียนห้องเรียนละ 30 คน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน มีนักเรียนห้องเรียนละ 40 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 ( Intensive English Program) มีระดับชั้นละ 1 

ห้องเรียน มีนักเรียนห้องเรียนละ 30 คน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน มีนักเรียนห้องเรียนละ 40 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.มก.) มีระดับชั้นละ 2 

ห้องเรียน นักเรียนห้องเรียนละ 30 คน คิดเป็นจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 76 ห้องเรียน คณาจารย์ 
125 คน และนักเรียนในปีการศึกษา 2565 จ านวน 2,478 คน   
ติดต่อโรงเรียน 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา 

Website: http://www.kus.kps.ku.ac.th 
E-mail: kuskps@ku.ac.th 
โทรศัพท์: 0-3435-1396 โทรสาร 0-3435-1909 
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ส านักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   

 
 
ประวัติส านักงานเลขานุการ 

ส านักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีภารกิจและหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในฐานะเป็น หน่วยปฏิบัติงานกลางในด้านการให้บริการแก่ทุกภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ในทางปฏิบัติส านักงานเลขานุการคณะฯ จะเป็นหน่วยงาน
แรกของคณะฯ ในการรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือ การปฏิบัติงานจากทุกแหล่ง รวมตลอดถึงการติดตาม
ผลการด าเนินงานแล้วแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่อง  ส านักงานเลขานุการ
คณะฯ จึงเป็นแกนกลางใน การประสานงานด าเนินการของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ทั้งในระดับภาควิชา หน่วยงานระดับกอง ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอก และ
คณะกรรมการ ชุดต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และ พัฒนศาสตร์ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขอบเขตงานของส านักงานเลขานุการคณะฯ ยังครอบคลุมงานอื่นที่ไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของภาควิชาและหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดโดยเฉพาะส านักงานเลขานุการคณะฯ  มี
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ เป็นหัวหน้าก ากับ ดูแลรับผิดชอบงานบริหารภายใต้การบังคับบัญชา
ของรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดต้ังคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสนเป็น
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 และในวันที่ 24 
กันยายน 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนชื่อ  คณะศึกษาศาสตร์ 
ก าแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รวมทั้งแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เลขานุการเป็น 4 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และ
งานนโยบายและแผน 
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ในปัจจุบันส านักงานเลขานุการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายในตามภาระกิจของ
คณะ และท าหน้าท่ีรับผิดชอบออกเป็นงานหลัก ดังน้ี 

1. งานบริหารและธุรการ  
❖ หน่วยธุรการ 
❖ หน่วยรัพยากรบุคคล 
❖ หน่วยประสานงานภาควิชา/และผู้บริหาร 
❖ หน่วยคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
❖ หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ 
❖ หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
❖ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

2. งานคลังและพัสดุ 
❖ หน่วยการเงิน 
❖ หน่วยบัญชี 
❖ หน่วยพัสดุ 

3. งานบริการการศึกษา  
❖ หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
❖ หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
❖ หน่วยพัฒนาหลักสูตร 
❖ หน่วยกิจการนิสิต 

4. งานนโยบายและแผน  
❖ หน่วยแผนงาน 
❖ หน่วยงบประมาณ   
❖ หน่วยบริการสารสนเทศ 
❖ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หัวหน้าหน่วยงานส านักงานเลขานุการ 
 

 
นางศริิมา เนียมมีศรี 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวผจงจิต ม่วงพารา 
หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

นางศิริมา เนียมมีศรี 
หัวหน้างานคลงัและพัสดุ 

 

 

นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล  
หัวหน้างานบริการการศึกษา 

นางสาวทองวาท ราชชาร ี

หัวหน้างานนโยบายและแผน 

ติดต่อส านักงานเลขานุการ 
ส านักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
http://www.edu.kps.ku.ac.th 
โทรศัพท์ 034-351898 , 034-281053-6 ต่อ 3570 – 4  
โทรสาร 034-351403 

http://www.edu.kps.ku.ac.th/
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ตอนที่ 4 
ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา 

 
 
 
สาระหน้ารู้เกี่ยวกับการศึกษา  

 

ความหมาย ของ KU 
KU1 แบบลงทะเบียนเรียน 
KU2 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
KU3 แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (เพ่ิม/ถอนรายวิชา) 
KU5 ใบรายงานคะแนนของนิสิต (Course Grade Report) 
KU6 ใบรายงานผลคะแนนของนิสิต (Student Grade Report) 
KU7 ใบแก้ไขคะแนน 
KU9 ใบช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

 
ขั้นตอนการเขียนค าร้อง 
 

นิสิตขอรับแบบฟอร์มที่งานบริการการศึกษา ผู้ประสานงานภาควิชา หรือทางเพจคณะฯ  
(https://edu.kps.ku.ac.th/2016/?page_id=1793) 

 
นิสิตกรอกข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วน 

 
นิสิตน าค าร้องย่ืนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาด้วยตนเองและหัวหน้าภาควิชา โดยประสานงานกับ 

ผู้ประสานงานภาควิชา (เพราะในบางกรณีอาจต้องการทราบรายละเอียดจากนิสิต) 
 

งานบริการการศึกษา คณะฯ น าค าร้องที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
และหัวหน้าภาควิชา เสนอผู้บริหารตามล าดับข้ัน 

 
ค าร้องที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการส่งออก ไปยังหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 



 
 

เรื่องที่นิสิตจะต้องด าเนินการท าค าร้องทีค่ณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
(โดยขอรับแบบฟอร์มที่งานบริการการศึกษา ผู้ประสานงานภาควิชา หรือทางเพจคณะฯ  

(https://edu.kps.ku.ac.th/2016/?page_id=1793) 
โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกกรณี ดังต่อไปน้ี 

1. ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต ให้ลงได้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต และต้องเป็นนิสิต
ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร/ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

2. ขอลงทะเบียนเรียนต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
3. ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
4. ขอลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต 
5. ขอผ่อนผันช าระค่าลงทะเบียน (ต้องช าระให้เสรจ็สิ้นก่อนภาคการศึกษาถัดไป) 
6. ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียน จาก Audit เป็น Credit 
7. ขอเทียบโอนรายวิชา 
8. ขอใบรับรองการท ากิจกรรม/เป็นนิสิตของคณะ/ความประพฤติ 
9. ขอสอบชดเชยกรณีที่ไม่ได้เข้าสอบตามก าหนด 
10. ขอผ่อนผันไม่ให้วิชาต่อเน่ืองเป็นโมฆะ 
11. ขอย้ายคณะ (แนบหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง พร้อมใบรายงานผลการเรียน) 
12. ขอย้ายหลักสูตร/สาขาในคณะเดียวกัน (แนบหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง พร้อม ใบ

รายงานผลการเรียน) 
13. ขอลาพักการศึกษา (กรณีได้รับทุนแลกเปลี่ยน หรือทุนอื่นๆ) 
14. ขอลาออก (ใช้แบบฟอร์มขอลาออก โดยผ่านความยินยอมจากผู้ปกครอง) 

 

หมายเหตุ การลาป่วย-ลากิจ ให้ใช้แบบฟอร์มเฉพาะค าร้องการลาปว่ย-ลากิจ เท่าน้ัน 
- การลาป่วย นิสิตต้องเขียนค าร้องวันแรกที่มาเรียน 
- การลากิจ นิสิตต้องเขียนค าร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันที่จะหยุดเรียน 
- การลาเกิน 15 วัน คณบดีเป็นผู้อนุญาต 
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ระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการศึกษาที่นิสิตควรรู้ 
ระเบียบการเรียน 
1. นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการศึกษาให้ปฏิบัติ

ตามระเบียบการลาพักการศึกษา 
2. นิสิตจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งนิสิตที่มีหน้ีสิน

กับทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้ จะ
ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียน  

3. ลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน
ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีแผนการศึกษาก าหนดไว้ หรือเป็นนิสิต  ภาคการศึกษา
สดุท้าย สามารถลงได้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต 

4. ขอเพ่ิม ขอลดหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน หมู่เรียน ท าได้ภายใน 2 สัปดาห์ของ ภาค
การศึกษาปกติ 

5. ขอถอนบางรายวิชา ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติจะไม่บันทึกอักษร 
W (withdrawn) หากหลัง 30 วัน จะบันทึกอักษร W (withdrawn) ภาคฤดูร้อนไม่มีการ
บันทึกอักษร W (withdrawn) 

6. สอบได้ระดับคะแนน A โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ซึ่งต้องไม่ใช่วิชา
ฝึกงาน ไม่เป็นรายวิชาท่ีเรียนซ้ าเพราะสอบตกหรือเรียนซ้ ารายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่
นับหน่วยกิตมาก่อน ต้องสอบได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันๆ และ
จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ได้รับยกเว้น
ค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 

7. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงรายวิชาใด ที่มีวิชาบังคับก่อน นิสิตต้องสอบได้วิชาบังคับ
ก่อน มิฉะน้ันถือว่าการลงทะเบียนเรียนเป็นโมฆะ ยกเว้นได้รับอนุมัติจาก รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ และต้องเป็นนิสิตปีสุดท้ายของหลักสูตรที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 

8. ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบไล่วิชา
น้ันๆ เว้นแต่ได้รับอณุญาตจากอาจารย์ประจ าวิชา 

9. ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตก (ได้ F) ในวิชาน้ัน และผิดวินัย นิสิตต้องได้รับการพิจารณา
โทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่สามารถถอนการลงทะเบียนวิชาน้ันได้ 

10.  นิสิตที่ไม่ได้เข้าสอบตามก าหนดโดยมีเหตุผลความจ าเป็นจะต้องย่ืนขอสอบชดใช้ต่ออาจารย์
ประจ าวิชาภายใน 7 วัน และสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หากพ้นก าหนดถือว่าขาดสอบ 
กรณีที่จ าเป็นต้องสอบให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจ าวิชา 

11.  การแก้คะแนน I จะต้องด าเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน หากพ้นก าหนดถือว่านิสิตผู้น้ันสอบ
ตกรายวิชาน้ันโดยอัตโนมัติ 



 

12.  การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม คิดทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 
13.  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 หรือต่ ากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่นับ

ภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่ จะมีผลท าให้หมดสถานภาพการเป็นนิสิต 
14. เรียนครบหลักสูตรและคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จึงส าเร็จการศึกษา 
15.  เรียนครบหลักสูตรและปฏิบัติครบตามข้อก าหนดและระเบียบ แต่ได้แต้มระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 สามารถขอรับอนุปริญญาได้ 
16.  นิสิตที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาหรืออนุปริญญาจะต้องเป็นผู้ที่มี  ความ

ประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิตและจะต้องเข้ารับการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ 

 

การพ้นสถานภาพนิสิต 
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ยกเว้นนิสิตใหม่ภาคการศึกษาแรก 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่นับภาคการศึกษาแรก

ของนิสิตใหม่ 
3. เป็นนิสิตครบ 2 เท่าของจ านวนปีการศึกษาปกติที่ต้องเรียนให้ครบหลักสูตร 
4. ไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 3 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคเรียน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก

คณบดีเจ้าสังกัด 
5. ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก ไล่ออก 
6. ลาออก 
7. ถึงแก่กรรม 
8. ขาดคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

