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สารจากคณบดี 
 

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ และขอต๎อนรับนิสิต 
KU77 ทุกคน เข๎าสูํ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การเป็น
นิสิตในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ถือเป็นความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตครั้งหน่ึงของนักเรียนจากระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาสูํการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จากวัยเด็กยํางเข๎าสูํเยาวชน เพ่ือเตรียมความพร๎อมส าหรับการเป็นผู๎ใหญํ
และการมีอาชีพในอนาคต ชีวิตนิสิตใหมํถือเป็นชํวงชีวิตที่นิสิตจะได๎พบสภาพแวดล๎อมใหมํ 
ได๎พบเพ่ือนใหมํ ได๎พบสังคมการเรียนรู๎ใหมํๆ ซึ่งมีความแตกตํางไปจากเดิม จึงมีความจ าเป็น
ที่นิสิตต๎องปรับตนเองให๎พร๎อมที่จะก๎าวยํางสูํอนาคตแหํงการเรียนรู๎ 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีปณิธาน ในการ
ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด๎วยปัญญา คุณธรรม มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู๎และสังคม 
ด๎วยจิตส านึกแหํงความรับผิดชอบตํอวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู๎น าในด๎านการศึกษา 

นิสิตใหมํที่เข๎ามาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จะต๎อง เป็นผู๎ที่ม ี
ความรอบรู๎ในทุกด๎าน ไมํวําจะเป็นเรื่องของการเรียน การเข๎ารํวมกิจกรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และการเสียสละเพ่ือสังคม ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได๎ก าหนด
ภารกิจในการพัฒนานิสิตไว๎อยํางชัดเจน 

สุดท๎ายน้ี ขออวยพรให๎นิสิตใหมํทุกทําน มีสุขภาพกายและสุขภาพใจ ที่สมบูรณ์
แข็งแรง ประสบความส าเร็จในการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และพร๎อมที่
จะน าความรู๎ที่ได๎รับไปประกอบอาชีพและประโยชน์กับสังคมสํวนรวมตํอไป 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์ค า) 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 
 



 

 

ค าน า 
 

“คู่มือนิสิต” คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ น้ีจัดท าข้ึนเพ่ือเป็นคูํมือส าหรับ
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องโดยทั่วไปในการศึกษากฎระเบียบ
และข๎อบังคับตําง ๆ และท าความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างหลักสูตร แผนการเรียนและการ
ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎ก าหนดให๎นิสิตต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยํูในมหาวิทยาลัย 

คูํมือนิสิตเลํมน้ี มีจุดประสงค์ที่จะน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ แผนการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยคณะผู๎จัดท าหวังเป็นอยําง
ย่ิงวําคูํมือนิสิตเลํมน้ีจะเป็นประโยชน์ตํอผู๎ที่ศึกษาได๎น าไปใช๎ประโยชน์ตํอไป 

 
 
 คณะกรรมการจัดท าคูํมือนิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
กรกฎาคม 2560 
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ตอนที่ 1  
แนะน าคณะและผู้บริหารคณะศึกษาศ าสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
 
ประวัติคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีจุดเริ่มต๎นจากการเป็นสํวนหน่ึงของ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตํอมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎มีประกาศ
จัดต้ัง คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ต้ังแตํวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 และ ได๎รับอนุมัติให๎เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแตํวันที่  24 กันยายน 
2550 โดยมีโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในคณะ  6 หนํวยงาน ประกอบด๎วย 
ส านักงานเลขานุการ ภาควิชาครุศึกษา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ศูน ย์วิจัยและบริการวิชาการ และโรงเรียนสาธิตแหํง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 คณะฯ มีหน๎าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนทางด๎านศึกษาศาสตร์และ พัฒน
ศาสตร์ ในหลักสูตร ที่เปิดสอนของคณะฯ เอง และให๎บริการรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับนิสิต
คณะตํางๆ ในวิทยาเขตก าแพงแสน ท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีล าดับความ
เป็นมา ดังน้ี 
พ.ศ. 2522 คณะฯ เคลื่อนย๎ายนิสิตสาขาศึกษาศาสตร์-เกษตร ชั้นปีที่ 3-4 จาก 

คณะศึกษาศาสตร์ มาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นปีแรก 
พ.ศ. 2523 จัดต้ังโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาค

พิเศษ) 
พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 

 
พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล๎อม

ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

(หลักสูตร 5 ปี) 
พ.ศ. 2548 คณะฯ ได๎รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จากโครงการจัดต้ัง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มาเปิดสอนที่คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน 



 

 

พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และ
สาขาวิชาพลศึกษา 

พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู๎ 
(หลักสูตร 5 ปี) โดยจ าแนกเป็น 4 สาขา ได๎แกํ สาขาเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาพล
ศึกษาและสุขศึกษา และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา 

พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได๎แกํ 
หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) 

พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได๎แกํ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู๎ 

พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได๎แกํ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสํงเสริมสุขภาพ และปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร ได๎แกํ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู๎ โดยจ าแนกเป็น 4 สาขา ได๎แกํ 
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ
ศึกษา และ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยในปีการศึกษา 2555 ได๎ขอชะลอ
การเปิดรับสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาไว๎ และได๎ท าการเปิดสอนในปี
การศึกษา 2556 

พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได๎แกํ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 

ปัจจุบันปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนและอยํูในความรับผิดชอบของ
คณะฯ ทั้งสิ้น 6 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ดังน้ี 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ได๎แกํ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา  
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู๎  

2.1 สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
2.2 สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
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2.3 สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา  
2.4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 หลักสูตร ได๎แกํ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

(ภาคพิเศษ) 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
3. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 
ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 223 คน 

จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 212 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 11 คน 
จ าแนกเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู๎ สาขาคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา จ านวน 1 คน สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จ านวน 77 คน สาขา
ภาษาอังกฤษศึกษา จ านวน 36 คน สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา จ านวน 32 คน และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา จ านวน 66 คน หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จ านวน 5 และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จ านวน 6 คน (ข๎อมูล 
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 จากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

การบริห าร จั ดการ นับ ต้ั งแ ตํ เ ริ่ ม ด า เ นินการจั ดก าร เรี ยนการสอน  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผู๎บริหารก ากับดูแลการด าเนินงาน ดังน้ี 

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

ธันวาคม 2525  
- นางไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา ด ารงต าแหนํงต้ังแตํวันที่  25 ธันวาคม 

2525 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2527 
 พ.ศ. 2527– 2535 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์” โดยมี 

ผศ.สงวน แก๎วมรกต ด ารงต าแหนํงต้ังแตํวันที่ 25 ธันวาคม 2527 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2535 
 พ.ศ. 2535– 2541 บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีประจ าวิทยาเขต

ก าแพงแสน” ดังน้ี 
- ผศ.ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค ด ารงต าแหนํงต้ังแตํวันที่ 8 มิถุนายน 2535 ถึง

วันที ่14 กุมภาพันธ์ 2538 
- รศ.อุดร รัตนภักด์ิ ด ารงต าแหนํงต้ังแตํวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 ถึง

วันที ่7 มิถุนายน 2539  



 

 

- รศ.บรรจบ ภิรมย์ค า ด ารงต าแหนํงต้ังแตํวันที่ 8 มิถุนายน 2539 ถึงวันที่ 20 
มิถุนายน 2541 

 พ.ศ. 2541- 2545 บริหารงานโดย “รองคณบดีก าแพงแสน” โดยมี รศ.
บรรจบ ภิรมย์ค า ด ารงต าแหนํงต้ังแตํวันที่ 21 มิถุนายน 2541 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2545  

 พ.ศ. 2545- 2547 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์” โดยมี 
รศ.บรรจบ ภิรมย์ค า ด ารงต าแหนํงต้ังแตํวันที่ 21 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2547 

 พ.ศ. 2547- 2548 รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน รศ.ดร.ธงชัย มาลา 
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน ระหวํางวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2547 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2548 

 พ.ศ. 2548–2552 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน” 
และ “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” โดยมี รศ.อุดร รัตนภักด์ิ ด ารงต าแหนํง
ต้ังแตํวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 255 2 (คณะฯ ได๎รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 
ให๎เปลี่ยนชื่อจากคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ต้ังแตํวันที่ 24 กันยายน 2550 เป็นต๎นมา)  

 พ.ศ. 2552–2556 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และ พัฒน
ศาสตร์” โดยมี รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์ค า ด ารงต าแหนํงต้ังแตํวันที่ 14 มิถุนายน 2552 ถึง
วันที่ 13 มิถุนายน 2556  
 ปัจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใต๎การก ากับดูแลของ รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์ค า 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยมีวาระการด ารงต าแหนํง 4 ปี ต้ังแตํวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560  
 
นโยบายในการด าเนินงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 

ปรัชญา: ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์แหํงการพัฒนามนุษย์ สูํสังคมอุดม
ปัญญา 

 

ปณิธาน: ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด๎วยคุณธรรม ปัญญา พัฒนาองค์ความรู๎ด๎วยจิตส านึกแหํง
ความรับผิดชอบตํอวิชาชีพและสังคม 
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วิสัยทัศน์: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นน าทางด๎านการศึกษาและ
การพัฒนา เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด๎านการศึกษาและ การ

พัฒนาท่ีมีความรู๎ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรับใช๎สังคม 
2. พัฒนาโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชีพครูและเป็นต๎นแบบ การ
จัดการเรียนรู๎ที่ได๎มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3. วิจัยและสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการศึกษาและการพัฒนาให๎เป็นที่ยอมรับและ
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางด๎านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 

4. บริการวิชาการด๎านการศึกษาและการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของสังคมหรือชุมชน 

5. อนุรักษ์ สํงเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล๎อม  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก ให๎มีคุณธรรม ความรู๎ สมรรถนะ และภาวะผู๎น าในการจัดการศึกษาและ การ
พัฒนาสังคมสูํระดับสากล 

2. เพ่ือพัฒนาและสร๎างองค์ความรู๎จากการวิจัยหรือนวัตกรรมสูํการเรียนการสอน 
การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสามารถแขํงขันได๎
ในทางวิชาการ วิชาชีพ และน าไปสูํการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3. เพ่ือบริการวิชาการ ถํายทอดองค์ความรู๎ และนวัตกรรมด๎านการศึกษาและ การ
พัฒนาสูํชุมชน สังคม ให๎มีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สามารถแขํงขันได๎ทั้งในและ
ตํางประเทศ รวมทั้งเพ่ือน าความรู๎จากการบริการวิชาการกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัด 
การศึกษาและการวิจัย 

4. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพรํ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยทั้งใน
ระดับท๎องถ่ินและระดับชาติไปสูํนานาชาติ รวมทั้งเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและคํานิยมที่ดีงามให๎แกํ
นิสิตและบุคลากร โดยเฉพาะอัตลักษณ์ “ส านึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี” เพ่ือให๎สังคมไทยดี
งามและนําอยํู 



 

 

5. เพ่ือให๎การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการด าเนินงานตาม พันธ
กิจขององค์กรและสามารถบรรลุเป้าหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ภายใต๎วัฒนธรรมองค์กร
คุณภาพ โดยบุคลากรได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

6. เพ่ือพัฒนาสํงเสริมโรงเรียนสาธิตฯ ให๎เป็นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต๎นแบบที่มี การ
ใช๎นวัตกรรมทางการศึกษา และเป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได๎มาตรฐาน 
 
อัตลักษณ์: ส านึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี 
 
เอกลักษณ์: คณะศึคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  เป็นสถาบันแหํงการผสานศาสตร์ทาง
การศึกษากับศาสตร์ทางการพัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย  และบริการทางวิชาการ เพ่ือ
สร๎างสรรค์วิชาชีพครูและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
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ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 

 

รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์ค า 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 

   

รศ.ดร.วินัย พูลศร ี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
  

ผศ.ดร.ต่อศักด์ิ แก้วจรัสวิไล 
รองคณบดีกิจการนิสิต  

ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์ 

และกิจการพิเศษ 
 



 

 

หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า  
 

  

รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง 
หัวหน๎าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และชุมชน 
 

ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม 
หัวหน๎าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

  
ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม 
หัวหน๎าภาควิชาครุศึกษา 

ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนสาธิตแหํง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

ดร.ธีรศักด์ิ สร้อยคีรี 
หัวหน๎าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

นางศิริมา เนียมมีศรี 
รักษาการหัวหน๎าส านักงานเลขานุการ 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
 

 

 
 
ตราประจ าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณ ทรง

นาคอยํูกึ่งกลาง  ล๎อมรอบด๎วยกลีบบัวคว่ าและกลีบบัวหงาย และมีข๎อความวํา 
"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2486" ล๎อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมาย
ราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 
เลํมที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง สํวนฐานด๎านลํางของวงกลมมีข๎อความวํา “คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์” ล๎อมรอบเป็นรูปครึ่งวงกลม 
 

สีประจ าคณะ สีมํวง 
 

สถานที่ติดต่อคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 
สถานที่ต้ัง เลขที่ 1 หมูํ 6 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท:์ 034-351898 
โทรสาร: 034-351403 
e-mail: edukps24@gmail.com  
website: www.edu.kps.ku.ac.th 
 
 
 
 
 

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


 

 

ตอนที่ 2  
หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
 
ปริญญาเอก  1 หลักสูตร รหัสสาขา 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

 
XX 01 
XF 76 

ปริญญาโท  2หลักสูตร รหัสสาขา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 

XX 60 
ปริญญาตร ี  2หลักสูตร รหัสสาขา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู๎ 
- สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
- สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
- สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา 
- สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

F39  
 
 
 

F73  
F74 
F75 
F76 

 
 
 
 
 
 
 

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) 
และให๎เลือกเรียนอีกไมํน๎อยกวํา 5 หนํวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
กลุํมสาระอยํูดีมีสุข 
1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
ให๎เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา  3 หนํวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
กลุํมสาระศาสตร์แหํงผู๎ประกอบการ       
1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  (Thai Language for Communication) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ       9( - - ) 

(Foundation English) 
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์     1( - - ) 

1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมอืงโลก ไม่น้อยกวา่  5 หน่วยกิต 
01999111 ศาสตร์แหํงแผํนดิน     2(2-0-4) 
  (Knowledge of the Land) 
และให๎เลือกเรียนอีกไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
กลุํมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  
1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ให๎เลือกเรียนรายวิชาไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
กลุํมสาระสุนทรียศาสตร์    

 
 
 
 



 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ76 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 จุลชีววิทยาท่ัวไปภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in General Microbiology) 
1(0-3-2) 

01422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics I) 3(3-0-6) 
01424111 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) 3(3-0-6) 
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (Laboratory in 

Biology) 
1(0-3-2) 

02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านสัตว์ 
(Animal Science and Technology) 

3(3-0-6) 

02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านพืชไรํ 
(Crop Science and Technology) 

2(2-0-4) 

02036241 กีฏวิทยาเบื้องต๎น (Introduction to 
Entomology) 

3(2-3-6) 

02036261 วิทยาศาสตร์ทางดิน (Soil Science) 3(2-3-6) 
02036271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านพืชสวน 

(Horticultural Science and 
Technology) 

2(2-0-4) 

02036281 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น (Introductory Plant 
Pathology) 

3(2-3-6) 

02181111 เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษาเบื้องต๎น 
(Introduction to Agricultural and 
Environmental Education) 

3(3-0-6) 

02181161 ประสบการณ์พ้ืนฐานทางเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อมศึกษา (Basic Experiences in 
Agricultural and Environmental Ed) 
 
 

1(0-3-2) 
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02181162 ทักษะพ้ืนฐานทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อม
ศึกษา (Basic skills in Agricultural and 
Environmental Ed) 

1(0-3-2) 

02181261 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อมศึกษา I (Field Experiences in 
Agricultural and Environmental Ed I) 

1(0-3-2) 

02181262 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อมศึกษา II (Field Experiences in 
Agricultural and Environmental Ed II) 

1(0-3-2) 

02181331 การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
(Communication in Agricultural and 
Environmental Education) 

3(2-2-5) 

02181351 การประเมินการเรียนรู๎ทางการเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อม (Learning Assessment in 
Agriculture and Environment) 

3(2-2-5) 

02181361 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อมศึกษา III (Field Experiences in 
Agricultural and Environmental Ed III) 

1(0-3-2) 

02181362 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อมศึกษา IV (Field Experiences in 
Agricultural and Environmental Ed IV) 

1(0-3-2) 

02181411 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ทางการเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
Human and Community Resources 
Development in Agricultural and 
Environmental Education 

3(3-0-6) 

02181422 การจัดการศึกษาทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชน (Agriculture and 
Environmental Education Provision in 
Community) 

3(3-0-6) 

02181441 การวางแผนโครงการและกิจกรรมทาง
เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา(Planning of 
Programs and Activities in Agricultural 
and Environmental Education) 
 

3(3-0-6) 



 

 

02181461 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อมศึกษา V (Field Experiences in 
Agricultural and Environmental Ed V) 

2(0-6-3) 

02181471 การจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน 
(Environmental Management in 
Community) 

3(3-0-6) 

02181472 นิเวศวิทยาทางการเกษตร  
( Agricultural Ecology) 

3(3-0-6) 

02181481 คํานิยมและจริยธรรมทางสิง่แวดล๎อม 
(Environmental Value and Ethics) 

3(3-0-6) 

02181491 วิธีวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
(Research Methods in Agricultural 
and Environmental Ed) 

3(2-2-5) 

02181497 สัมมนา (Seminar) 1 
2.2 วิชาเฉพาะเลอืกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ให๎เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปน้ี ไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต 
02181332 สื่อสร๎างสรรค์ทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อม

ศึกษา (Creative Media in Agricultural 
and Environmental Ed) 

3(2-2-5) 

02181333 การประยุกตคอมพิวเตอรทางเกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา ( Computer 
Application in Agricultural and 
Environmental Education ) 

3(2-2-5) 

02181352 การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่ง
แวดลอม ( Social and 
Environmental Impact Assesment)  

3(3-0-6) 

02181390 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education Preparation) 

1(1-0-2) 

02181482 บริโภคศึกษาในมิติเกษตรและสิง่แวดล๎อม
(Consumer Education in Agricultural 
and Environmental Dimensions) 

3(3-0-6) 
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02181483 ภูมิปัญญาท๎องถ่ินทางการเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อม (Indigenous Knowledge in 
Agriculture and Environment) 

3(3-0-6) 

02181484 ภาวะผนํูาสําหรับนักการศึกษา ทางดาน
เกษตรและ สิ่งแวดลอม ( Leadership 
for Educator in Agriculture and 
Environment ) 

3(3-0-6) 

02181490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 
02181496 เรื่องเฉพาะทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 

(Selected Topics in Agricultural and 
Environmental Education) 

1-3 

02181498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 
และให๎เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต จากรายวิชาสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร 

หรือสิ่งแวดล๎อม จากตัวอยํางรายวิชาตํอไปน้ี 
01425211 หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม (Principles of 

Environmental Science) 
3(3-0-6) 

01425431 หลักการจัดการสิง่แวดล๎อม (Principles of 
Environmental Management) 

3(3-3-6) 

01425432 การศึกษาผลกระทบสิง่แวดล๎อม
(Environmental Impact Study) 

3(2-3-6) 

02026471 หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช (Principles 
of Insect Pest Management) 

3(2-3-6) 

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

Plant Relationships) 
3(3-0-6) 

02028443 ดินของประเทศไทย (Soils of Thailand) 3(3-0-6) 
02028452 ชีวภาพ (Biofertilizer) 3(2-3-6) 
02028453 นิเวศวิทยาของดิน (Soil Ecology) 3(3-0-6) 
02028471 การจัดการดิน (Soil Management) 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) 
02029423 การจัดการน้ าส าหรับพืชไร ํ(Water 

Management for Field Crops) 
3(3-0-6) 

02031371 หลักการควบคุมโรคพืช (Principles of 
Plant Disease Control) 

3(2-3-6) 

02037311 หลักการพืชสวน (Principles of 
Horticulture) 

3(2-3-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี6 หน่วยกิต 
 
 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา ประกอบด๎วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังน้ี 
 เลขล าดับที่ 1-2 (02) หมายถึง  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 เลขล าดับที่ 3-5 (181) หมายถึง สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
 เลขล าดับที่ 6   หมายถึง ระดับชั้นปี 

เลขล าดับที่ 7 มีความหมายดังน้ี 
   1 หมายถึง กลุํมวิชาพ้ืนฐาน 
   2 หมายถึง กลุํมวิชาการจัดการ 
   3 หมายถึง กลุํมวิชาสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู๎  

และเทคโนโลยีการศึกษา 
   4 หมายถึง กลุํมวิชาการวางแผน  
   5 หมายถึง กลุํมวิชาสถิติ วัดผลการ และประเมินผล 
   6 หมายถึง กลุํมวิชาฝึกงาน และประสบการณ์วิชาชีพ 
   7 หมายถึง กลุํมวิชาประยุกต์ 
   8 หมายถึง กลุํมวิชาอื่นๆ 
   9 หมายถึง กลุํมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง  สัมมนา 

 ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา 
  เลขล าดับที่ 8   หมายถึง ล าดับวิชาในแตํละกลุํมวิชา 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (F39) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 
 
 

แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ไมํเลือกเรียนสหกิจศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
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 ศาสตร์แหํงแผํนดิน  2(1-2-3) 
02181111 เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษาเบื้องต๎น 3(3-0-6) 
02181161 ประสบการณ์พ้ืนฐานทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 1(0-3-2) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระอยํูดีมีสุข 3( - - ) 
   
 รวม 18( - - )  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 
01403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0-8) 
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านสัตว์ 3(3-0-6) 
02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านพืชไรํ 2(2-0-4) 
02181162 ทักษะพ้ืนฐานทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 1(0-3-2) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระอยํูดีมีสุข 3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระภาษากับการสื่อสาร 
 - สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์  

 
1( - - ) 

   
 รวม 19( - - )  

 



 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 
01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
01419214 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
02036261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3-6) 
02181261 ประสบการณ์วิชาชีพทาง 

เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา I 
1(0-3-2) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

   
 รวม 20( - - )  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
02036271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านพืชสวน 2(2-0-4) 
02036281 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น 3(2-3-6) 
02181262 ประสบการณ์วิชาชีพทาง 

เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา II 
1(0-3-2) 

02181351 
 

การประเมินการจัดการศึกษาทางเกษตรและสิง่แวดล๎อม 3(2-2-5) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระสุนทรียศาสตร ์ 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 
   

 
รวม 18( - - ) 

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
02181331 การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 3(2-2-5) 
02181361 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา III 1(0-3-2) 
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01424111 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระศาสตร์แหํงผู๎ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 
   
 รวม 16( - - )  

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
02036241 กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3(2-3-6) 
02181362 ประสบการณ์วิชาชีพทาง 

เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา IV 
1(0-3-2) 

02181422 การจัดการศึกษาทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน 3(3-0-6) 
02181471 การจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
   

 รวม 16( - - ) 
 
 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
02181461 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา V 2(0-6-3) 
02181472 นิเวศวิทยาทางการเกษตร  3(3-0-6) 
02181481 คํานิยมและจริยธรรมทางเกษตรและสิง่แวดล๎อม 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
   
 รวม 17( - - )  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
02181411 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนทางเกษตรและ

สิ่งแวดล๎อม  
3(3-0-6) 

02181441 การวางแผนโครงการและกิจกรรมทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6) 



 

 

ศึกษา 
02181491 วิธีวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 3(2-2-5) 
02181497 สัมมนา  1 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 
   
 รวม 13( - - )  
 
แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
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 ศาสตร์แหํงแผํนดิน  2(1-2-3) 
02181111 เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษาเบื้องต๎น 3(3-0-6) 
02181161 ประสบการณ์พ้ืนฐานทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 1(0-3-2) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระอยํูดีมีสุข 3( - - ) 
   
 รวม 18( - - )  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 
01403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0-8) 
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านสัตว์ 3(3-0-6) 
02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านพืชไรํ 2(2-0-4) 
02181162 ทักษะพ้ืนฐานทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 1(0-3-2) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระอยํูดีมีสุข 3( - - ) 
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วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระภาษากับการสื่อสาร 
 - สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์  

 
1( - - ) 

   
 รวม 19( - - )  

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 
01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
01419214 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
02036261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3-6) 
02181261 ประสบการณ์วิชาชีพทาง 

เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา I 
1(0-3-2) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

   
 รวม 20( - - )  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
02036271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านพืชสวน 2(2-0-4) 
02036281 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น 3(2-3-6) 
02181262 ประสบการณ์วิชาชีพทาง 

เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา II 
1(0-3-2) 

02181351 
 

การประเมินการจัดการศึกษาทางเกษตรและสิง่แวดล๎อม 3(2-2-5) 

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



 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
02181331 การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 3(2-2-5) 
02181361 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา III 1(0-3-2) 

01424111 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระศาสตร์แหํงผู๎ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
   
 รวม 19( - - )  

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
02036241 กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3(2-3-6) 
02181362 ประสบการณ์วิชาชีพทาง 

เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา IV 
1(0-3-2) 

02181390 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
02181422 การจัดการศึกษาทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน 3(3-0-6) 
02181471 การจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน 3(3-0-6) 
02181481 คํานิยมและจริยธรรมทางเกษตรและสิง่แวดล๎อม 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
   
 รวม 20( - - )  

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
02181490 สหกิจศึกษา 6 

   
 รวม 6( - - )  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 หนํวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด๎วยตนเอง) 
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02181411 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนทางเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อม  

3(3-0-6) 

02181441 การวางแผนโครงการและกิจกรรมทางเกษตรและสิ่งแวดล๎อม
ศึกษา 

3(3-0-6) 

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

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

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเรียนรู๎ 
 

ภาษาอังกฤษ Bachelor ofEducation Program in Learning Management 
 
วิชาเอก 

- พลศึกษาและสุขศึกษา 
Physical Education and Health Education 

- ภาษาอังกฤษศึกษา 
English Education 

- คณิตศาสตร์ศึกษา 
Mathematics Education 

- วิทยาศาสตร์ศึกษา 
Scince Education 

 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การจัดการเรียนรู๎) 
 ชื่อยํอ  :ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู๎) 
 



 

 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :Bachelor ofEducation(Learning Management) 
 ชื่อยํอ  :B.Ed. (Learning Management) 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 160หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต 

-กลุํมสาระอยํูดีมีสุข  ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต 
-กลุํมสาระศาสตร์แหํงผู๎ประกอบการ ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต 
-กลุํมสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หนํวยกิต 
-กลุํมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมํน๎อยกวํา 7 หนํวยกิต 
-กลุํมสาระสุนทรียศาสตร ์ ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมํน๎อยกวํา  124 หนํวยกิต 
-วิชาชีพครู  46 หนํวยกิต 
-วิชาเอก  ไมํน๎อยกวํา 78 หนํวยกิต 

วิชาเอกบังคับ  68 หนํวยกิต 
วิชาการสอนวิชาเอก  6 หนํวยกิต 
เลือกวิชาเอก ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมํน๎อยกวํา  6 หนํวยกิต 
4. การฝึกงาน (เฉพาะสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา)  ไมํน๎อยกวํา  150 ชั่วโมง 
 

รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

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

 และเลือกเรียนอีกไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
 กลุํมสาระอยํูดีมีสุข 

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

 (Introduction to Recreation) 
 และเลือกเรียนอีกไมํน๎อยกวํา 2 หนํวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
 กลุํมสาระอยํูดีมีสุข 
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1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา  3 หนํวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
 กลุํมสาระศาสตร์แหํงผู๎ประกอบการ       
 
 1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หน่วยกิต 
 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 

 (Thai Language for Communication) 
 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ       9( - - ) 
(Foundation English) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์  1( - - ) 
 เฉพาะสาขาภาษาอังกฤษศึกษา ให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิตต่อไปน้ี 
 ทดแทน  01355xxx ภาษาอังกฤษ  Foundation English  จ านวน 9 หนํวยกิต 

 
 01355116  ไวยากรณ์และโครงสร๎างภาษาอังกฤษเบื้องต๎น  3(3-0-6) 
   (Introduction to English Grammar and Structure) 

01355117  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต๎น   3(3-0-6) 
(Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

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

 1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมอืงโลก ไม่น้อยกวา่  7 หน่วยกิต 
 01999111 ศาสตร์แหํงแผํนดิน     2(2-0-4) 
   (Knowledge of the Land) 
 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย   1(1-0-2) 
   (Life Skills for Undergraduate Student) 
 และเลือกเรียนอีกไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
 กลุํมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  
 1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนรายวิชาไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
 กลุํมสาระสุนทรียศาสตร์    



 

 

 
 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  124 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาชีพครู 46 หน่วยกิต 
  02161362* ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพคร:ู 
    การจัดการชั้นเรียน    2(1-2-3) 
    (Integrated Field Experiences in Professional  
    Teaching : Classroom Management) 
  02161462* ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพคร:ู   2(1-2-3) 
    การจัดการเรียนรู ๎  
    (Integrated Field Experiences in Professional  
    Teaching : Learning Management) 
  02161591** การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I 6(0-12-6) 
    (Teaching Practicum in School I) 
  02161592** การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II 6(0-12-6) 
    (Teaching Practicum in School II) 
  02198111** หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 
    (Educational Principle and Philosophy)  

 02198211 จิตวิทยาส าหรับคร ู    3(3-0-6) 
    (Psychology for Teachers) 

 02198212** การใช๎ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับคร ู 3(3-0-6) 
(Usage of Thai Language and Culture for 
Teachers) 

 02198221** การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
    (Curriculum Development) 

 02198231** นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
ทางการศึกษา 

   (Innovation and Information Technology 
   in Education) 
 02198323** ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู 3(3-0-6) 

 (English for Teachers) 
02198324* การจัดการเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียน  3(2-2-5) 
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(Learning Management and Classroom  
Management) 

 02198351** การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
   (Measurement and Evaluation in Learning  
   Management) 
 
 02198411** ความเป็นครูมืออาชีพ    2(2-0-4) 
   (Teacher Professionalization) 
 02198441** การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
   (Administration and Educational Quality  
   Assurrance) 
 02198492** การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู๎  3(3-0-6) 
   (Research for Learning Development) 
 

 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกวา่  78 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก  68 หน่วยกิต 
  1) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 68 หน่วยกิต 

 01355211  โครงสร๎างภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
    (English Structure) 
  01355212  โครงสร๎างภาษาองักฤษข้ันสูง   3(3-0-6) 
    (Advanced English Structure) 
  01355221  การอํานภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
    (English Reading) 
  01355231  การเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
    (English Writing) 
  01355232 ทักษะรวมทางการอํานและการเขียน  3(3-0-6) 

ภาษาอังกฤษ 
    (Integrated English Reading and Writing Skills) 
  01355241 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
    (English Listening -Speaking)  
  01355261  การแปลจากอังกฤษเป็นไทย    3(3-0-6) 
    (Translation from English into Thai) 



 

 

  01355281  ระบบภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
    (English Language Systems) 
  01355331  ทักษะรวมทางการอํานและการเขียน  3(3-0-6) 
    ภาษาอังกฤษข้ันสูง   
    (Advanced Integrated English Reading  
    and Writing Skills) 
  01355341  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน  3(3-0-6) 
    (Public Speaking in English) 
  01355362  การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ   3(3-0-6) 
    (Translation from English into Thai) 
  01355382  ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
    (English Sound Systems) 
  01355383  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 3(3-0-6) 
    (English Varieties and Cultures of English 
    Native Speakers) 
  01355431  ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง  3(3-0-6) 
    (Advanced Integrated English Language Skills) 
  01372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต๎น    3(3-0-6) 
    (Introduction to Linguistics) 
  01373202 การตีความวรรณคดี    3(3-0-6) 
    (InterpertingLiterature) 
  01373334 วรรณกรรมส าหรับเด็กนานาชาติ   3(3-0-6) 
    (International Children’s Literature) 
  02163121 การรับรู๎และการเรียนรู๎ทางภาษา   3(2-2-5) 
    (Language Acquisition and Learning) 
  02163322 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
    (Applied Linguistics for Teachers) 
  02163421 การใช๎ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน   3(2-2-5) 
    (Implementation of Classroom English  
    Language) 
  02163422 การใช๎ภาษาอังกฤษตามสถานการณ ์  3(2-2-5) 



 