การลงโทษทางวินัย 
1. ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณี 
2. ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน 
3. ชดใช้ค่าเสียหาย 
4. พักการศึกษาต้ังแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 3 ปีการศึกษา แล้วแต่กรณี 
5. ระงับการให้ปริญญาหรืออนุปริญญา มีก าหนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
6. ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรอง มีก าหนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
7. ระงับการออกปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาบัตร มีก าหนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
8. ให้ออก 
9. ไล่ออก 
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การลงทะเบียนนิสิต 
 

- ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิต Print KU 9 น าไปช าระเงินที่ธนาคาร (วัน เวลา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

- นิสิตมีเหตุจ าเป็นขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ท าค าร้องขอผ่อนผัน (วัน เวลา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตกลงรายวิชาท่ีต้องการลงทะเบยีนเรียน โดยพิจารณาจากแผนการ

เรียนและผลการเรียนที่ผ่านมา 
 

นิสิตสามารถดู วัน และเวลา ในการลงทะเบียนเรียนของตนเองที่ ระบบ my.ku.th. 
 

นิสิตสามารถรับใบเสร็จรับเงินหรือใบลงทะเบียนเรียน (KU2) ผ่านระบบ Online ได้ที ่
ระบบ my.ku.th. ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 

 
- ตรวจสอบผลการลงทะเบียนก่อนรับ KU 2 ได้จากเว็บไซต์ 

 

หมายเหตุ นิสิตกองทุนกู้ ยืมเพ่ือการศึกษาที่ ได้รับอนุมั ติ กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือ
การศึกษา งานกิจการนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต จะแจ้งรายชื่อนิสิตที่มี
ความประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมมายัง กองบริหารการศึกษา 

 

การ Add-Drop (เพิ่ม-ถอน) รายวิชา 
 

การ Add-Drop (เพ่ิม-ถอน) รายวิชา นิสิตด าเนินการด้วยตนเอง ผ่านระบบ my.ku.th.  
ตามวันเวลาท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
- การถอนรายวิชาภายใน 30 วัน นับต้ังแต่เปิดภาคการศึกษา จะไม่บันทึกอักษร W  
- หากขอถอนรายวิชาหลัง 30 วัน นับต้ังแต่เปิดภาคการศึกษาจะบันทึกอักษร W ใน

รายวิชาน้ัน ๆ 
 
 
 



 

การลาป่วยและการลากิจ 
 

ขอแบบฟอร์มใบลา แล้วกรอกรายละเอียดแสดงเหตุผลในการลา (กรณีลาป่วยเกิน 15 วัน 
จ าเป็นจะต้องแนบใบรับรองแพทย์) 

 
เสนอใบลาตามล าดับข้ันตอน 
- กรณีลา 1 – 15 วัน เสนอใบลาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ ารายวิชาเป็นผู้

อนุญาต 
- กรณีลาเกิน 15 วัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ ารายวิชา หัวหน้าภาค 

และอนุมัติโดยคณบดี 
 

ส าเนาใบลา มอบให้กับอาจารย์ประจ ารายวิชาทุกรายวิชาท่ีขาดเรียน เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 

หมายเหตุ  - การลาป่วย นิสิตต้องเขียนค าร้องวันแรกที่มาเรียน 
 - การลากิจ นิสิตต้องเขียนค าร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันที่จะหยุด

เรียน 
การลาพักการศึกษา 
 

ขอแบบฟอร์มใบลาพักการศึกษา กรอกรายละเอียด และลงนามพร้อมให้ผู้ปกครองลงนาม
ยินยอมอนุญาตการลาพักการศึกษา 

 
ย่ืนแบบฟอร์มการลาพักการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้า

ภาควิชา 
 

ย่ืนแบบฟอร์มการลาพักการศึกษาท่ีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาแล้ว  
ได้ที่งานบริการการศึกษา คณะฯ เพ่ือด าเนินการเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดังน้ี 
 

- เสนอคณบดีอนุญาต 
- เสนอกองบริหารการศึกษา เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
- ส่งส าเนาแบบฟอร์มการลาพักการศึกษาถึงภาควิชา เพ่ือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและส าเนา

เข้าแฟ้มนิสิต 
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เง่ือนไขการลาพักการศึกษา 
1. ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหาร 
2. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 
3. ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วย จนไม่สามารถศึกษาต่อได้ 
4. ถ้าลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ต้องย่ืนใบลาใหม่ การลาพักการศึกษาทุกครัง้ต้องได้รับ

การยินยอมจากผู้ปกครอง 
5. นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่ธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนิสิต 
 

การลาออก 
 

ขอแบบฟอร์มใบลาออก กรอกรายละเอียดและลงนาม พร้อมหนังสือรับรองการลาออกจาก
ผู้ปกครอง 

 
ย่ืนแบบฟอร์มต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าภาควิชา 

 
ย่ืนแบบฟอร์มต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามล าดับในแบบฟอร์มการลาออก  

เพ่ือยืนยันสถานะภาพหน้ีสิน 
 

ย่ืนแบบฟอร์มที่ยืนยันสถานะภาพหน้ีสินเรียบร้อยแล้ว ท่ีงานบริการการศึกษา คณะฯ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป ดังน้ี 

- เสนอคณบดีอนุมัติ 
- เสนอกองบริหารการศึกษา เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
- ส่งส าเนาถึงภาควิชา เพ่ือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และส าเนาเข้าแฟ้มนิสิต 

 
รางวัลการเรียนดีประจ าปีการศึกษา 
1. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีการศึกษาน้ัน 3.50 ข้ึนไป และสอบได้ ทุกรายวิชา 
2. ลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิต

วิชาฝึกงาน 
3. ไม่น าผลการเรียนภาคฤดูร้อนมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
4. รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนจะต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีเรียนซ้ าเพราะสอบตก 
5. ไม่เป็นนิสิตปีสุดท้ายของหลักสูตร 
 



 
การได้เกียรตินิยม 
1. ไม่เคยสอบตกในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร 
2. ไม่เคยเรียนซ้ ารายวิชาใด เพ่ือเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
3. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไปส าหรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
4. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ข้ึนไปส าหรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
5. เรียนจบในเวลาที่ก าหนดตามที่ระบุในหลักสูตร ลงทะเบียนเรียนภาค ฤดูร้อนต่อจากภาค

การศึกษาของหลักสูตร ไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม 
6. นิสิตที่มีการเทียบรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสิทธิได้รับ เกียรตินิยม 
7. นิสิตได้รับปริญญาเกียรตินิยม มีสิทธิประดับเครื่องหมายเกียรตินิยม 
 

การขอจบการศึกษา 
 

กรอกแบบฟอร์มใบขอจบการศึกษา และใบขอโอนค่าประกันของเสียหาย พร้อมใบแจ้งการ
สะกดชื่อ ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรที่นิสิตคาดว่าจะจบ เมื่อเรียนครบหลักสูตร

และเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ที่เว็บไซต์ กองบริหารการศึกษา 
https://regis.ku.ac.th/cpcmns/requestV2/ 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาให้ความคิดเห็นตามล าดับใน

แบบฟอร์มขอจบการศึกษา 
 

ย่ืนแบบฟอร์มที่อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้เก่ียวข้องให้ความคิดเห็น ท่ีงานบริการ
การศึกษา คณะฯ ภาคในระยะเวลาท่ีก าหนด หลังจากเปิดภาคเรียน เพ่ือให้ด าเนินการเสนอ

ขออนุมัติต่อคณบดีต่อไป 
 

งานบริการการศึกษา คณะฯ ด าเนินการตรวจสอบ รวบรวม จัดท าบันทึก เพ่ือเสนอกอง
บริหารการศึกษา เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
เง่ือนไขการขออนุมัติการขอจบการศึกษา 
1. นิสิตจะต้องย่ืนเอกสารขอจบการศึกษาและแสดงความจ านงขอจบการศึกษาต่ออาจารย์ที่

ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา คณบดี ตามข้ันตอนการเสนอขอจบการศึกษา และตามระยะเวลา
ปฏิทินการศึกษาก าหนด ในภาคการศึกษาสุดท้าย ท่ีนิสิตคาดว่าจะสอบได้หน่วยกิตครบถ้วน
ตามหลักสูตร 

2. เรียนครบตามหลักสูตร และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
3. คณบดีให้ความเห็นชอบ 
4. ย่ืนเรื่องขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีจบ (กรณีย่ืนแบบฟอร์มเพ่ือขอจบการศึกษาแล้ว 

ไม่สามารถจบการศึกษาได้จะต้องท าการย่ืนใบขอจบการศึกษาใหม่) 
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5. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอเข้ารับพระราชทานปริญญาหรืออนุปริญญา
ได้ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตและต้องเข้าร่วมทดสอบความรู้หรือทักษะอื่นตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหหนด 

 

การเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
1. ส านักบริหารการศึกษา จะประกาศรายชื่อบัณฑิตและช่วงเวลาของการข้ึนทะเบียนเพ่ือเข้า

รับปริญญา บนเว็บไซด์ http://www.ku.ac.th/ 
2. บัณฑิตจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับปริญญาบัตร 
3. บัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมการรับปริญญาครบถ้วนตามก าหนดของมหาวิทยาลัย จึงจะมีสิทธิ

เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ku.ac.th/


 

ตอนที่ 5 
กิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

 
 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  
 

ปณิธาน: สร้างเสริม เติมเต็ม ให้นิสิตถึงพร้อมด้วยทักษะ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ และ
ความเป็นผู้ในสังคมการท างาน 

 

วิสัยทัศน์: มุ่งพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการท างาน การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี 
ตรงตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ก้าวสู่ระดับสากล 

 

พันธกิจ: 1. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. จัดปัจจัยเก้ือหนุนต่อการบริหารจัดการขององค์กรนิสิต 
3. สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนการศึกษา ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
4. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของศิษย์เก่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุศิลปวัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาและสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม 
2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี มีคุณธรรม และความสุข โดยให้สอดคล้องกับ

การพัฒนาสังคม และประเทศชาติ 
 

กิจกรรมพัฒนานิสิต  
 เพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์การท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความเป็น
ผู้น าและจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมให้แก่นิสิต ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา ตลอดจน
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของนิสิต โดยการจัดกิจกรรมขององค์กรนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ดังน้ี 
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สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นองค์กรกิจกรรมนิสิตสังกัดคณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เริ่มก่อต้ังข้ึนหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายนิสิตชั้นปีที่ 3 -4 คณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -เกษตร จากวิทยาเขตบางเขนมาเรียนที่ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ในปี พ.ศ.2522 โดยใช้ชื่อสโมสรนิสิตในสมัยน้ันว่า “สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน” และในปีการศึกษา 2536-2537 ได้รับนิสิตชั้นปีที่  1 สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์-เกษตรทั้งหมดมาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสน จึงถือได้ว่าสโมสรนิสิตมีสมาชิกครบ
ทั้ง 4 ชั้นปี และมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะและวิทยาเขต รวมถึงกิจกรรม
อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดต้ัง 
“คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน” เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลให้มี
การปรับเปลี่ยนชื่อสโมสรนิสิตเป็น “สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน”  

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ
คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จึงมีการปรับเปลี่ยนชื่อ
เป็น “สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” จนถึงปัจจุบัน สโมสรนิสิตมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 