~ 32 ~ 

    (Situational Implementation of English Language) 
  02163471 โครงงานเสริมประสบการณภ์าษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
    (Experiential English Project) 
  02163491 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  2(1-2-3) 

ทางภาษาอังกฤษ 
    (Classroom Action Research in English) 
 
 2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 68 หน่วยกิต 

 01422111 หลักสถิติ I     3(3-0-6) 
   Principle of StatisticsI 
 02162211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู๎ I 3(3-0-6) 
   (Basic Mathematics in Learning  
   Management I) 
 02162212 คณิตศาสตร์กับทักษะกระบวนการ  3(3-0-6) 

ทางคณิตศาสตร ์
 (Mathematics and Mathematical Process Skills) 

  02162311 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู๎ II  3(3-0-6) 
   (Basic Mathematics in Learning   
   Management II) 
 02162321** โครงงานคณิตศาสตร ์    3(2-2-5) 
   (Mathematics  Project) 
 02162371 การจัดกิจกรรมคํายเพ่ือเสริมสร๎าง   2(1-2-3) 

แนวคิดคณิตศาสตร์  
   (Camp Activities Management for Enhancing 
   Mathematics Concepts) 
 02162422** คณิตศาสตร์กับการแก๎ปัญหา   3(3-0-6) 
   (Mathematics and Problem Solving) 
 02162491** การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  3(2-2-5) 
   ทางคณิตศาสตรศ์ึกษา 
   (ClassroomAction Research  

 in Mathematics Education) 
 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 แคลคูลัสหลายตัวแปร II   3(3-0-6) 
    (Calculus of Several Variables II)  
  02731221 พีชคณิตเชิงเส๎น    3(3-0-6) 
    (Linear Algebra) 
  02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์  3(3-0-6) 

  (Graph Theory and Applications) 
  02731321 ก าหนดการเชิงเส๎น   3(3-0-6) 
    (Linear Programming) 
  02731322 พีชคณิตนามธรรม   3(3-0-6) 
    (Abstract Algebra) 
  02731341 การวิเคราะห์เชิงจริง   3(3-0-6) 
   (Real Analysis) 

  02731342 ทฤษฎีความนําจะเป็น   3(3-0-6) 
 (Probability Theory)  

   02731343 ทฤษฎีจ านวน    3(3-0-6) 
     (Number  Theory)  

  02731344      ทฤษฎีเซต    3(3-0-6) 
     (Set Theory) 
   02731371 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I   3(3-0-6) 
     (Numerical Analysis I) 
 



 

~ 34 ~ 

 3) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 68 หน่วยกิต 
 01208448  พลังงานทดแทนเบื้องต๎น   3(3-0-6)  

    (Introduction to Renewable Energy)  
   01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป   3(2-3-6) 
    (General Botany) 

   01403113    เคมีทั่วไป I            3(3-0-6) 
    (General Chemistry I) 

   01403115    เคมีทั่วไป II    3(3-0-6) 
    (General Chemistry II) 

   01403118    ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน   1(0-3-2) 
    (Basic Chemistry Laboratory) 
  01411131  ธรณีพลศาสตร์     3(3-0-6) 
    (Geodynamics) 

   01411221  อุตุนิยมวิทยาท่ัวไป   3(3-0-6) 
    (General Meteorology) 

  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) 
  01420243    อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต๎น   2(2-0-4) 

    (Introduction to Electronics) 
  01420244  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต๎นภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
    (Laboratory in Introduction in Electronics) 
  01420361 ดาราศาสตร์เบื้องต๎น I           3(3-0-6)  
    (Introduction to Astronomy I) 
 

    01422111   หลักสถิติ I          3(3-0-6)             
     (Principle of Statistic I) 



 

 

    01423113   สัตววิทยาทั่วไป    3(2-3-6) 
     (General Zoology) 

    01424111    หลักชีววิทยา      3(3-0-6) 
     (Principle of Biology) 

 01424112  ชีววิทยาภาคปฏิบัติ       1(0-3-2) 
     (Laboratory in Biology) 

01425211  หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6)  
(Principles of Environmental Science)  

   02164211* การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส าหรบั 2(1-2-3) 
     ประถมศึกษา 
     (Basic Science Teaching Laboratory for  
     Elementary Level) 
   02164212* การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส าหรบั 2(1-2-3) 
     มัธยมศึกษาตอนต๎น  
     (Basic Science Teaching Laboratory for  
     Lower Secondary Level) 
   02164313** การคิดและธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
     (Scientific Thinking and Nature of Science) 

    02164331** การสื่อสารและสื่อการเรียนรู ๎  2(1-2-3) 
วิทยาศาสตร์ 

     (Communication and Learning 
  Materials in  Science ) 

    02164371** โครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  3(2-2-5) 
     (School Science Projects) 
   02164491** การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส าหรับ  3(3-0-6) 

การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์   
     (Research and Development of Innovation 
                                                  for Science Learning ) 
  02164497 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา    1 

   (Seminar in Science Education) 
  02731111  แคลคูลสัหน่ึงตัวแปร    3(3-0-6)  



 

~ 36 ~ 

    (Calculus of One Variable)  
  02731112  แคลคูลสัหลายตัวแปร I     3(3-0-6)  
    (Calculus of Several Variables I) 
 
 4) วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 68 หน่วยกิต 
  02170111 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4) 
    (Human Anatomy and Physiology) 
  02170112** ปรัชญาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  2(2-0-4) 
    (Philosophy of Health Education and  
    Health Behavior) 
  02170113 สุขภาพและความอยํูดีมีสุข   3(3-0-6) 
    (Health and Well-Being) 
  02170114** สิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ    2(2-0-4) 
    (Environment and Health) 
  02170115** โรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ   2(2-0-4) 
    (Communicable andNon-communicable  
    Diseases) 
  02170117 ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6) 
    (Philosophy and Principles of Physical  
    Education and Sports) 
  02170118 การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน    2(2-0-4) 
    (Basic Movement) 
  02170121** ทักษะและเทคนิคการสอนฟุตบอล  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Soccer) 
  02170122 ทักษะและเทคนิคการสอนเทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 

(Skills and Techniques of Teaching  
    Table Tennis) 
  02170124 ทักษะและเทคนิคการสอนวํายน้ า  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Swimming) 
  02170125 ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลู ํ  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Tracks) 
  02170126 ทักษะและเทคนิคการสอนยิมนาสติก  1(0-2-1) 



 

 

    (Skills and Techniques of Teaching Gymnastics) 
  02170127 กลยุทธ์การสอนเกม    2(1-2-3) 
    (Strategies of Teaching Games) 
  02170129** ทักษะและเทคนิคการสอนวอลเลย์บอล  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Volleyball) 
  02170171 การจัดคํายพักแรมทางพลศึกษา   2(2-0-4) 
    (Camping Management in Physical Education) 
  02170211 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา    2(2-0-4) 

การออกก าลังกาย  
    (Human Anatomy and Physiology of Exercise) 
  02170212** สุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์  2(2-0-4) 
    (Mental Health and Emotional Quotient) 
  02170213 โภชนศาสตร์และสุขภาพผู๎บริโภค  3(3-0-6) 
    (Nutrition and Consumer Health) 
  02170214 การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา 2(2-0-4) 

และชุมชน  
(Safety Management in School and  
Community) 

  02170215 การสํงเสริมสุขภาพ     3(3-0-6) 
    (Health Promotion) 
  02170216 สารเสพติด     2(2-0-4) 
    (Narcotics) 
  02170217** ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว   2(1-2-3) 
    (Motor Skills) 
 
  02170221** ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเข๎าจังหวะ 1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques Teaching  
    Rhythmic Activities) 
  02170223 ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลาน  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Field Event) 
  02170224 ทักษะและเทคนิคการสอนบาสเกตบอล  1(0-2-1) 
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    (Skills and Techniques of Teaching  
    Basketball) 
  02170227 ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Badminton) 
  02170229 ทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทย  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Muaythai) 
  02170311 การประเมินการเรียนรู๎ทางพลศึกษา   2(2-0-4) 

และสุขศึกษา  
    (Learning Assessment in Physical  
    and Health Education) 
  02170312** ปฐมพยาบาลเบื้องต๎น    2(2-0-4) 
    (First Aid) 
  02170313 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน   3(3-0-6) 
    (School Health Program) 
  02170314 เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต   3(3-0-6) 
    (Sex Educationand Life Planning) 
  02170317** การเป็นผู๎ฝึกกีฬา    2(1-2-3) 
    (Sport Coaching) 
  02170318** วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเบื้องต๎น  2(2-0-4) 
    (Basic Kinesiology) 
  02170324 ทักษะและเทคนิคการสอนตะกร๎อ  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Takraw) 
  02170341 การบริหารและจัดการพลศึกษา   2(2-0-4) 
    (Administration and Management  
    of Physical Education) 
  02170351 การทดสอบและสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(2-0-4) 
    (Testing and Conditioning in Physical Fitness) 
  02170491** การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา 2(1-2-3) 
    และสุขศึกษา  
    (Classroom Action Research in Physical 
    Education and Health Education) 

 



 

 

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 6 หน่วยกิต 
  02163323** การจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ I   3(2-2-5) 
    (English Learning Management I  
  02163423** การจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ II   3(2-2-5) 
    (English Learning Management II )  
  2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 6 หน่วยกิต 

 02162324* การจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ I   3(2-2-5) 
   (Mathematics Learning Management I) 
 02162423* การจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ II   3(2-2-5) 
   (Mathematics Learning Management II) 

  3) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 6 หน่วยกิต 
  02164421** การจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์I    2(1-2-3) 
    (Learning Management in Science I)   
  02164422** การจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์II    2(1-2-3) 
    (Learning Management in Science II ) 
  02164423* การจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์III   2(1-2-3) 
    (Learning Management in Science III ) 
  4) วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 6 หน่วยกิต 
  02170321** การจัดการเรียนรู๎สุขศึกษา  3(3-0-6) 
    (Health Education Learning Management) 
  02170322** การจัดการเรียนรู๎พลศึกษา  3(3-0-6) 
    (Physical Education Learning Management) 

2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  1) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 

เลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  02163331 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
    (Media and Technology for  English Teaching) 
  02163424 การจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษส าหรับผู๎เรียน  3(2-2-5) 

ปฐมวัย  
    (English Learning Management for  
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    Pre-school Learners) 
  02163496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  1(0-2-1) 
    (Selected Topic for English Learning  
    Management) 
  2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  02162213 วิธีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์และการให๎เหตุผล 3(3-0-6) 
    (Algorithms in Mathematics Proofs and Reasoning) 

 02162331 คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
   (Computer for Mathematics Learning  
   Management) 
 02162496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 

    (Selected Topic of Mathematics Learning 
 02731323 พีชคณิตเชิงเส๎นเชิงตัวเลข   3(3-0-6) 
   (Numerical  Linear Algebra) 
 02731331 สมการเชิงอนุพันธ์ยํอย    3(3-0-6) 
    (Partial Differential Equations) 
  02731351 คณิตศาสตร์เชิงการจัด   3(3-0-6) 
    (Combinatorial Mathematics) 
  02731373 การวิเคราะห์ข๎อมูลและการค านวณ 3(2-2-5) 
    ด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   

   (Data Analysis and Computing with  
     Statistical Packages) 

  02731374 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ๎อน   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)   

 
  3) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

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

   01403231     ปริมาณวิเคราะห์ทางเคม ี   2(2-0-4) 
    (Chemical Quantitative Analysis) 

   01403232     ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี      2(0-6-3) 
    (Laboratory in Chemical Quantitative Analysis) 

   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 พิษวิทยาสิ่งแวดล๎อม    3(3-0-6) 
    (Environmental Toxicology) 
  01420211  กลศาสตร์ I     3(3-0-6) 

     (Mechanics I) 
 01420221  ฟิสิกส์ยุคใหมํ  I     3(3-0-6) 

     (Modern Physics I) 
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01420372 วัสดุศาสตร์เบื้องต๎น    2(2-0-4) 
     (Introduction in Material Science)  
   01420452 ฟิสิกส์ของสภาวะแวดล๎อม   3(3-0-6) 
     (Environmental Physics) 
  01424381 นิเวศวิทยา        3(3-0-6) 

   (Ecology) 
   02164332** เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ 2(1-2-3) 
     การจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์
    (Information and Communication Technology 

 for Science Learning Management ) 
  02164372** การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์จากแหลํงเรียนรู๎  2(1-3-4) 
    และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
    (Science Learning from Learning Resources  
    and Local Wisdom) 
  02164413  การใช๎ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
    (Usage of English Language for ScienceTeaching) 
 
  4) วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  02170123 ทักษะและเทคนิคการสอนฟุตซอล  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Futsal) 
  02170128 ทักษะและเทคนิคการสอนแฮนด์บอล  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Handball) 
  02170226 ทักษะและเทคนิคการสอนกระบี่กระบอง  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Thai Sword) 
  02170228 ทักษะและเทคนิคการสอนฮอกกี้   1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Hockey) 
  02170271* กิจกรรมทางกายส าหรับผู๎สงูอายุ   2(2-0-4) 
    (Physical Activity for Elderly) 
  02170325 ทักษะและเทคนิคการสอนกอล์ฟ   1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Golf) 
  02170326 ทักษะและเทคนิคการสอนลีลาศ   1(0-2-1) 



 

 

(Skills and Techniques of TeachingSocial Dance) 
  02170327 การออกก าลังกายโดยใช๎แรงต๎าน   2(1-2-3) 
    (Resistance Training Exercise) 
  02170328 ทักษะและเทคนิคการสอนลอนเทนนิส  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Lawn Tennis) 
  02170329 ทักษะและเทคนิคการสอนยูโด   1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Judo) 
  02170421 การสื่อสารสุขภาพ    2(2-0-4)  
    (Health Communication) 
 
  02170422 การสอนพลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ  2(2-0-4) 

(Physical Education Teaching for  
    Special Children) 
  02170423* ทักษะและเทคนิคการสอนแชร์บอล  1(0-2-1) 
    (Skills and Techniques of Teaching Chairball) 
  02170431 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับพลศึกษา  2(1-2-3) 
    (Application Software for Physical Education) 
  02170432 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับสุขศึกษา  2(1-2-3) 
    (Application Software for Health Education) 
  02170471 วัฒนธรรมทางการกีฬา    2(2-0-4) 
    (Culture Sports) 
  02170472 พลวัติโอลิมปิก     2(2-0-4) 
    (Olympic Movement) 
  02170497 สัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา  1 
    (Seminar in Physical Education  
    and Health Education) 

02170498 ปัญหาพิเศษทางพลศึกษาและสุขศึกษา  1-3 
    (Special Problems in Physical Education  

and Health Education) 
 

3) หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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4) หมวดฝึกงาน (เฉพาะสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา) ไม่น้อยกว่า 150 
ชั่วโมง 

 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเรียนรู๎ประกอบด๎วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังน้ี 
 เลขล าดับที่ 1-2 (02) หมายถึง  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 เลขล าดับที่ 3-5 (160) หมายถึง วิชาการศึกษาพ้ืนฐาน 
   (161) หมายถึง กลุํมวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
   (162) หมายถึง กลุํมวิชาคณิตศาสตรศ์ึกษา 
   (163) หมายถึง กลุํมวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 
   (164) หมายถึง กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
   (170) หมายถึง กลุํมวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
   (198) หมายถึง กลุํมวิชาชีพคร ู
 เลขล าดับที่ 6   หมายถึง ระดับชั้นปี 

เลขล าดับที่ 7   มีความหมายดังน้ี 
   0 หมายถึง กลุํมวิชาส าหรับผู๎เรียนนอกสาขา 
   1 หมายถึง กลุํมวิชาพ้ืนฐาน 
   2 หมายถึง กลุํมวิชาหลักสูตรและการสอน 
   3 หมายถึง กลุํมวิชาสื่อและเทคโนโลยี 
   4 หมายถึง กลุํมวิชาการวางแผน การบริหาร 

การจัดการศึกษา 
   5 หมายถึง กลุํมวิชาการประเมินผลทางการศึกษา 
   6 หมายถึง กลุํมวิชาฝึกงาน 
   7 หมายถึง กลุํมวิชาประยุกต์ 
   8 หมายถึง กลุํมวิชาอื่นๆ 
   9 หมายถึง กลุํมวิชาวิจัย สถิติ สัมมนา ปัญหาพิเศษ 
      และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  เลขล าดับที่ 8   หมายถึง ล าดับวิชาในแตํละกลุํมวิชา 
 
 
 
 



 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  
 

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (F73) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1            จ านวนหนํวยกิต 

01355xxx ภาษาอังกฤษ      3( - - ) 
01999111 ศาสตร์แหํงแผํนดิน     2(2-0-4) 
02170114 สิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ     2(2-0-4)  
02170117 ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษาและกีฬา  3(3-0-6) 
02170118  การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน     2(2-0-4) 
02170124 ทักษะและเทคนิคการสอนวํายน้ า   1(0-2-1) 
02170127 กลยุทธ์การสอนเกม     2(1-2-3) 
02170129 ทักษะและเทคนิคการสอนวอลเลย์บอล   1(0-2-1) 
02198111 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา   2(2-0-4) 
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย   1(1-0-2) 
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์              1(1-0-2 ) 
01371111  สื่อสารสนเทศ  

   รวม       20(- - ) 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2        จ านวนหนํวยกิต 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ      3( - - ) 
 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 02170111 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของมนุษย์  2(2-0-4) 
 02170112 ปรัชญาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ   2(2-0-4) 
 02170121 ทักษะและเทคนิคการสอนฟุตบอล   1(0-2-1) 
 02170122 ทักษะและเทคนิคการสอนเทเบิลเทนนิส   1(0-2-1) 
 02170125 ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลู ํ   1(0-2-1) 
 02170126 ทักษะและเทคนิคการสอนยิมนาสติก   1(0-2-1) 
 02170171 การจัดคํายพักแรมทางพลศึกษา    2(2-0-4) 

  02198211 จิตวิทยาส าหรับคร ู     3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระอยํูดีมีสุข     3(3-0-6) 
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 01999012  สุขภาพเพ่ือชีวิต  
   รวม       22( - - ) 
 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ      3( - - ) 
 02170113 สุขภาพและความอยํูดีมีสุข    3(3-0-6)  
 02170211 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาการออกก าลังกาย  2(2-0-4) 

02170216 สารเสพติด      2(2-0-4)  
02170223 ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลาน   1(0-2-1) 

 02170224 ทักษะและเทคนิคการสอนบาสเกตบอล   1(0-2-1) 
 02170227 ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน   1(0-2-1) 
 02170324 ทักษะและเทคนิคการสอนตะกร๎อ   1(0-2-1) 
 02198212 การใช๎ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระสุนทรียศาสตร ์    3(3-0-6) 
 01999035  วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต  
  
   รวม      20( - - ) 
 
 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ      3( - - ) 

02170115  โรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ    2(2-0-4)  
02170221  ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเข๎าจังหวะ  1(0-2-1) 

 02170229 ทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทย   1(0-2-1) 
 02198221 การพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 
 02198231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระอยํูดีมีสุข     2(2-0-4) 
 01174231 นันทนาการเบื้องต๎น   
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก   6(3-0-6) 
 01999141  มนุษย์กับสังคม   
 01999147 ไทยในพลวัติอาเซียน 
 



 

 

   รวม       21( - - ) 
 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต 
 02170212 สุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์   2(2-0-4) 
 02170318 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเบื้องต๎น   2(2-0-4) 
 02170322 การจัดการเรียนรู๎พลศึกษา    3(3-0-6) 
 02198323 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู     3(3-0-6) 
 02198324 การจัดการเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียน   3(2-2-5) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระศาสตร์แหํงผู๎ประกอบการ   3(3-0-6) 
 02717011 ตนและการพัฒนาตน 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก       2( - - ) 
 
   รวม      18( - - ) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 
 02161362 ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพคร:ู  

การจัดการชั้นเรียน     2(1-2-3) 
 02170213 โภชนศาสตร์และสุขภาพผู๎บริโภค   3(3-0-6) 
 02170217 ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว    2(1-2-3)  
 02170312 การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น    2(2-0-4) 
 02170321 การจัดการเรียนรู๎สุขศึกษา    3(3-0-6)  
 02198351 การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู๎  3(3-0-6) 
 02198492 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู๎   3(3-0-6) 
 
   รวม       18( - -  
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหนํวยกิต 
 02161462 ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพคร:ู  

การจัดการเรียนรู ๎     2(1-2-3) 
 02170313 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน    3(3-0-6) 
 02170314 เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต    3(3-0-6) 
 02170351 การทดสอบและสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย  2(2-0-4) 
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 02170491 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา 
และสุขศึกษา      2(1-2-3)  

 02198441 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4) 
   วิชาเลือกเสรี      3( - - ) 
 
   รวม       17( - - ) 
 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหนํวยกิต 
 02170214 การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 2(2-0-4)  
 02170215 การสํงเสริมสุขภาพ      3(3-0-6) 
 02170311 การประเมินการเรียนรู๎ทางพลศึกษาและสุขศึกษา  2(2-0-4) 
 02170317 การเป็นผู๎ฝึกกีฬา     2(1-2-3)  
 02170341 การบริหารและจัดการพลศึกษา    2(2-0-4) 
 02198411 ความเป็นครูมืออาชีพ     2(2-0-4) 
 02198497 สัมมนา       1( - - ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก       1( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี        3( - - ) 
 
   รวม       18( - - ) 
 
 ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหนํวยกิต 
 02161591 ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพครู:   6(0-12-6) 
   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I   
   รวม      6(0-12-6) 
 
 ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 
 02161592 ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพครู:   6(0-12-6) 
   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II    
   รวม      6(0-12-6) 
 
สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (F74) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต 



 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต 
01355116    ไวยากรณ์และโครงสร๎างภาษาอังกฤษเบื้องต๎น  3(3-0-6) 
01355117    ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต๎น  3(3-0-6) 
01999111  ศาสตร์แหํงแผํนดิน     2(1-2-3) 
02198111 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา   2(2-0-4) 
02999144  ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย   1(1-0-2) 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระภาษากับการสื่อสาร     4(- -) 
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
01371111 สื่อสารสนเทศ      1(1-0-2) 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระสุนทรียศาสตร ์    3(- -) 
01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต     3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    3(- -) 
 02999042 การพัฒนานิสิต      3(2-3-6) 
  รวม       21(- - ) 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 
01355118 ทักษะการอํานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต๎น 3(3-0-6)  
01355211 โครงสร๎างภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 
02163121 การรับและการเรียนรู๎ทางภาษา    3(2-2-5) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระอยํูดีมีสุข      3(- -) 
01999213 สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี และชีวิต     3(3-0-6) 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระศาสตร์แหํงผู๎ประกอบการ     3(- -)  
01999041 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดี    3(3-0-6) 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    3(- -) 
02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน      3(3-0-6) 
   รวม         19(-  -) 
 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต 
 01355212 โครงสร๎างภาษาองักฤษข้ันสูง    3(3-0-6) 
 01355221 การอํานภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
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 01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 01355241 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 02198211 จิตวิทยาส าหรับคร ู     3(3-0-6) 
 02198212 การใช๎ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
 02198231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
   
   รวม           21(-  -) 
 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 
 01355232 ทักษะรวมทางการอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 01355261 การแปลจากอังกฤษเป็นไทย    3(3-0-6) 
 01355281 ระบบภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 01372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต๎น     3(3-0-6) 
 02198221 การพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 
 02198324 การจัดการเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียน   3(2-2-5) 
 วิชาเลือกเสรี        3( -  -  ) 
  
   รวม       21(-  -)
  
 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่1    จ านวนหนํวยกิต 
 01355331 ทักษะรวมทางการอํานและการเขียน  3(3-0-6) 
   ภาษาอังกฤษข้ันสูง 
 01355362 การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ   3(3-0-6) 
 01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 01373202 การตีความวรรณคดี    3(3-0-6) 
 02161362 ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพครู :  2(1-2-3) 
   การจัดการชั้นเรียน  
 02198323 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู    3(3-0-6)  
 02198351 การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู๎ 3(3-0-6) 
 
   รวม      20( -  - ) 



 

 

 
 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2     จ านวนหนํวยกิต 
 01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน  3(3-0-6) 
 01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 3(3-0-6) 
 01373334 วรรณกรรมส าหรับเด็กนานาชาติ   3(3-0-6) 
 02163322 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
 02163323 กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  3(2-2-5) 

การจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ I 
 วิชาเลือกเสรี       3( -   - ) 
  
   รวม      18( - - ) 
  
 
 
 
 
 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที ่1    จ านวนหนํวยกิต 
 01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง  3(3-0-6) 
 02163421 การใช๎ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน   3(2-2-5) 
 02163422 การใช๎ภาษาอังกฤษตามสถานการณ ์  3(2-2-5)  
 02163423 กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  3(2-2-5) 
   การจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ II 
 02198492 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎   3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก      3( -   - ) 
  
   รวม      18( -  - ) 
 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2     จ านวนหนํวยกิต 
 02161462 ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพครู :  2(1-2-3) 
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   การจัดการเรียนรู ๎  
 02163471 โครงงานเสริมประสบการณภ์าษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 02163491 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  2(1-2-3) 
   ทางภาษาอังกฤษ  
 02198411 ความเป็นครูมืออาชีพ    2(2-0-4) 
 02198441 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก      3( -   - ) 
   รวม         17( -  - ) 
 
 ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที ่1    จ านวนหนํวยกิต 
 02161591 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I  6(0-12-6) 
   รวม      6(0-12-6) 
 
 
 ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที ่2    จ านวนหนํวยกิต 
 02161592 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II  6(0-12-6) 

รวม      6(0-12-6) 
 
 
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (F75) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต  
02198111 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 
02731141 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
02731111 แคลคูลสัหน่ึงตัวแปร  3(3-0-6) 

01999213 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระอยํูดีมีสุข 
สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี และชีวิต 3(3-0-6) 

01999111 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
ศาสตร์แหํงแผํนดิน 2(2-0-4) 

02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 
01355xxx วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-6) 



 

 

 
 
   
 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 

02162211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู๎ I 3(3-0-6) 
02198211 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(3-0-6) 
02731151 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
02731112 แคลคูลสัหลายตัวแปร I 3(3-0-6) 

01355xxx 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระภาษากับการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

01999041 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระศาสตร์แหํง
ผู๎ประกอบการ 
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดี 3(3-0-6) 

01175xxx 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระอยํูดีมีสุข 
กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต 

02162311 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู๎ II 3(3-0-6) 
02198221 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
02198231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
02731211 แคลคูลสัหลายตัวแปร II 3(3-0-6) 
02731231 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 

01355xxx 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระภาษากับการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

01999035 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระสุนทรียศาสตร ์
วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต 3(3-0-6) 

ภาษาอังกฤษ 
01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2) 
 รวม 18( - - ) 
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 รวม 21( - - ) 
 
 
 
 
 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหนํวยกิต 

01422111 หลักสถิติ I 3(3-0-6) 
02162212 คณิตศาสตร์กับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
02198212 การใช๎ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
02731221 พีชคณิตเชิงเส๎น 3(3-0-6) 
02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3(3-0-6) 

01355xxx 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระภาษากับการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

02999147 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
ไทยในพลวัตอาเซียน 3(3-0-6) 

 รวม 21( - - ) 
  
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต 

02198324 การจัดการเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียนรู๎ 3(2-2-5) 
02731321 ก าหนดการเชิงเส๎น 3(3-0-6) 
02731341 การวิเคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6) 
02731371 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I 3(3-0-6) 

02162371 
การจัดกิจกรรมคํายเพ่ือเสริมสร๎างแนวคิด
คณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 

02162321 โครงงานคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 
 เลือกเสร ี 3( - - ) 
 รวม 20( - - ) 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 

02161362 ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพครู: การจัดการ
ชั้นเรียน 

2(1-2-3) 

02162324 การจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ I 3(2-2-5) 
02198323 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู 3(3-0-6) 
02198351 การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู๎ 3(3-0-6) 
02731343 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
02731344 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 

01999021 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระภาษากับการสื่อสาร 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 รวม 20( - - ) 
 
 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต 

02162423 การจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ II 3(2-2-5) 
02162422 คณิตศาสตร์กับการแก๎ปัญหา 3(3-0-6) 
02198411 ความเป็นครูมืออาชีพ 2(2-0-4) 
02198492 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู๎ 3(3-0-6) 
02731322 พีชคณิตนามธรรมI 3(3-0-6) 
02731342 ทฤษฎีความนําจะเป็น 3(3-0-6) 

02999042 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุํมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
การพัฒนานิสิต 

3(2-3-6) 
 

 รวม 20( - - ) 
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 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 

02161462 ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพครู:  
การจัดการเรียนรู ๎

2(1-2-3) 

02162491 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางคณิตศาสตรศ์ึกษา 3(2-2-5) 
02198441 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก 4( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
 รวม 14( - - ) 

 
 ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต 

02161591 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I  6(0-12-6) 
 รวม 6(0-12-6) 

  
   
 ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 

02161592 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II  6(0-12-6) 
 รวม 6(0-12-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สาขาวทิยาศาสตร์ศึกษา (F76) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต 
 01355xxx     ภาษาอังกฤษ     3(--) 

  01424111     หลักชีววิทยา             3(3-0-6) 
  01424112   ชีววิทยาภาคปฏิบัติ           1(0-3-2) 
   01999111  ศาสตร์แหํงแผํนดิน    2(2-0-4) 
 02198111   หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 
 02731111       แคลคูลสัหน่ึงตัวแปร    3(3-0-6) 
 02999144  ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย  1(1-0-2) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระอยํูดีมีสุข     3(--)    
  -01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต 
  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสารพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   3(3-0-6) 
  -02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน 
 
   รวม       21( - - ) 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 
  01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 
 01355xxx    ภาษาอังกฤษ      3(--) 
 01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป     3(2-3-6) 
 01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I           3(3-0-6) 

  01420113    ปฏิบัติการฟิสิกส์ I                1(0-3-2) 
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6)   

 02731112 แคลคูลสัหลายตัวแปรI     3(3-0-6) 
  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระศาสตร์แหํงผู๎ประกอบการ   3( - - ) 
  -02714101 การคิดเชิงวิพากย์และสร๎างสรรค ์
   รวม       20( - - ) 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต 
 01355xxx     ภาษาอังกฤษ     3(--) 

  01420112    ฟิสิกส์ทั่วไป II           3(3-0-6) 
  01420114    ปฏิบัติการฟิสิกส์ II          1(0-3-2) 
 01422111     หลักสถิติ I                        3(3-0-6) 
 01423113   สัตววิทยาทั่วไป     3(2-3-6) 
 02164211 การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์   2(1-2-3) 

ส าหรับประถมศึกษา  
 02198211   จิตวิทยาส าหรับคร ู    3(3-0-6) 
 02198221 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
   รวม      21( - - ) 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 
 01355xxx     ภาษาอังกฤษ     3(--) 
 01403113    เคมีทั่วไป I                3(3-0-6) 
 01420243 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต๎น    2(2-0-4) 

  01420244 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต๎นภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
 02164212 การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส าหรบั  2(1-2-3) 
   มัธยมศึกษาตอนต๎น 
 02198212  การใช๎ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
 02198231   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสารพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  3(3-0-6) 
  -01999141 มนุษย์กับสังคม 
   รวม      20( - - ) 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่1    จ านวนหนํวยกิต 
 01411131    ธรณีพลศาสตร์      3(3-0-6) 



 

 

 01420361 ดาราศาสตร์เบื้องต๎น I                     3(3-0-6) 
 01403115      เคมีทั่วไป II     3(3-0-6)  

  01403118      ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน    1(0-3-2) 
 01411221 อุตุนิยมวิทยาท่ัวไป    3(3-0-6) 
 02198324 การจัดการเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียน  3(2-2-5) 
 02198351 การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู๎ 3(3-0-6) 
 
   รวม      19( - - ) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่2    จ านวนหนํวยกิต 
 01425211 หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 
 02161362 ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพคร:ู   2(1-2-3) 

การจัดการชั้นเรียน  
 02164421   การจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์I    2(1-2-3) 
 02198323 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู    3(3-0-6) 
 02164331 การสื่อสารและสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  2(1-2-3) 

  02164371 โครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน   3(2-2-5) 
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสาระภาษากับการสื่อสาร   1()  
ด๎านสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 
-0137111  

 วิชาเฉพาะสาขาเลือก      2(-  - ) 
 
   รวม      18( - - ) 
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหนํวยกิต 
 01208448 พลังงานทดแทนเบื้องต๎น   3(3-0-6) 
 02164422 การจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตรI์I   2(1-2-3) 
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 02198411 ความเป็นครูมืออาชีพ    2(2-0-4) 
 02198441 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
 02198492 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎    3(2-2-5) 

  วิชาเฉพาะสาขาเลือก      2(--) 
  วิชาเลือกเสรี       3( - - ) 
 
   รวม      (17- - ) 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที ่2     จ านวนหนํวยกิต 
 02164313 การคิดและธรรมชาติวิทยาศาสตร ์  3(3-0-6) 
 02161462  ประสบการณ์เชงิบูรณาการวิชาชีพคร:ู   2(1-2-3) 

การจัดการเรียนรู ๎  
 02164423 การจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตรI์II   2(1-2-3) 
 02164491   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   3(3-0-6) 
   ส าหรับการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์  
 02164497   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา    1 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุํมสุนทรียศาสตร ์    3(3-0-6) 
 -01999034 ศิลปวิจักษณ์  

  วิชาเลือกเสรี       3( - - ) 
 
   รวม      17( - - ) 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหนํวยกิต 
 02161591 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I   6(0-12-6) 
   รวม      6(0-12-6) 
 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหนํวยกิต 



 

 

 02161592 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II    6(0-12-6) 
   รวม      6(0-12-6) 
 
ใบเช็คหลกัสูตร สาขาวชิาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ชื่อ-นามสกลุ     
รหัสนิสิต      

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 นก.  