1. ปลูกฝังให้นิสิตได้ฝึกการบริหารงานเป็นทีมตามระบอบประชาธิปไตย  
2. ส่งเสริมความสามัคคีภายในคณะและสถาบัน 
3. ส่งเสริมให้สมาชิกมีค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน 
4. ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ

บ าเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม 
5. เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาเอกแก่บุคคลทั่วไป 
6. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
7. เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
โครงสร้างการบริหารงานของสโมสรประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตมี

นายกสโมสรนิสิตซึ่งได้มาจากการเลือกต้ังของนิสิตภายในคณะศึกษาศาสตร์และ พัฒนศาสตร์ มี
ฐานะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสโมสร ควบคุมการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสร
ฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการสโมสรมีหน้าท่ี ดังน้ี คือ  

1. ก าหนดนโยบายและด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสโมสร 
2. บริหารงานและด าเนินกิจกรรม โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและ

ประเพณีอันดีงาม 
3. จัดด าเนินการเลือกต้ังทั่วไป 



 

4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานของสโมสรตามโครงการที่เสนอต่อ
คณะและมหาวิทยาลัย 

5. รักษาความเป็นธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก 
6. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของชุมนุมที่อยู่ภายใต้สังกัด 
7. ก าหนดระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานสโมสร โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
ปัจจุบัน สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีชุมนุมซึ่งเป็นองค์กรกิจกรรม

นิสิตสังกัดสโมสร 5 ชุมนุม ได้แก่  
1. ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 
2. ชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข 
3. ชุมนุมฟาร์มนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
4. ชุมนุมสังคมคุณธรรม 
5. ชุมนุม EDS Music Club 

 ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ เป็นชุมนุมที่ได้รับการจัดต้ังเป็นชุมนุมในสังกัดสโมสร  เมื่อปี

การศึกษา 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1. ส่งเสริมให้นิสิตรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข มีสุขภาพจิตแจ่มใสและสุขภาพกายที่

สมบูรณ์ แข็งแรง  
2. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต ปลูกฝังให้นิสิตมีความรับผิดชอบ และรู้จักเสียสละ

เพ่ือส่วนรวม  
3. เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะและมหาวิทยาลัย 
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตมีความสนใจและรักที่จะออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 ชุมนุม เก่ง ดี มีความสุข 
ชุมนุม “เก่ง ดี มีความสุข” เป็นชุมนุมใหม่ที่เพ่ิงได้รับการจัดต้ังเป็นชุมนุมในสังกัด

สโมสร เมื่อปีการศึกษา 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการด้านการศึกษา และมีทักษะการด าเนิน

ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  
2. ส่งเสริมความสามัคคี ปลูกฝังให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และพร้อมที่จะ

เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรกิจกรรมในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
4.  ปลูกฝังให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้รับประสบการณ์จากการท า

กิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 ชุมนุมฟาร์มนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ชุมนุมฟาร์มนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ.2527 จากการ

รวมตัวของนิสิตกลุ่มหน่ึงที่จัดต้ังองค์กรนิสิตในลักษณะโครงการทดลองฟาร์ม  แบบผสมผสาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการฝึกทักษะทางด้านการเกษตรให้กับนิสิต โดยเริ่มจากการปลูกผักและ
การเพาะเห็ด ซึ่งเดิมใช้พ้ืนที่ของศูนย์วิจัยประมง ก าแพงแสน ต่อมาจึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ต้ัง
ปัจจุบัน คือ ติดอยู่กับหมู่บ้านกิจกรรมนิสิต ซึ่งถัดมาจากชมรมนิสิตมุสลิม และอยู่ติดกับฟาร์ม
นิสิตคณะเกษตร ก าแพงแสน มีเน้ือที่ประมาณ 30 ไร่ กิจกรรมฟาร์มนิสิตศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ได้มีการพัฒนามากข้ึนและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในวิทยาเขตก าแพงแสนจนถึงปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ของชุมนุมเพ่ือ  

1. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม  

2. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต ปลูกฝังให้นิสิตมีความรับผิดชอบ และรู้จักเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม  

3. ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
4. เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาเอกแก่บุคคลทั่วไป   
5. เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะและมหาวิทยาลัย 

 ชุมนุมสังคมคุณธรรม 
 ชุมนุมสังคมคุณธรรม เป็นชุมนุมที่ได้รับการจัดต้ังเป็นชุมนุมในสังกัดสโมสร เมื่อปี
การศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาความเป็นครูให้แก่นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

2. เพ่ือบริการให้ค าปรึกษาและบริการสื่อเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
3. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิริยามารยาทแบบไทย 
4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ชุมชนและสังคมด้วยจิตอาสา 
5. เพ่ือประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์ 
ชุมนุม EDS Music Club 

 ชุมนุม EDS Music Club เป็นชุมนุมใหม่ที่ได้รับการจัดต้ังเป็นชุมนุมในสังกัดสโมสร 
เมื่อปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และองค์ต่างๆ 



 

2. เพ่ือพัฒนานิสิตในด้านทักษะการเล่นดนตรีโฟล์คซองดนตรีร่วมสมัย การพัฒนา
เพ่ืออาจเกิดเป็นอาชีพเสริมรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอกของนิสิตให้สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่พบเห็นได้ 

 
ปฏิทินกิจกรรมนิสิต  
 

วันด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม องค์กรรับผิดชอบ 
ตลอดปีการศึกษา เชิดชูเกียรตินิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต 
ตลอดปีการศึกษา พัฒนานิสิตสู่สากล ฝ่ายกิจการนิสิต 
ตลอดปีการศึกษา เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