กลุ่มวิชาวิทย์ฯคณิตฯ นก. เลือก 6 นก. หมายเหตุ 

 3   
 3   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ นก. เลือก  
6 นก. 

หมายเหตุ 

 3   
 3   

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ นก. เลือก  
6นก. 

หมายเหตุ 

01101101 3  บังคับเลือก 
 3   

กลุ่มวิชาภาษา นก. 12 นก. หมายเหตุ 
01355111   ไม่นับนก. 
01355112 3   
01355113 3   
01355...... 3   
01999021 3   

กลุ่มวิชาพลศึกษา นก. 2 นก. หมายเหตุ 
01175………. 1   
01175………. 1   

หมวดวิชาเฉพาะ  100นก.  
เฉพาะบังคบั นก. 73นก. หมายเหตุ 
01403111 4   
01403112 1   
01403221 4   
01403222 1   
01419211 3   
01419214 1   
01422111 3   
01424111 3   
01424112 1   
01424381 3   
02036221 3   
02036231 2   
02036241 3   
02036261 3   
02036271 2   
02036281 3   
02181111 3   
02181161 1   
02181162 1   
02181261 1   



 

~ 62 ~ 

02181262 1   
02181331 3   
02181351 3   
02181361 1   
02181362 1   
02181422 3   
02181441 3   
02181461 2   
02181471 3   
02181481 3   
02181491 3   
02181497 1   
เฉพาะเลือก นก. 27 นก. หมายเหตุ 

  เลือก 6 นก. ดังนี้ 
   02181332 
   02181390 
   02181482 
   02181483 
   02181490 
   02181496 

   02181498 
  เลือก 21นก.  

    

    

    

    
    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    

หมวดวิชาเลือกเสร ี  6 นก. หมายเหตุ 
    
    
    
    
    

 
กลํุมวิทย์ฯ คณิตฯ เลือกจาก 01999012,212,213 
กลํุมมนุษยศาสตร์เลือกจาก 01387102,01999033,02724012 
กลํุมวิชาสังคมศาสตร์เลือกจาก 01999042,43 
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ตอนที่ 3  
หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน   
 

 
 

ประวัติภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จัดต้ังข้ึนตามการปรับโครงสร๎าง 

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

พัฒนาการของภาควิชาฯ โดยล าดับมีดังน้ี 
 ภาควิชาอาชีวศึกษา ก าแพงแสน เดิมเป็นหนํวยงานในสังกัดภาควิชา

อาชีวศึกษา บางเขน โดยเริ่มจากการเคลื่อนย๎ายนิสิต ปีที่ 3-4 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-
เกษตร จากบางเขนมาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสนในปี พ.ศ.2522  

 ในปีการศึกษา 2529-2530 ได๎เคลื่อนย๎ายนิสิตปีที่ 2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-
เกษตรมาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสน ตํอมาในปีการศึกษา 2533-2534 ได๎รับนิสิตโควตา
พิเศษชั้นปีที่ 1 สาขาศึกษาศาสตร์-เกษตร มาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสน และใน ปี
การศึกษา 2536-2537 ได๎รับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาศึกษาศาสตร์-เกษตร ทั้งหมดมาเรียนที่
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 ในปีการศึกษา 2544-2545 ภาควิชาฯได๎เปิดสอนหลักสูตรใหมํระดับ 
ปริญญาตรี ได๎แกํ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา) 



 

 

 ในปีการศึกษา 2547-2548 ภาควิชาฯได๎เปิดสอนหลักสูตรใหมํระดับ 
ปริญญาตรี ได๎แกํ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  ซึ่งเป็นหลักสูตรตาม
นโยบายการผลิตครู 5 ปี  

 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 สภามหาวิทยาลัยได๎มีการประกาศจัดต้ัง คณะ
ศึกษาศาสตร์ก าแพงแสน เป็นหนํวยงานใหมํในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าให๎
ภาควิชาอาชีวศึกษา ก าแพงแสน มีฐานะเป็นหนํวยงานภายในของคณะศึกษาศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

 ในปีการศึกษา 2549 ภาควิชาฯได๎รับการอนุมั ติหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ านวน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและ
สิ่งแวดล๎อมศึกษา) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรได๎ด าเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2550 

 ในปีการศึกษา 2551 ภาควิชาไ ด๎รับการอนุมั ติหลักสู ตรจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน) 

 ปี พ.ศ.2556 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได๎พิจารณารับทราบ
การให๎ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554  

 ปี พ.ศ.2558 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได๎พิจารณารับทราบการให๎
ความเห็นขอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยารมนุษย์และชุมชน  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555  
 

ปณิธาน: มุํงสร๎างองค์ความรู๎และทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนามนุษย์และชุมชน อยําง
ย่ังยืน 

  

วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในภูมิภาค
ตะวันตก 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู๎น าทางการศึกษาเกษตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และชุมชนตามแนวทางที่ย่ังยืน 
2. สร๎างสรรค์และปรับใชอ๎งคค์วามรู๎ในศาสตร์การพัฒนาท่ีเป็นสากลบนฐาน ภูมิ

ปัญญาไทย 
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3. เสริมสร๎างความรํวมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  

 ภาควิชาให๎ความส าคัญกับการพัฒนาผู๎เรียนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ให๎มีความรู๎ความคิด มีจิตส านึก เพ่ือพัฒนาตนและสังคมให๎สอดคล๎องกับบริบทปัจจุบันจึง
สํงเสริมกิจกรรมนิสิตที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริง ส าหรับนิสิตปริญญาตรีได๎สนับสนุน
โครงการเผยแพรํและสาธิตความรู๎ด๎านเกษตรและสิ่งแวดล๎อมอาทิ  โครงการเรียนรู๎ บูรณา
การ สรรค์สร๎างสิ่งแวดล๎อม โครงการคํายอาสายุวเกษตรไทยใสํใจสิ่งแวดล๎อม โครงการ
เผยแพรํความรู๎การท าฟาร์มเกษตรผสมผสานโครงการเรียนรู๎โลกกว๎าง เกษตรและ
สิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ เป็นต๎น สํวนในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฯมีนโยบายในการ
สํงเสริมแหลํงการเรียนรู๎เพ่ือการวิจัยและปฏิบัติการในชุมชน (Social lab) ปัจจุบัน
ประกอบด๎วยหลักสูตรที่ได๎ด าเนินการเปิดสอน ดังน้ี 
 ระดับปริญญาตรี  

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล๎อมศึกษา) 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 

โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา 
หวัหน้าภาควิชา

รองหวัหน้าภาควิชา รองหวัหน้าภาควิชา

การเรียนการสอน วิจยัและบริการวิชาการ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ธุรการ แผนงาน ประกนัคณุภาพ ประชาสมัพนัธ์
และวิเทศสมัพนัธ์

การเรียนการสอน

พฒันานิสิต

พฒันาหลกัสตูร

การเรียนการสอน

พฒันานิสิต

พฒันาหลกัสตูร

การเรียนการสอน

พฒันานิสิต

พฒันาหลกัสตูร  
คณาจารย์ประจ าภาควิชา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรีสวนแตง 

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) 
F2046 

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

F2037 

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

F0041 

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

F2048 



 

 

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

F2049 

6. อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ 
ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

F2050 

7. อาจารย์ ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ 
ปร.ด.(ประชากรศาสตร์) 

F2051 

8. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อิสรีย์ ทรัพย์น๎ุย 
ศษ.ม. (สิ่งแวดล๎อมศึกษา) 

F2053 

9. อาจารย์ ดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน 
Ph.D. (Applied Management&Computing) 

F8001 

10. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร 
ปร.ด.(บริหารการศึกษา) 

F8016 

11. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ 
ศษ.ด. (สิ่งแวดล๎อมศึกษา) 

F8017 

12. อาจารย์ ดร.สุภาสิณี นํุมเนียม  
ค.ด.(พัฒนศึกษา) 

F8019 

13. อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ 
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

F8020 

14. อาจารย์ ดร.ระวี สัจจโสภณ 
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 

F8021 

15. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ แย๎มทิม 
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 

F8022 

 

ติดต่อภาควิชา 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
http://www.hcrd.edu.kps.ku.ac.th 
โทรศัพท์ 034-281081 โทรสาร 034-281081 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
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ภาควิชาครุศึกษา 

 
 

ประวัติภาควิชาครุศึกษา 
ภาควิชาครุศึกษา เป็นภาควิชาที่ปรับเปลี่ยนชื่อมาจาก ภาควิชาการศึกษา เป็น

ภาควิชาท่ีให๎บริการวิชาชีพศึกษาศาสตร์แกํนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ที่หนํวยงานบางสํวนของ
คณะมาด าเนินการ ณ วิทยาเขตก าแพงแสน ในปี พ.ศ.2522 โดยในระยะแรกภาควิชา
การศึกษาจะให๎บริการเฉพาะวิชาชีพครูบังคับ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการฝึกสอน
เทําน้ัน 

ในปีการศึกษา 2536 ได๎ขยายการให๎บริการวิชาชีพครูเลือกเสรี ให๎แกํนิสิต คณะ
ศึกษาศาสตร์และคณะอื่นๆ โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นผู๎สอนรํวมกับอาจารย์จากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
บางเขน ซึ่งยังรับผิดชอบในรายวิชาชีพครูบังคับบางรายวิชา เชํน วิชาการใช๎ภาษาไทยเพ่ือ
การสอน โดย รศ.บรรเทา กิตติศักด์ิ เป็นต๎น 

การด าเนินการในชํวงเวลาดังกลําว ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได๎
แตํงต้ัง ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อธิเกียรติ ทองเพ่ิม เป็นผู๎ประสานงานภาควิชาต้ังแตํปี พ.ศ.2537 
- 2547 เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่แทนหัวหน๎าภาควิชา ในชํวงเวลาที่คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน เตรียมการเพ่ือยกระดับปรับสภาพหนํวยงานให๎เป็นคณะวิชาที่มีการบริหาร
จัดการเป็นเอกเทศ ข้ึนตรงตํอวิทยาเขตก าแพงแสน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ผู๎
ประสานงานภาควิชาก็ได๎เตรียมการเพ่ือขอยืมหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาการสอน
คณิตศาสตร์ จากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน เพ่ือเปิดการเรียนการสอนที่
วิทยาเขตก าแพงแสนตํอไป 



 

 

ในปีการศึกษา 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีประกาศจัดต้ัง คณะ
ศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 และหลังจากมี การตัดโอน
ต าแหนํง การสรรหา คณบดี และสภามหาวิทยาลัยได๎แตํงต้ัง รศ.อุดร รัตนภักด์ิ เป็นคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2548 การด าเนินการของ
ภาควิชาการศึกษาจึงเป็นไปตามกรอบแหํงวิสัยทัศน์และนโยบายของผู๎บริหารคณะ
ศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน โดยมหาวิทยาลัยได๎แตํงต้ังให๎ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ปาริชาติ จันทร์
เพ็ญ ปฏิบัติหน๎าที่หัวหน๎าภาควิชาการศึกษา ตํอมา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน 
ด าเนินการขออนุมัติปรับโครงสร๎างของคณะในการบริหารงาน และการจัดการศึกษาที่มี
ศาสตร์ที่หลากหลายข้ึน โดยเปลี่ยนชื่อคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และภาควิชาการศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาครุศึกษา โดยมี
ภารกิจหลักคือ การสอนวิชาชีพครูให๎แกํนิสิตหลักสูตรการจัดการเรียนรู๎และการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการเรียนรู๎สาขาขาดแคลน คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 

 

ปณิธาน: ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่สมบูรณ์ด๎วยปัญญา คุณธรรม จริยธรรม  มี
ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู๎ พัฒนาสังคมด๎วยจิตสาธารณะ 

วิสัยทัศน์: เป็นภาควิชาที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให๎ถึงพร๎อมด๎วย
ความรู๎ คุณธรรม จริยธรรม สามารถใช๎กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาความรู๎และ
มีความเป็นผู๎น าในการยกระดับการศึกษา วิชาชีพ และสังคม 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในสาขาวิชาตํางๆที่มีความสมบูรณ์ด๎วยปัญญา 

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือท าหน๎าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ สามารถใน การ
พัฒนาการศึกษาและสังคมตามปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

2. ศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเพ่ือสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎อันเป็นประโยชน์ตํอ การ
พัฒนาการศึกษาและสังคม 

3. บริการวิชาการทางด๎านการศึกษาแกํสังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถ่ินและสภาพแวดล๎อมทางสังคม 
ซึ่งปัจจุบันได๎เปิดหลักสูตรดังน้ี 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการเรียนรู้) 
- สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
- สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา 
- สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
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2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
 

โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา 

คณาจารย์ประจ าภาควิชาครุศึกษา 
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อรวรรณ์ ทองเพ่ิม (หัวหน๎าภาควิชา) 

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
F4355 

2. รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ ทองเพ่ิม 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
F1059 

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

F1054 

4. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์ 
ค.ด. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) 

F1061 

5. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สรุิน ชุมสาย ณ อยุธยา 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
F1062 

6. อาจารย์ทัศนีย์ จันติยะ 

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

F1064 

7. อาจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ สร๎อยคีร ี

ศษ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
F1065 

8. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

F8003 

9. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท ์หรรษาภิรมย์โชค 

ค.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) 
F8007 

10. อาจารย์จิราภรณ์ กาแก๎ว 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
F8008 

11. อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา) 
F8014 

หัวหน้าภาควิชา 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายหลักสูตรจัดการเรียนรู้ 



 

 

12. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศริ ิ

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
F8015 

13. อาจารย์ ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล 

Ph.D.(Physics) 
F8023 

14. อาจารย์สุพรรณี อาศัยราช 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตํางประเทศ)/ 
ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 

 

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

 

16. อาจารย์ ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ 

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

 
ติดต่อภาควิชา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติภาควิชา 
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มีจุดเริ่มต๎นจากการเป็นสํวนหน่ึงของภาควิชาพลศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ที่ไ ด๎กํอต้ังข้ึนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามประกาศ  ส านัก
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 โดยมีวัตถุประสงค์ในระยะเริ่มแรก เพ่ือ
ผลิตครูในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เกษตร พลศึกษา และ คหกรรมศาสตร์ 

ในปี พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎ย๎ายหนํวยงานบางสํวนของ  คณะ 
สถาบันไปด าเนินการ ณ วิทยาเขตก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหนํวยงานหน่ึงที่ต๎อง
มาด าเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตก าแพงแสน ดังน้ันภาควิชาพลศึกษาจึงต๎อง
มาด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ซึ่งเป็นวิชาบังคับพ้ืนฐาน
ให๎กับนิสิตทั่วไป ณ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยการบริหารจัดการมีรองหัวหน๎าภาควิชาพล
ศึกษา วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นผู๎ก ากับดูแล 

ในปี พ.ศ. 2541 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ในขณะน้ันได๎เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท สาขาพลศึกษา  (ภาค
พิเศษ) โดยขอใช๎หลักสูตรมาด าเนินการที่วิทยาเขตก าแพงแสน 

ในปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะจัดต้ังคณะใหมํข้ึนตรง
ตํอวิทยาเขตก าแพงแสน โดยใช๎ฐานทรัพยากรจากคณะวิชาเดิมที่วิทยาเขตดังกลําว ซึ่งคณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ก็เป็นเป้าหมายในการด าเนินการตามนโยบายน้ันด๎วย 
และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎ประกาศจัดต้ัง
คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นหนํวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยยกฐานะ



 

 

ภาควิชาตํางๆที่เป็นสํวนหน่ึงของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นภาควิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
ก าแพงแสน โดยมีหัวหน๎าภาควิชาเป็นผู๎ก ากับดูแล การบริหารงาน 

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพลศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาบังคับส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่เปิด
การเรียนการสอนที่วิทยาเขตก าแพงแสน โดยเปิดสอน 21 รายวิชา จ านวน 33 หมูํเรียน มี
นิสิตลงทะเบียนเรียนประมาณ 1,200 คน และผลิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (พลศึกษา) 

พ.ศ. 2548 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน ได๎รับโอน การ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จากวิทยาเขตสุพรรณบุรี มา
เปิดด าเนินการโดยมติสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2549 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน ได๎เปิดด าเนินการ
สอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา โดยขอใช๎หลักสูตรจาก ภาควิชาพล
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

พ.ศ. 2550 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน ได๎ด าเนินการแตํงต้ัง
คณะท างานรํางหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู๎) สาขาพลศึกษา-สุขศึกษา 

พ.ศ. 2551 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เปลี่ยนเป็นภาควิชา
พลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และเปิดด าเนินการสอนหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การจัดการเรียนรู๎) สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ในปีการศึกษา 2551 
และงดรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

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

ปณิธาน: มุํงสร๎างบัณฑิตให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และสร๎างจิตส านึกแหํง
ความรับผิดชอบตํอวิชาชีพและสังคม 

 

วิสัยทัศน์: ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาและกีฬาเป็นสถาบันชั้นน าด๎านพลศึกษา สุขศึกษา 
การสํงเสริมสุขภาพและกีฬา ที่ได๎รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทางด๎านพลศึกษา สุข

ศึกษา การสํงเสริมสุขภาพและกีฬา 
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2. วิจัย สร๎างองค์ความรู๎ นวัตกรรมด๎านพลศึกษา สุขศึกษา การสํงเสริมสุขภาพ
และกีฬา โดยประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล๎องกับภูมิปัญญาไทย และบริบท
ของสังคมไทย 

3. บริการวิชาการและพัฒนาด๎านพลศึกษา สุขศึกษา การสํงเสริมสุขภาพและ
กีฬา ตามความต๎องการของชุมชน ประชาชน และท๎องถ่ิน 

4. อนุรักษ์ สํงเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิ
ปัญญา และสิ่งแวดล๎อม 

5. รํวมมือกับโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เพ่ือเป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ
เป็นแหลํงเรียนรู๎และการวิจัยของอาจารย์และนิสิตในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
 ซึ่งปัจจุบันได๎ด าเนินการจัดการสอนในหลักสูตรตํางๆ ดังน้ี 

- การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา จ านวน 1 หนํวยกิต ใน
หมวดศึกษาท่ัวไป ให๎แกํนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตก าแพงแสน 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการเรียนรู๎) สาขาวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษา 

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสํงเสริมสุขภาพ 
 
 
โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา 

หวัหน้าภาควิชา

ที่ปรึกษาภาควิชา กรรมการบริหารภาควิชา

รองหวัหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ

รองหวัหน้าภาควิชา
ฝ่ายกิจการนิสิต

รองหวัหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิชาการและการศกึษา

รองหวัหน้าภาควิชา
ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา

รองหวัหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริหาร

เลขานกุารภาควิชา

 

คณาจารย์ประจ าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
1. รองศาสตราจารย์อุดร รัตนภักด์ิ (ที่ปรึกษาภาควิชา) 

อ.ม. (ปรัชญา) 
F3031 

2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์คมกริช เชาว์พานิช (หัวหน๎าภาควิชา) 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 

F3011 

3. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ศริิชัย ศรีพรหม F3005 



 

 

ศศ.ม. (พลศึกษา), ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถนอมสุข 

ศศ.ด. (พลศึกษา) 
F3021 

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

F3029 

6. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศร ี
กศ.ม. (พลศึกษา), ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 

F3046 

7. อาจารย์พรเพ็ญ ลาโพธ์ิ 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 

F3047 

8. อาจารย์สุพรทิพย์ พูพะเนียด 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

F3048 

9. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ตํอศักด์ิ แก๎วจรัสวิไล 
ศศ.ม. (พลศึกษา), ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา)  

F3049 

10. อาจารย์บัณฑิต เทียบทอง 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 

F3050 

11. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก๎านเหลือง 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 

F3051 

12. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ ศิลป์รุํงธรรม 
กศ.ม. (สุขศึกษา), กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

F3056 

13. รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันต์ิ มหานิยม 
ค.ด. (พลศึกษา) 

F4300 

14. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปุราคม 
ศษ.ม. (การสํงเสริมสุขภาพ), ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

F8002 

15. อาจารย์ศุภวรรณ วงศ์สร๎างทรัพย์ 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 

F8005 

16. อาจารย์ ดร.ประพันธ์ เกียรติเผํา 
ศศ.ม. (พลศึกษา), ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

F8013 

ติดต่อภาควิชา 
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
http://ped.edu.kps.ku.ac.th 
โทรศัพท์ 034-351898, 034-282040  
โทรสาร 034-282040  

http://ped.edu.kps.ku.ac.th/
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติและความเป็นของโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ก าแพงแสน 
 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้ึน ณ วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นแหลํงผลิต
บุคลากรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาการเกษตรและอื่นๆ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงก าหนดเปิดใช๎วิทยาเขตก าแพงแสนต้ังแตํเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2522 เป็นต๎นมา โดยมีคณะตําง ๆ เริ่มเปิดด าเนินการ คือ คณะเกษตร  คณะสัตว
แพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
 ในปี พ.ศ. 2523 ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายที่จะเปิดด าเนินการ
โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือจะได๎สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นการสํงเสริมขยายงานทางด๎านการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในชุมชนด๎วย ฉะน้ันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได๎
อนุมัติให๎เปิดโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้ึน ณ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต้ังแตํวันที่ 15 กรกฎาคม 2523 โดยให๎คณะศึกษาศาสตร์เป็นฝ่ายรับผิดชอบในการจัด
ด าเนินการเรียนการสอน ดังน้ันคณะศึกษาศาสตร์จึงวางเป้าหมายที่จะให๎โรงเรียนสาธิต
เกษตรฯ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่จะท าการวิจัยการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตชนบทไปพร๎อมกับการทดลองจัดการเรียน การ
สอนแบบสมรรถฐานและการบริการทางวิชาการแกํชุมชนด๎วย 
 เมื่อคณะศึกษาศาสตร์ได๎รับค าสั่งให๎ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาข้ึนที่วิทยาเขตก าแพงแสน ในปี พ.ศ. 2523 น้ัน ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.รุํง 



 

 

เจนจิต คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ จึงได๎ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพ่ือให๎อาจารย์ของ คณะ
ศึกษาศาสตร์มาปฏิบัติราชการประจ าที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ วิทยาเขตก าแพงแสน  ใน
ระยะแรกมีทั้งหมด 11 ทําน เพ่ือเตรียมการกํอนเปิดการเรียนการสอนโดยมอบหมายให๎ 
อาจารย์อุดร รัตนภักด์ิ ปฏิบัติราชการในหน๎าที่แทนอาจารย์ใหญํ และอาจารย์อีก 10 ทําน 
คือ อาจารย์วังสรรค์ สุฉันทบุตร, อาจารย์ธาตรี แตงเท่ียง, อาจารย์นิตยา สอนอาจ, อาจารย์
พงษ์ศิริ พานิช, อาจารย์โรจน์วงษ์ นุชสุวรรณ, อาจารย์ปัทมา โอสถเสน, อาจารย์สุนารี หวัง
ไพบูลย์กิจ, อาจารย์สิทธิศักด์ิ นิรทัย, อาจารย์อรวรรณ์ พ่ึงงาม และ อาจารย์สมเกียรติ ศรี
อนันตคม 
 ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได๎เปิดด า เนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 -3 มีนักเรียน 12 คน โดยวางวัตถุประสงค์ของโรงเรียนดังน้ี 

1. เพ่ือพัฒนาการศึกษา วิจัย และทดลองทฤษฎีทางการศึกษา และจิตวิทยา
การศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเขตพ้ืนที่ชนบท เพ่ือการพัฒนาการศึกษาชนบท 

2. เพ่ือการทดลอง วิจัยเก่ียวกับหลักสูตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในการพัฒนาอาชีพแขนงตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับพ้ืนภูมิประเทศ 

3. เพ่ือเป็นแหลํงสาธิตและเผยแพรํผลงานการศึกษา เพ่ือการพัฒนาการศึกษา
ชนบทให๎มีประสิทธิภาพ และจะเป็นโรงเรียนที่เป็นพ่ีเลี้ยงส าหรับโรงเรียนในชนบทในพ้ืนที่
ใกล๎เคียง 

4. เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับฝึกปฏิบัติงานของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ในการฝึก
ปฏิบัติงานครู ฝึกหัดการสอนทดลองวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการเรียนการสอนตาม
หลักวิชา 

5. เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับกุลบุตร กุลธิดา ในท๎องที่ชนบทที่จะศึกษาเลําเรียน
ตามระดับความสามารถทางสติปัญญา ความถนัด และความสนใจ ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
บุคคลในชนบทให๎เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พร๎อมที่จะน าความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจใน 
การแก๎ปัญหา เพ่ือเสริมสร๎างชีวิตและสังคมให๎ดีข้ึนอันเป็นรากฐานของพลเมืองดี 

 นอกจากน้ีคณบดีได๎แตํงต้ังคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์อีก 9 ทําน ให๎เป็น
กรรมการวิชาการของโรงเรียน เพ่ือมาเป็นที่ปรึกษางานด๎านวิชาการของโรงเรียน ดังมี
รายชื่อตํอไปน้ี 
 

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

4. อาจารย์ยุทธพร แก๎ววิเชียร กศ.บ. 
5. อาจารย์สมถวิล ธนะโสภณ อ.บ., M.S., Ed.D. (Oklahoma State U.) 
6. อาจารย์สุนันท์ สังข์อํอง 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 โรงเรียนมีนักเรียนต้ังแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
 ปี พ.ศ. 2534 ทางโรงเรียนได๎รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให๎
จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลศึกษาเพ่ิมข้ึน  
 ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎อนุมัติให๎เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม
มาเป็นโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School, KamphaengSaen 
Campus, Educational Research and Development Center) โดยมีฐานะเทียบเทํา
ภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได๎รับอนุมัติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให๎
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 ปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎อนุมัติให๎โรงเรียนด าเนินงานโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Program) 

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จึงมี
การจัดการเรียน การสอนต้ังแตํชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 50 
ห๎องเรียน คณาจารย์ 94 ทําน และนักเรียน 1,696 คน   
 
 

ติดต่อโรงเรียน 
โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
Website: http://www.kus.kps.ku.ac.th 

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


 

 

E-mail: kuskps@ku.ac.th 
โทรศัพท์: 0-3435-1396 โทรสาร 0-3435-1909 

 
ส านักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   

 
   
ประวัติส านักงานเลขานุการ 

ส านักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีภารกิจและหน๎าที่
รับผิดชอบในฐานะเป็น หนํวยปฏิบัติงานกลางในด๎านการให๎บริการแกํทุกภาควิชา และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  ในทางปฏิบัติส านักงาน
เลขานุการคณะฯ จะเป็นหนํวยงานแรกของคณะฯ ในการรับข๎อมูลขําวสารเพ่ือ  การ
ปฏิบัติงานจากทุกแหลํง รวมตลอดถึงการติดตามผลการด าเนินงานแล๎วแจ๎งกลับไปยัง
หนํวยงานที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่อง ส านักงานเลขานุการคณะฯ จึงเป็นแกนกลางใน การ
ประสานงานด าเนินการของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ทั้งในระดับภาควิชา 
หนํวยงานระดับกอง ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนํวยงานภายนอก และคณะกรรมการ ชุด
ตํางๆ เพ่ือให๎การด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตงานของส านักงานเลขานุการคณะฯ ยังครอบคลุมงานอื่นที่ไมํอยํูในความรับผิดชอบ
ของภาควิชาและหนํวยงานหน่ึงหนํวยงานใดโดยเฉพาะส านักงานเลขานุการคณะฯ มีหัวหน๎า
ส านักงานเลขานุการ เป็นหัวหน๎าก ากับ ดูแลรับผิดชอบงานบริหารภายใต๎การบังคับบัญชา
ของรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎มีประกาศจัดต้ังคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน
เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแตํวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 และใน

mailto:kuskps@ku.ac.th
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วันที่ 24 กันยายน 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติให๎ปรับเปลี่ยนชื่อ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รวมทั้งแบํงสํวนราชการ
ภายในส านักงานเลขานุการเป็น 4 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งาน
บริการการศึกษา และงานนโยบายและแผน 

ในปัจจุบันส านักงานเลขานุการ มีโครงสร๎างการบริหารงานภายในตามภาระกิจ
ของคณะ และท าหน๎าท่ีรับผิดชอบออกเป็นงานหลัก ดังน้ี 

1. งานบริหารและธุรการ  
 หนํวยสารบรรณ  
 หนํวยการเจ๎าหน๎าท่ี 
 หนํวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 หนํวยประสานงานภาควิชา/และผู๎บริหาร 
 หนํวยวิเทศและกิจการพิเศษ 

2. งานคลังและพัสดุ 
 หนํวยการเงิน 
 หนํวยบัญชี 
 หนํวยพัสดุ 

3. งานบริการการศึกษา  
 หนํวยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 หนํวยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 หนํวยพัฒนาหลักสูตร 
 หนํวยพัฒนานิสิต 
 หนํวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎ 

4. งานนโยบายและแผน  
 หนํวยแผนงาน   
 หนํวยบริการสารสนเทศ 
 หนํวยงบประมาณ   
 หนํวยประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 



 

 

หัวหน้าหน่วยงานส านักงานเลขานุการ 
 

นางศิริมา เนียมมีศรี 
รักษาการหัวหน๎าส านักงานเลขานุการ 

 
 

 

นางสาวผจงจิต ม่วงพารา 
หัวหน๎างานบริหารและธุรการ 

นางศิริมา เนียมมีศรี 
หัวหน๎างานคลงัและพัสดุ 

  

นางจันทิมา จ านงค์นารถ 
หัวหน๎างานบริการการศึกษา 

นางสาวทองวาท ราชชาร ี

หัวหน๎างานนโยบายและแผน 

 
ติดต่อส านักงานเลขานุการ 

ส านักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
http://www.edu.kps.ku.ac.th 
โทรศัพท ์034-351898 , 034-281053-6 ตํอ 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 ใบเสร็จรับเงินคําลงทะเบียนเรียน 
KU3 แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (เพ่ิม/ถอนรายวิชา) 
KU5 ใบรายงานคะแนนของนิสิต (Course Grade Report) 
KU6 ใบรายงานผลคะแนนของนิสิต (Student Grade Report) 
KU7 ใบแก๎ไขคะแนน 
KU9 ใบช าระเงินคําลงทะเบียนเรียน 

 
ขั้นตอนการเขียนค าร้อง 
 

นิสิตขอรับแบบฟอร์มที่งานบริการการศึกษา หรือผู๎ประสานงานภาควิชา 
 

นิสิตกรอกข๎อมูลให๎ชัดเจนครบถ๎วน 
 

นิสิตน าค าร๎องย่ืนอาจารย์ที่ปรึกษาด๎วยตนเองและหัวหน๎าภาควิชา โดยประสานงานกับ     
ผู๎ประสานงานภาควิชา (เพราะในบางกรณีอาจต๎องการทราบรายละเอียดจากนิสิต) 

 
งานบริการการศึกษา คณะฯ น าค าร๎องที่ผํานการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา       