มิถุนายน 65 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตและปฐมนิเทศนิสิตใหม่  ฝ่ายกิจการนิสิต 
มิถุนายน-ธันวาคม 
65 

อบรมนิสิตครูสู่การพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

มิถุนายน 65 ค่ายพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต 
ตุลาคม 65 ด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายกิจการนิสิต 
พฤศจิกายน 65 เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ คร้ังที่ 13 ฝ่ายกิจการนิสิต 
ธันวาคม 65 คืนสู่เหย้า ฝ่ายกิจการนิสิต 
กุมภาพันธ-์
เมษายน 66 

ครุสิทธิ์ ฝ่ายกิจการนิสิต 

กุมภาพันธ์ 66 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C) 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

กุมภาพันธ์ 66 ผู้บริหารพบนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต 
กุมภาพันธ์ 66 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต 
มีนาคม-พฤษภาคม 
66 

สัมมนากิจการนิสิตและผู้น านิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต 

เมษายน 66 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า ฝ่ายวิชาการ 
มิถุนายน-กันยายน 
65 

เสริมสร้างศักยภาพนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

สาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา  

เมษายน 66 เสริมสร้างศักยภาพนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและ
สุขศึกษา  

เมษายน 66 เสริมสร้างศกัยภาพนิสิตสาขาวิชาภาษาองักฤษศกึษา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศึกษา  

สิงหาคม-กันยายน 
65 และเมษายน 
66 

เสริมสร้างศกัยภาพนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศึกษา  
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วันด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม องค์กรรับผิดชอบ 
กรกฎาคม-
กันยายน 65 และ
เมษายน 66 

เสริมสร้างศกัยภาพนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา  

 
บริการท่ีจัดให้กับนิสิต  
 

กองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ประเภทและวัตถุประสงค์ของทุน แบ่งเป็น 6 ประเภท 
1. ทุนสนับสนุนการศึกษาประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือส่งเสริมโอกาส

ทางการศึกษาแก่นิสิตที่มีความต้ังใจศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี  มีความ
รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
1.1 จ านวนทุนในแต่ละปีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พิจารณาตามความเหมาะสม 
1.2 มูลค่าของทุน ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 ภาค

การศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
1.3 ผู้ได้รับทุนต้องเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี 
1.4 ต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
1.5 ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับทุนจากกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา หรือทุนอื่นๆ ที่ให้

การสนับสนุนการศึกษาในปีที่ย่ืนขอทุนสนับสนุนการศึกษาประจ าปี 
1.6 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ต้ังใจศึกษา มีความรับผิดชอบ 
1.7 ผู้ได้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่ทางคณะขอความร่วมมือ 
1.8 กรณีผู้ได้รับทุนการศึกษาจากทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ไปแล้ว 

ต่อมาคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต พบว่านิสิตขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดข้างต้น หรือมิไดใช้
ทุนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต จะยกเลิก หรืองด หรือให้ส่ง
เงินทุนคืนแล้วแต่กรณี 

2. ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทท างาน โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ พร้อมทั้งให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการท างาน 
ฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ และเพ่ือให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 



 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
2.1 จ านวนทุนในแต่ละปีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พิจารณาตามความเหมาะสม 
2.2 มูลค่าของทุน ทุนละไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน 
2.3 นิสิตที่ได้รับทุนต้องปฏิบัติงานตามที่ทางหน่วยงานที่คณะกรรมการกองทุน

พัฒนานิสิตจัดส่งให้ไปปฏิบัติหน้าท่ี ทั้งน้ีต้องไม่ส่งผลเสียต่อการศึกษาของนิสิต 
2.4 การจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาประเภทท างาน ให้จ่ายตามชั่วโมงที่

ปฏิบัติงานจริงในอัตรา 40 บาทต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน 
2.5 ผู้ได้รับทุนต้องเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี 
2.6 ต้องเป็นผู้ขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
2.7 มีความรับผิดชอบ ต้ังใจปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.8 กรณีที่ นิสิตที่ ได้รับการประกาศให้ทุนแล้ว แต่ขาดความรับผิดชอบไม่

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือละทิ้งงาน ก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือ
มิได้น าทุนไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์ คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตจะยกเลิกการให้ทุน 

3. ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพของนิสิต ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะค่าใช้จ่ายใน
การด ารงชีพของนิสิตประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือความเดือดร้อนอันเกิดจากเหตุฉุกเฉิน 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
3.1 จ านวนทุนในแต่ละปีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พิจารณาตามความเหมาะสม 
3.2 มูลค่าของทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีการศึกษา 
3.3 ผู้ได้รับทุนต้องเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี 
3.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา 
3.5 เป็นผู้ที่อ ยู่ในภาวะที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ  อัน

เน่ืองมาจากบิดา มารดา หรือผู้อุปการะประสบอุบัติเหตุ วินาศภัย เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือไร้
ความสามารถอย่างกะทันหัน หรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตมีมติ เห็นควรให้การ
สนับสนุน 

3.6 ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่คณะของความร่วมมือและ
จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา 
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4. ทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือให้ การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมหรือโครงการ ในการพัฒนานิสิตที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของรายวิชาหรือการเรียนการ
สอน 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
4.1 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นหน่วยงาน หรือองค์กรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์ โดยหน่วยงานหรือองค์กรนิสิตจะต้องท าโครงการและ/หรือแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

4.2 มูลค่าของทุนในการสนับสนุนโครงการให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนิสิต 

5. ทุนส่งเสริมสวัสดิภาพนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือการสนับสนุนในการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
5.1 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นหน่วยงาน หรือองค์กรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์ โดยหน่วยงานหรือองค์กรนิสิตจะต้องท าโครงการและ/หรือแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนิสิต โดยโครงการดังกล่าวต้องฝ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