หัวหน๎าภาควิชา เสนอตามล าดับข้ัน 
 

ค าร๎องที่ผํานความเห็นชอบจากผู๎เกี่ยวข๎องเรียบร๎อยแล๎ว ด าเนินการสํงออก ไปยังผู๎เก่ียวข๎อง
เพ่ือพิจารณาด าเนินการตํอไป 

 



 

 

เรื่องที่นิสิตจะต๎องด าเนินการท าค าร๎อง 
(โดยขอรับแบบฟอร์มที่งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์หรือที่ 

http://www.edu.kps.ku.ac.th/office/office.html) 
โดยผํานการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกกรณี ดังตํอไปน้ี 

1. ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หนํวยกิต ให๎ลงได๎ไมํเกิน 25 หนํวยกิต และต๎องเป็นนิสิต
ภาคการศึกษาสุดท๎ายของหลักสูตร/ภาคการศึกษาสุดท๎ายกํอนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

2. ขอลงทะเบียนเรียนต่ ากวํา 9 หนํวยกิต 
3. ขอลงทะเบียนเรียนลําช๎า 
4. ขอลงทะเบียนเรียน 2 วิทยาเขต 
5. ขอลงทะเบียนเรียน ณ วิทยาเขตบางเขน 
6. ขอผํอนผันช าระคําลงทะเบียน (ต๎องช าระให๎เสรจ็สิ้นกํอนภาคการศึกษาถัดไป) 
7. ขอผํอนผันช าระคําหอพัก (รับแบบฟอร์มที่หนํวยหอพัก งานทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ กองบริการกลาง) 
8. ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียน จาก Audit เป็น Credit 
9. ขอเปลี่ยนแปลงเวลาในรายวิชา/รหัสวิชา/หมูํเรียน 
10. ขอเพ่ิม/ถอนรายวิชาเรียน หลังจากพ๎นระยะเวลาท่ีก าหนดจะต๎องช าระคําธรรมเนียม

รายวิชาละ 50 บาท  
11. ขอแก๎ไขการลงรหัสวิชาผิดนิสิตจะต๎องช าระคําธรรมเนียมวิชาละ 50 บาท 
12. ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาลงทะเบียนเรียนหลังพ๎นระยะเวลาท่ีก าหนดจะต๎องช าระ

คําธรรมเนียมรายวิชาละ 50 บาท 
13. ขอลงทะเบียนเรียนซ้ าซ๎อน/เหลื่อมเวลา 
14. ขอรับเงินคําลงทะเบียนเรียนคืน 
15. ขอยกเว๎นคําธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
16. ขอยกเว๎นคําบ ารุงมหาวิทยาลัย คําลงทะเบียนเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
17. ขอเทียบโอนรายวิชา 
18. ขอใบรับรองการท ากิจกรรม/เป็นนิสิตของคณะ/ความประพฤติ 
19. ขอสอบชดเชยกรณีที่ไมํได๎เข๎าสอบตามก าหนด 
20. ขอผํอนผันไมํให๎รายวิชาบังคับเป็นโมฆะ (ปีสุดท๎าย) 
21. ขอผํอนผันไมํให๎วิชาตํอเน่ืองเป็นโมฆะ 
22. ขอย๎ายคณะ (แนบหนังสือยินยอมจากผู๎ปกครอง พร๎อมใบรายงานผลการเรียน) 
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23. ขอย๎ายหลักสูตร/สาขาในคณะเดียวกัน (แนบหนังสือยินยอมจากผู๎ปกครอง พร๎อม     
ใบรายงานผลการเรียน) 

24. ขอลาพักการศึกษา/ขอกลับเข๎าศึกษา (ลาพักการศึกษาติดตํอกันได๎ไมํเกิน 2 ภาค
การศึกษา) ตามข๎อบังคับวําด๎วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีลาได๎เพียง 3 กรณี ได๎แกํ   
กรณีเกณฑ์ทหาร กรณีได๎รับทุนแลกเปลี่ยน หรือทุนอื่นๆ กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ 
ภยันตรายหรือเหตุอื่นนอกจากน้ี (ต๎องได๎รับความยินยิมจกาผู๎ปกครอง) 

25. ขอลาพักการศึกษา (กรณีได๎รับทุนแลกเปลี่ยน หรือทุนอื่นๆ) 
26. ขอลาออก (ใช๎แบบฟอร์มขอลาออก โดยผํานความยินยอมจากผู๎ปกครอง) 

 

หมายเหตุ การลาป่วย-ลากิจ ให๎ใช๎แบบฟอร์มเฉพาะค าร๎องการลาปว่ย-ลากิจ เทําน้ัน 
-  การลาป่วย นิสิตต๎องเขียนค าร๎องวันแรกที่มาเรียน 
- การลากิจ นิสิตต๎องเขียนค าร๎องเสนออาจารย์ที่ปรึกษากํอนวันที่จะหยุดเรียน 
- การลาเกิน 15 วัน คณบดีเป็นผู๎อนุญาต 

 

ระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการศึกษาที่นิสิตควรรู้ 
ระเบียบการเรียน 
1. นิสิตจะต๎องลงทะเบียนเรียนติดตํอกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการศึกษาให๎

ปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา 
2. นิสิตจะต๎องตรวจสอบสถานภาพของตนเองกํอนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งนิสิตที่มี

หน้ีสินกับทางมหาวิทยาลัยหรือไมํปฏิบัติตามข๎อก าหนดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่
ประกาศไว๎ จะไมํมีสิทธิลงทะเบียนเรียน  

3. ลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติไมํต่ ากวํา 9 หนํวยกิต และไมํเกิน 22 หนํวยกิต       
ภาคฤดูร๎อนไมํเกิน 7 หนํวยกิต ยกเว๎นกรณีแผนการศึกษาก าหนดไว๎ หรือเป็นนิสิต 
ภาคการศึกษาสุดท๎ายในหลักสูตร 4 ปี และภาคการศึกษาสุดท๎ายกํอนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู(หลักสูตร 5 ปี) สามารถลงได๎ไมํเกิน 25 หนํวยกิต 

4. ขอเพ่ิม ขอลดหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน หมูํเรียน ท าได๎ภายใน 2 สัปดาห์ของ 
ภาคการศึกษาปกติ 

5. ขอถอนบางรายวิชา ภายใน 30 วัน นับต้ังแตํวันเปิดภาคการศึกษาปกติจะไมํบันทึก
อักษร W (withdrawn) หากหลัง 30 วัน จะบันทึกอักษร W (withdrawn)          
ภาคฤดูร๎อนไมํมีการบันทึกอักษร W (withdrawn) 

6. สอบได๎ระดับคะแนน A โดยมีจ านวนหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต ซึ่งต๎อง
ไมํใชํวิชาฝึกงาน ไมํเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ าเพราะสอบตกหรือเรียนซ้ ารายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนโดยไมํนับหนํวยกิตมากํอน ต๎องสอบได๎ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน



 

 

ในภาคการศึกษาน้ันๆ และจะต๎องลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษาปกติไมํเกิน 
22 หนํวยกิต ได๎รับยกเว๎นคําลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 

7. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงรายวิชาใด ที่มีวิชาบังคับกํอน นิสิตต๎องสอบได๎วิชา
บังคับกํอน มิฉะน้ันถือวําการลงทะเบียนเรียนเป็นโมฆะ ยกเว๎นได๎รับอนุมัติจาก      
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต๎องเป็นนิสิตปีสุดท๎ายของหลักสูตรที่จะจบการศึกษา
ในปีการศึกษาน้ัน 

8. ต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิเข๎าสอบไลํ
วิชาน้ันๆ เว๎นแตํได๎รับอณุญาตจากอาจารย์ประจ าวิชา 

9. ทุจริตในการสอบให๎ถือวําสอบตก (ได๎ F) ในวิชาน้ัน และผิดวินัย นิสิตต๎องได๎รับการ
พิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไมํสามารถถอนการลงทะเบียนวิชาน้ัน
ได๎ 

10.  นิสิตที่ไมํได๎เข๎าสอบตามก าหนดโดยมีเหตุผลความจ าเป็นจะต๎องย่ืนขอสอบชดใช๎ตํอ
อาจารย์ประจ าวิชาภายใน 7 วัน และสอบให๎เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หากพ๎นก าหนดถือ
วําขาดสอบ กรณีที่จ าเป็นต๎องสอบให๎อยํูในดุลพินิจของอาจารย์ประจ าวิชา 

11.  การแก๎คะแนน I จะต๎องด าเนินการแก๎ไขภายใน 30 วัน หากพ๎นก าหนดถือวํานิสิตผู๎
น้ันสอบตกรายวิชาน้ันโดยอัตโนมัติ 

12.  การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม คิดทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 
13.  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา 1.50 หรือต่ ากวํา 1.75 สองภาคการศึกษาปกติติดตํอกันไมํ

นับภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหมํ จะมีผลท าให๎หมดสถานภาพการเป็นนิสิต 
14.  สอบตกวิชาเลือกเสรีสามารถขอเรียนวิชาอื่นแทนได๎โดยขอความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษา หัวหน๎าภาค และคณบดีเจ๎าสังกัด 
15.  เรียนครบหลักสูตรและคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 2.00 จึงส าเร็จการศึกษา 
16.  เรียนครบหลักสูตรและปฏิบัติครบตามข๎อก าหนดและระเบียบ แตํได๎แต๎มระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา 2.00 สามารถขอรับอนุปริญญาได๎ 
17.  นิสิตที่สมควรได๎รับการเสนอชื่อให๎ได๎รับปริญญาหรืออนุปริญญาจะต๎องเป็นผู๎ที่มี   

ความประพฤติที่ไมํขัดตํอระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิตและจะต๎องเข๎ารับ
การทดสอบภาษาอังกฤษ 

 

การพ้นสถานภาพนิสิต 
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา 1.50 ยกเว๎นนิสิตใหมํภาคการศึกษาแรก 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา 1.75 สองภาคการศึกษาปกติติดตํอกันไมํนับภาคการศึกษา

แรกของนิสิตใหมํ 
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3. เป็นนิสิตครบ 2 เทําของจ านวนปีการศึกษาปกติที่ต๎องเรียนให๎ครบหลักสูตร 
4. ไมํลงทะเบียนเรียนภายใน 3 สัปดาห์ นับแตํวันเปิดภาคเรียน เว๎นแตํได๎รับการผํอนผัน

จากคณบดีเจ๎าสังกัด 
5. ถูกลงโทษทางวินัยให๎ออก ไลํออก 
6. ลาออก 
7. ถึงแกํกรรม 
8. ขาดคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

การลงโทษทางวินัย 
1. ตักเตือนด๎วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แล๎วแตํกรณี 
2. ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน 
3. ชดใช๎คําเสียหาย 
4. พักการศึกษาต้ังแตํ 1 ภาคการศึกษา ถึง 3 ปีการศึกษา แล๎วแตํกรณี 
5. ระงับการให๎ปริญญาหรืออนุปริญญา มีก าหนดไมํเกิน 3 ปีการศึกษา 
6. ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรอง มีก าหนดไมํเกิน 3 ปีการศึกษา 
7. ระงับการออกปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาบัตร มีก าหนดไมํเกิน 3 ปีการศึกษา 
8. ให๎ออก 
9. ไลํออก 
 
การลงทะเบียนนิสิต 
 

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

- นิสิตมีเหตุจ าเป็นขอผํอนผันคําธรรมเนียมการศึกษา ให๎ท าค าร๎องขอผํอนผัน (วัน เวลา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตกลงรายวิชาท่ีต๎องการลงทะเบยีนเรียน โดยพิจารณาจากแผนการ

เรียนและผลการเรียนที่ผํานมา 
 

นิสิตสามารถดู วัน และเวลา ในการลงทะเบียนเรียนของตนเองที่ เว็บไซต์
https://webregis.ku.ac.th ระบบการลงทะเบียนจะท าการ Random รหัสนิสิตในการเข๎า

ไปลงทะเบียนเรียน 



 

 

 
นิสิตสามารถรับใบเสร็จรับเงินหรือใบลงทะเบียนเรียน (KU2) ผํานระบบ Online ได๎ที ่

https://webregis.ku.ac.th ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
 

- ตรวจสอบผลการลงทะเบียนกํอนรับ KU 2 ได๎จากเว็บไซต์ 
 

หมายเหตุ นิสิตกองทุนกู๎ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีได๎รับอนุมัติ คณะจะแจ๎งรายชื่อนิสิตที่
มีความประสงค์ขอผํอนผันคําธรรมเนียมมายัง กองบริหารวิชาการและ
นิสิต 

 

การ Add-Drop (เพิ่ม-ถอน) รายวิชา 
 

การ Add-Drop (เพ่ิม-ถอน) รายวิชา นิสิตด าเนินการด๎วยตนเอง ผํานเว็บไซต์
https://webregis.ku.ac.th ตามวันเวลาท่ีก าหนดไว๎ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
- การถอนรายวิชาภายใน 30 วัน นับต้ังแตํเปิดภาคการศึกษา จะไมํบันทึกอักษร W  
- หากขอถอนรายวิชาหลัง 30 วัน นับต้ังแตํเปิดภาคการศึกษาจะบันทึกอักษร W ใน

รายวิชาน้ัน ๆ 
การลาป่วยและการลากิจ 
 

ขอแบบฟอร์มใบลา แล๎วกรอกรายละเอียดแสดงเหตุผลในการลา (กรณีลาป่วยเกิน 15 วัน 
จ าเป็นจะต๎องแนบใบรับรองแพทย์) 

 
เสนอใบลาตามล าดับข้ันตอน 
- กรณีลา 1 – 15 วัน เสนอใบลาตํออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ ารายวิชาเป็นผู๎

อนุญาต 
- กรณีลาเกิน 15 วัน ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ ารายวิชา หัวหน๎าภาค 

และอนุมัติโดยคณบดี 
 

ส าเนาใบลา มอบให๎กับอาจารย์ประจ ารายวิชาทุกรายวิชาท่ีขาดเรียน เก็บไว๎เป็นหลักฐาน 
 

หมายเหตุ  - การลาป่วย นิสิตต๎องเขียนค าร๎องวันแรกที่มาเรียน 

https://webregis.ku.ac.th/
https://webregis.ku.ac.th/
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 - การลากิจ นิสิตต๎องเขียนค าร๎องเสนออาจารย์ที่ปรึกษากํอนวันที่จะ
หยุดเรียน 

 

การลาพักการศึกษา 
 

ขอแบบฟอร์มใบลาพักการศึกษา กรอกรายละเอียด และลงนามพร๎อมให๎ผู๎ปกครองลงนาม
ยินยอมอนุญาตการลาพักการศึกษา 

 
ย่ืนแบบฟอร์มการลาพักการศึกษาตํออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสนอความคิดเห็นตํอหัวหน๎า

ภาควิชา 
 

ย่ืนแบบฟอร์มการลาพักการศึกษาผํานอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน๎าภาควิชา ที่ งานบริการ
การศึกษา คณะฯ เพ่ือให๎งานบริการการศึกษา คณะฯ ด าเนินการตํอคือ 

 
- เสนอคณบดีอนุญาต 
- เสนอกองบริหารวิชาการและนิสิต เพ่ือพิจารณาด าเนินการตํอไป 
- สํงส าเนาแบบฟอร์มการลาพักการศึกษาถึงภาควิชา เพ่ือแจ๎งอาจารย์ที่ปรึกษาและส าเนา

เข๎าแฟ้มนิสิต 
เง่ือนไขการลาพักการศึกษา 
1. ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข๎ารับราชการทหาร 
2. ได๎รับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหวํางประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 
3. ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วย จนไมํสามารถศึกษาตํอได๎ 
4. ถ๎าลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ต๎องย่ืนใบลาใหมํ การลาพักการศึกษาทุกครัง้ต๎อง

ได๎รับการยินยอมจากผู๎ปกครอง 
5. นิสิตที่ได๎รับอนุมัติให๎ลาพักการศึกษา ต๎องช าระคํธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนิสิต 
6. เมื่อกลับเข๎ารับการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป จะต๎องย่ืนค าร๎องขออนุญาตกลับเข๎า

ศึกษาผํานอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน๎าภาควิชา เพ่ือเสนอคณบดีผู๎อนุญาต ไมํน๎อยกวํา 2 
สัปดาห์ กํอนวันเปิดเรียน 

 