5.2 มูลค่าของทุนในการสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดปัจจัยเก้ือหนุน
ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต 

5.3 ผู้ขอรับทุนเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ ต้องเป็นนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีโดยมูลค่าของทุนรวมแล้วไม่เกิน 
6,000 บาท/คน/ปีการศึกษา 

5.4 หากการพิจารณามอบทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามข้อ 5.1-
5.3 แต่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมด้านสวัสดิภาพนิสิต ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
การรักษาพยาบาล หรือการชดเชยจากอุบัติเหตุ ให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตพิจารณา
ตามความเหมาะสม 

6. ทุนประเภทดอกผล โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือน าดอกผลที่ได้จากกองทุนมา
สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ได้แก่ ทุนสนับสนุนการศึกษาประจ าปี ทุนสนับสนุน
การศึกษาประเภทท างาน ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทฉุกเฉิน ทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิต และ
ทุนส่งเสริมสวัสดิภาพนิสิต หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตให้ความเห็นชอบ 

  
 



 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
6.1 ให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต จัดสรรดอกผลที่ได้รับจากเงินที่จัดสรร

เข้ากองทุนพัฒนานิสิต หรือจากการหารายได้ หรือจากผู้บริจาคเพ่ือใช้ในทุนประเภทต่างๆ ตาม
ข้อ 1-5 ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต 

6.2 มูลค่าของทุนแต่ละทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
นิสิต 

การสมัครขอรับทุน 
1. นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนตามข้อ 1-3 ให้ติดต่อขอรับใบสมัครที่งานบริการ

การศึกษา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และย่ืนใบสมัคร
พร้อมหลักฐานได้ที่งานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

2. นิสิตหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับทุนตามข้อ 4-5 สามารถเสนอโครงการ
ผ่านองค์กรนิสิต หรือหน่วยงานต้นสังกัดตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการของคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต และโครงการดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
(กรณีที่เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรนิสิต) หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงาน (กรณีที่เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์) 

3. ทุนตามข้อ 6 คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต จะประกาศรายละเอียดการมอบ
ทุนเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่มีผู้มอบไว้ให้  หรือความเหมาะสมโดยการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต 
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วินัยนิสิตท่ีควรรู้  
 

วินัยนิสิต 
1. นิสิตทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ทุก

ประการ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัดเสมอ การกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบถือว่า
ผิดวินัยนิสิต 

2. นิสิตทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในทุก
โอกาส 

3. นิสิตทุกคนมีหน้าที่รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยละเว้นการประพฤติใดๆ ที่
น ามา หรืออาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย 

4. นิสิตมีหน้าที่รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ และละเว้นความประพฤติใดๆ ซึ่งอาจ
น ามาซึ่งการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ 

5. นิสิตต้องไม่เสพสุรา หรือสิ่งเสพติดอื่นใดในบริเวณมหาวิทยาลัย นิสิตจะไม่เสพสุรา
จนครองสติไม่อยู่ หรือเสพสิ่งเสพติดใด ๆ จนเป็นสาเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา 
ผู้ปกครอง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

6. นิสิตจะไม่พกอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
7. นิสิตไม่ก่อเรื่องวิวาทกับนิสิตด้วยกัน หรือบุคคลอื่นภายใน หรือ ภายนอกบริเวณ

มหาวิทยาลัย 
8. นิสิตไม่เล่นการพนันขันต่อไม่ว่าประเภทใดในบริเวณมหาวิทยาลัย 
9. นิสิตไม่จัดสิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียนอันอาจกระทบกระเทือนถึง ผู้อื่นออก

โฆษณาเผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
10. นิสิตไม่น าขนบธรรมเนียม หรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติ ไม่ว่าในหรือนอก

บริเวณมหาวิทยาลัย 
11. นิสิตไม่จัดการประชุม ขอชุมนุมกิจกรรม โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัย 
12. นิสิตไม่ท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
13. นิสิตไม่น าสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งของ  ผิด

กฎหมายไว้ในครอบครอง 
14. นิสิตไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล 
15. นิสิตต้องสามารถแสดงบัตรประจ าตัวนิสิตได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยหรือ

เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ขอตรวจสอบ 



 

16. นิสิตมีหน้าที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
หรือที่พักอาศัย 
 

การลงโทษนิสิตที่กระท าผิดทางวินัย 
1. ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณี 
2. ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน 
3. ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
4. ให้พักการศึกษามีก าหนดต้ังแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 3 ปีการศึกษา แล้วแต่กรณี 
5. ระงับการให้ปริญญาหรืออนุปริญญา มีก าหนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา  
6. ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองใด  ๆมีก าหนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
7. ระงับการออกปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาบัตรมีก าหนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
8. ให้ออก 
9. ไล่ออก 

 

ระดับโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทกการทุจริตในการสอบ 
1. ส่อทุ จริ ต  ระ ดับโทษ พัก

การศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
2. ทุ จ ริ ต  ร ะ ดั บ โ ท ษ  พั ก

การศึกษา 1 ปีการศึกษา 
3. กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือท า

การทุจริตในการสอบ และได้รับโทษแล้ว 
หากได้กระท าความผิดในลักษณะเดียวกัน
อีกเป็นครั้งที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นการส่อทุจริต 
หรือท าการทุจริตก็ตาม ระดับโทษ ให้ออก 
 

การแต่งกาย 
ก าหนดเคร่ืองแต่งกายในเวลาเรียน เวลาราชการปกติ และเวลาท าการ ของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี 

เคร่ืองแต่งกายนิสิตหญิง 
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวผ่าหน้าแบบเรียบ ไม่มีสาบด้านหลัง ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก แขน

ทรงกระบอก ยาวเหนือศอก ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม ตราพระพิรุณทรง
นาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร ไม่ติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็ม
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รูปโล่ มีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดกว้างส่วนบน 2.4 เซนติเมตร และยาว 2.7 เซนติเมตร บน
อกเสื้อด้านขวาโดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 

2. กระโปรงสีน้ าเงิน สีกรมท่า หรือสีด า แบบและทรงสุภาพ กระโปรงสั้นสั้นเหนือเข่า
ไม่เกิน 5 เซนติเมตร หรือกระโปรงยาว ยาวเหนือข้อเท้าไม่ต่ ากว่า 10 เซนติเมตร 

3. เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรง
นาค ขนาดกว้าง 3.7 เซนติเมตร ยาว 5.8 เซนติเมตร 

4. รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นแบบสุภาพสีด า สีน้ าตาล หรือสีขาว  
5. ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สวมถุงเท้าขาว รองเท้าหุ้มส้นสีขาว 

 เคร่ืองแต่งกายนิสิตชาย  
1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก 

ทับชายเสื้อไว้ในกางเกง  
2. กางเกงขายาวสีน้ าเงิน กรมท่า หรือสีด า แบบและทรงสุภาพ 
3.  เ ข็ ม ขั ด ห นั ง สี ด า  ข น า ด ก ว้ า ง  3  เ ซ น ติ เ ม ต ร  หั ว เ ข็ ม ขั ด มี ชื่ อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดกว้าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 8.2 เซนติเมตร  
4. รองเท้าหุ้มส้นสีด า สีน้ าตาล หรือสีขาวแบบสุภาพ สวมถุงเท้า  
5. ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ผูกเน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค ปลายเน็คไท

กว้าง 7.5 เซนติเมตร  
6. ทรงผมแบบสุภาพ ห้ามไว้หนวดและเครา 

 

ก าหนดเคร่ืองแต่งกายในงานพิธี หมายถึง งานพิธีการของคณะและของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 เคร่ืองแต่งกายนิสิตหญิง  

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่มีสาบด้านหลัง ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก 
แขนทรงกระบอกยาวเหนือศอก ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม ตราพระพิรุณ
ทรงนาค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร และติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติด
เข็มรูปโล่ มีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดกว้างส่วนบน 2.4 เซนติเมตร และยาว 2.7 เซนติเมตร 
บนอกเสื้อด้านขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2  

2. กระโปรงสีน้ าเงิน สีกรมท่า หรือด า แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่าหรือยาวเหนือ
ข้อเท้าไม่ต่ ากว่า 10 เซนติเมตร  

3. เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรง
นาค ขนาดกว้าง 3.7 เซนติเมตร ยาว 5.8 เซนติเมตร 

4. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า แบบสุภาพ  
  



 

 เคร่ืองแต่งกายนิสิตชาย  
1. เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก ทับชายเสื้อไว้

ในกางเกง 
2. กางเกงขาวยาวสีน้ าเงิน สีกรมท่า หรือสีด า แบบและทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกง

ยีนส์ 
3. เ ข็ ม ขั ด ห นั ง สี ด า  ข น า ด ก ว้ า ง  3  เ ซ น ติ เ ม ต ร  หั ว เ ข็ ม ขั ด มี ชื่ อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดกว้าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 8.2 เซนติเมตร  
4. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า แบบสุภาพ สวมถุงเท้าสีด า  
5. เน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค ปลายเน็คไท กว้าง 7.5 เซนติเมตร 

ก าหนดเคร่ืองแต่งกายในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี ดังน้ี 
 เคร่ืองแต่งกายนิสิตหญิง  

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวผ่าหน้าแบบเรียบ ไม่มีสาบด้านหลัง ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก แขน
ทรงกระบอก ยาวเหนือศอกไม่เกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม ตราพระพิรุณทรง
นาค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร ติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มรูป
โล่ มีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดเส้นส่วนบน 2.4 เซนติเมตร และยาว 2.7 เซนติเมตร บนอกเสื้อ
ด้านขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 

2.  กระโปรงสีกรมท่า แบบและทรงสุภาพ ความยาวคลุมเข่าลงมา 5 เซนติเมตร  
3. เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรง

นาค ขนาดกว้าง 3.7 เซนติเมตร ยาว 5.8 เซนติเมตร  
4. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า แบบสุภาพ สวมถุงน่องสีเน้ือ  

 เคร่ืองแต่งกายนิสิตชาย  
1. เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก ทับชายเสื้อไว้

ในกางเกง  
2. กางเกงขาวยาวสีกรมท่า แบบและทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์  
3. เ ข็ ม ขั ด ห นั ง สี ด า  ข น า ด ก ว้ า ง  3  เ ซ น ติ เ ม ต ร  หั ว เ ข็ ม ขั ด มี ชื่ อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดกว้าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 8.2 เซนติเมตร  
4. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า แบบสุภาพ สวมถุงเท้าสีด า  
5. เน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค ปลายเน็คไท กว้าง 7.5 เซนติเมตร 
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ก าหนดเคร่ืองแต่งกายในการเรียนวิชาพลศึกษาการเรียนภาคปฏิบัติการและการฝึกงาน
ภาคสนาม ของคณะต่าง ๆ ดังน้ี 
 ให้เป็นไปตามที่ภาควิชา ซึ่งท าการสอนวิชาน้ัน ๆ ก าหนด และให้ใช้ได้เฉพาะในเวลา
เรียนวิชาน้ัน ๆ เท่าน้ัน 

การแต่งกายตามระเบียบของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดนิสิต 



 

  

ชุดปฏิบัติการ 
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