การลาออก 
 

ขอแบบฟอร์มใบลาออก กรอกรายละเอียดและลงนาม พร๎อมหนังสือรับรองการลาออกจาก



 

 

ผู๎ปกครอง 
 

ย่ืนแบบฟอร์มตํออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสนอความคิดเห็นตํอหัวหน๎าภาควิชา 
 

ย่ืนแบบฟอร์มตํอผู๎เก่ียวข๎องตามล าดับในแบบฟอร์มการลาออก  
เพ่ือยืนยันการปลอดหน้ี 

 
ย่ืนแบบฟอร์มที่ยืนยันการปลอดหน้ีแล๎ว ที่งานบริการการศึกษา คณะฯ เพ่ือด าเนินการตํอไป
คือ 

- เสนอคณบดีอนุมัติ 
- เสนอกองบริหารวิชาการและนิสิต เพ่ือพิจารณาด าเนินการตํอไป 
- สํงส าเนาถึงภาควิชา เพ่ือแจ๎งอาจารย์ที่ปรึกษา และส าเนาเข๎าแฟ้มนิสิต 
 
 
 
รางวัลการเรียนดีประจ าปีการศึกษา 
1. มีแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีการศึกษาน้ัน 3.50 ข้ึนไป และสอบได๎ ทุกรายวิชา 
2. ลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติไมํน๎อยกวํา 32 หนํวยกิต โดยไมํนับจ านวน

หนํวยกิตวิชาฝึกงาน 
3. ไมํน าผลการเรียนภาคฤดูร๎อนมาคิดแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ย 
4. รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนจะต๎องไมํเป็นรายวิชาท่ีเรียนซ้ าเพราะสอบตก 
5. ไมํเป็นนิสิตปีสุดท๎ายของหลักสูตร 
 

การได้เกียรตินิยม 
1. ไมํเคยสอบตกในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร 
2. ไมํเคยเรียนซ้ ารายวิชาใด เพ่ือเปลี่ยนแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
3. ได๎แต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไปส าหรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
4. ได๎แต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ข้ึนไปส าหรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
5. เรียนจบในเวลาที่ก าหนดตามที่ระบุในหลักสูตร ลงทะเบียนเรียนภาค ฤดูร๎อนตํอจาก

ภาคการศึกษาของหลักสูตร ไมํมีสิทธิได๎รับเกียรตินิยม 
6. นิสิตที่มีการเทียบรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสิทธิได๎รับ เกียรตินิยม 
7. นิสิตได๎รับปริญญาเกียรตินิยม มีสิทธิประดับเครื่องหมายเกียรตินิยม 
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การขอจบการศึกษา 
 

กรอกแบบฟอร์มใบขอจบการศึกษา และใบขอโอนคําประกันของเสียหาย พร๎อมใบแจ๎งการ
สะกดชื่อ ในภาคการศึกษาสุดท๎าย ของหลักสูตรที่นิสิตคาดวําจะจบ เมื่อเรียนครบหลักสูตร

และเกรดเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 ที่เว็บไซต์ กองบริหารวิชาการและนิสิต 
http://esd.psd.kps.ku.ac.th 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือพิจารณาให๎ความคิดเห็นตามล าดับใน

แบบฟอร์มขอจบการศึกษา 
 

ย่ืนแบบฟอร์มที่อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู๎เก่ียวข๎องให๎ความคิดเห็น ท่ีงานบริการ
การศึกษา คณะฯ ภาคในระยะเวลาท่ีก าหนด หลังจากเปิดภาคเรียน เพ่ือให๎ด าเนินการเสนอ

ขออนุมัติตํอคณบดีตํอไป 
 

งานบริการการศึกษา คณะฯ ด าเนินการตรวจสอบ รวบรวม จัดท าบันทึก เพ่ือเสนอกอง
บริหารวิชาการและนิสิต เพ่ือพิจารณาด าเนินการตํอไป 

เง่ือนไขการขออนุมัติการขอจบการศึกษา 
1. นิสิตจะต๎องย่ืนเอกสารขอจบการศึกษาและแสดงความจ านงขอจบการศึกษาตํออาจารย์ที่
ปรึกษาและคณบดีที่นิสิตสังกัดภายใน 30 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียนของภาคการศึกษา
สุดท๎าย ที่นิสิตคาดวําจะสอบได๎หนํวยกิตครบถ๎วนตามหลักสูตร 
2. เรียนครบตามหลักสูตร และคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํน๎อยกวํา 2.00  
3. คณบดีให๎ความเห็นชอบ 
4. ย่ืนเรื่องขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีจบ (กรณีย่ืนแบบฟอร์มเพ่ือขอจบการศึกษา
แล๎ว ไมํสามารถจบการศึกษาได๎จะต๎องท าการย่ืนใบขอจบการศึกษาใหมํ) 
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีจะได๎รับการเสนอชื่อเพ่ือขอเข๎ารับพระราชทานปริญญาหรือ
อนุปริญญาได๎ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมนิสิตและต๎องเข๎ารํวมทดสอบความรู๎หรือทักษะ
อื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหหนด 
 

การเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
1. ส านักทะเบียนและประมวลผล จะประกาศรายชื่อบัณฑิตและชํวงเวลาของการข้ึน

ทะเบียนเพ่ือเข๎ารับปริญญา บนเว็บไซด์ http://www.ku.ac.th/ 
2. บัณฑิตจะต๎องลงทะเบียนเพ่ือเข๎ารับปริญญาบัตร 
3. บัณฑิตที่ผํานการฝึกซ๎อมการรับปริญญาครบถ๎วนตามก าหนดของมหาวิทยาลัย จึงจะมี

สิทธิเข๎าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

http://www.ku.ac.th/
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ตอนที่ 5 
กิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  
 

ปณิธาน: สร๎างเสริม เติมเต็ม ให๎นิสิตถึงพร๎อมด๎วยทักษะ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ 
และความเป็นผู๎ในสังคมการท างาน 

 

วิสัยทัศน์: มุํงพัฒนานิสิตให๎มีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการท างาน การสื่อสาร การใช๎
เทคโนโลยี ตรงตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ก๎าวสูํระดับสากล 

 

พันธกิจ: 1. สํงเสริมการพัฒนานิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เสริมสร๎างคุณธรรม
และจริยธรรม 

2. จัดปัจจัยเก้ือหนุนตํอการบริหารจัดการขององค์กรนิสิต 
3. สนับสนุนและจัดหาแหลํงทุนการศึกษา ด าเนินชีวิตอยํางมีความสุข 
4. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของศิษย์เกําและมีสํวนรํวมในการพัฒนาคณะ 
5. สํงเสริมและสนับสนุนการท านุศิลปวัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือพัฒนานิสิตให๎มีความพร๎อมในการศึกษาและสมบูรณ์ทั้งทางด๎านรํางกาย 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม 
2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่เกํง ดี มีคุณธรรม และความสุข โดยให๎สอดคล๎อง

กับการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแผนงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 3 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ 14 แผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานิสิตตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์  นิสิตได๎รับการพัฒนาอยํางมีคุณภาพและมีสํวนรํวมในการพัฒนาคณะ 
กลยุทธ์ที่ 1  สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิตให๎สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาและทักษะศตวรรษที่ 21 



 

 

แผนงานที่ 1 สร๎างความภาคภูมิใจปลูกฝังความรัก ความผูกพันตํอ
สถาบัน 

แผนงานที่ 2  สํง เสริมและพัฒนารํางกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม 
ส ติ ปั ญ ญ า  ทั ก ษ ะ ก า ร ท า ง า น  แ ล ะ ส ร๎ า ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์วิชาชีพแกํนิสิต 

แผนงานที่ 3  พัฒนาทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี 
แผนงานที่ 4  เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับการเป็นครูและการ

ประกอบวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร๎างและพัฒนาผู๎น านิสิตมืออาชีพ 

แผนงานที่ 1 เสริมสร๎างศักยภาพทักษะการเป็นผู๎น า 
แผนงานที่ 2  ยกยํอง เชิดชูเกียรตินิสิตดีเดํน 

กลยุทธ์ที่ 3 เชิดชูและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
แผนงานที่ 1  อนุรักษ์ สํงเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต๎องและรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ 1 สร๎างองค์กรนิสิตให๎เข๎มแข็งพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

แผนงานที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

แผนงานที่ 2  ปรับปรุงสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสํงเสริม
การด าเนินกิจกรรมของนิสิต 

กลยุทธ์ที่ 2 สร๎างเครือขํายความรํวมมือเพ่ือรองรับการพัฒนากิจกรรมนิสิตสูํสากล 
แผนงานที่ 1  จัดหางบประมาณและผู๎สนับสนุนกิจกรรมนิสิตจาก

หนํวยงานภายนอก 
แผนงานที่ 2  สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริการและจัดสวัสดิการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีแกํนิสิต 
เป้าประสงค์ นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 การให๎ค าปรึกษาและสวัสดิการแกํนิสิต 

แผนงานที่ 1 การเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนิสิต 
แผนงานที่ 2  การเตรียมตัวความพร๎อมสูํการท างาน 
แผนงานที่ 3  การดูแลและชํวยเหลือนิสิตเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
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กิจกรรมพัฒนานิสิต  
 เพ่ือพัฒนาและสร๎างเสริมประสบการณ์การท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพด๎าน
ความเป็นผู๎น าและจิตส านึกเพ่ือสํวนรวมให๎แกํนิสิต ด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
สติปัญญา ตลอดจนสํงเสริมคํานิยมที่ดีของนิสิต โดยการจัดกิจกรรมขององค์กรนิสิตของ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดังน้ี 
 

สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นองค์กรกิจกรรมนิสิตสังกัด

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เริ่มกํอต้ังข้ึนหลังจากท่ีมีการเคลื่อนย๎ายนิสิตชั้นปีที่ 3-4 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร จากวิทยาเขตบางเขนมาเรียนที่วิทยาเขต
ก าแพงแสน ในปี พ.ศ.2522 โดยใช๎ชื่อสโมสรนิสิตในสมัยน้ันวํา “สโมสรนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน” และในปีการศึกษา 2536-2537 ได๎รับนิสิตชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตรทั้งหมดมาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสน จึงถือได๎วําสโมสรนิสิต
มีสมาชิกครบทั้ง 4 ชั้นปี และมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ของคณะและวิทยาเขต 
รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอสังคม  

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎มีประกาศ
จัดต้ัง “คณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน” เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สํงผลให๎มีการปรับเปลี่ยนชื่อสโมสรนิสิตเป็น “สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน”  

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎อนุมัติให๎เปลี่ยน
ชื่อคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” จนถึงปัจจุบัน สโมสร
นิสิตมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 
1. ปลูกฝังให๎นิสิตได๎ฝึกการบริหารงานเป็นทีมตามระบอบประชาธิปไตย  
2. สํงเสริมความสามัคคีภายในคณะและสถาบัน 
3. สํงเสริมให๎สมาชิกมีคํานิยมและเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพและสถาบัน 
4. รํวมมือกับองค์กรหรือหนํวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน

การบ าเพ็ญ ประโยชน์ตํอสังคม 
5. เผยแพรํความรู๎ทางด๎านวิชาชีพตามสาขาวิชาเอกแกํบุคคลทั่วไป 
6. สํงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
7. เผยแพรํชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 



 

 

โครงสร๎างการบริหารงานของสโมสรประกอบด๎วย คณะกรรมการบริหารสโมสร
นิสิตมีนายกสโมสรนิสิตซึ่งได๎มาจากการเลือกต้ังของนิสิตภายในคณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ มีฐานะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสโมสร ควบคุมการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสโมสรฝ่ายตํางๆ คณะกรรมการสโมสรมีหน๎าท่ี ดังน้ี คือ  

1. ก าหนดนโยบายและด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสโมสร 
2. บริหารงานและด าเนินกิจกรรม โดยไมํขัดตํอกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

และประเพณีอันดีงาม 
3. จัดด าเนินการเลือกต้ังทั่วไป 
4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานของสโมสรตามโครงการที่เสนอ

ตํอคณะและมหาวิทยาลัย 
5. รักษาความเป็นธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก 
6. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของชุมนุมที่อยํูภายใต๎สังกัด 
7. ก าหนดระเบียบข๎อบังคับในการด าเนินงานสโมสร โดยไมํขัดตํอกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
ปัจจุบัน สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีชุมนุมซึ่งเป็นองค์กร

กิจกรรมนิสิตสังกัดสโมสร 5 ชุมนุม ได๎แกํ  
1. ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 
2. ชุมนุมเกํง ดี มีความสุข 
3. ชุมนุมฟาร์มนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
4. ชุมนุมสังคมคุณธรรม 
5. ชุมนุม EDS Music Club 
 

 ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 
ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ เป็นชุมนุมที่ได๎รับการจัดต้ังเป็นชุมนุมในสังกัดสโมสร เมื่อ

ปีการศึกษา 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1. สํงเสริมให๎นิสิตรู๎สึกผํอนคลาย มีความสุข มีสุขภาพจิตแจํมใสและสุขภาพกาย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
2. สํงเสริมความสามัคคีในหมูํนิสิต ปลูกฝังให๎นิสิตมีความรับผิดชอบ และรู๎จัก

เสียสละเพ่ือสํวนรวม  
3. เผยแพรํชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะและมหาวิทยาลัย 
4. ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตมีความสนใจและรักที่จะออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
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 ชุมนุม เก่ง ดี มีความสุข 
ชุมนุม “เกํง ดี มีความสุข” เป็นชุมนุมใหมํที่เพ่ิงได๎รับการจัดต้ังเป็นชุมนุมในสังกัด

สโมสร เมื่อปีการศึกษา 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1. สํงเสริมกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการด๎านการศึกษา และมีทักษะการ

ด าเนินชีวิตในสังคมอยํางมีความสุข  
2. สํงเสริมความสามัคคี ปลูกฝังให๎นิสิตมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่และพร๎อมที่

จะเสียสละเพ่ือประโยชน์สํวนรวม  
3. ให๎ความรํวมมือกับองค์กรกิจกรรมในการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม 
4.  ปลูกฝังให๎นิสิตใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และได๎รับประสบการณ์จากการ

ท ากิจกรรมมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 ชุมนุมฟาร์มนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ชุมนุมฟาร์มนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กํอต้ังเมื่อปี พ.ศ.2527 จาก
การรวมตัวของนิสิตกลุํมหน่ึงที่จัดต้ังองค์กรนิสิตในลักษณะโครงการทดลองฟาร์ม  แบบ
ผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการฝึกทักษะทางด๎านการเกษตรให๎กับนิสิต โดยเริ่มจาก
การปลูกผักและการเพาะเห็ด ซึ่งเดิมใช๎พ้ืนที่ของศูนย์วิจัยประมง ก าแพงแสน ตํอมาจึงได๎
ย๎ายมาอยํู ณ ที่ต้ังปัจจุบัน คือ ติดอยํูกับหมูํบ๎านกิจกรรมนิสิต ซึ่งถัดมาจากชมรมนิสิตมุสลิม 
และอยํูติดกับฟาร์มนิสิตคณะเกษตร ก าแพงแสน มีเน้ือที่ประมาณ 30 ไรํ กิจกรรมฟาร์ม
นิสิตศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได๎มีการพัฒนามากข้ึนและเป็นที่รู๎จักกันโดยทั่วไปใน
วิทยาเขตก าแพงแสนจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของชุมนุมเพ่ือ  

 
1. สํงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพเกษตร

และสิ่งแวดล๎อม  
2. สํงเสริมความสามัคคีในหมูํนิสิต ปลูกฝังให๎นิสิตมีความรับผิดชอบ และรู๎จัก

เสียสละเพ่ือสํวนรวม  
3. รํวมมือกับองค์กรหรือหนํวยงานอื่นในการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม  
4. เผยแพรํความรู๎ทางด๎านวิชาชีพตามสาขาวิชาเอกแกํบุคคลทั่วไป   
5. เผยแพรํชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะและมหาวิทยาลัย 

 ชุมนุมสังคมคุณธรรม 
 ชุมนุมสังคมคุณธรรม เป็นชุมนุมที่ได๎รับการจัดต้ังเป็นชุมนุมในสังกัดสโมสร เมื่อปี
การศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาความเป็นครูให๎แกํนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 



 

 

2. เพ่ือบริการให๎ค าปรึกษาและบริการสื่อเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
3. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิริยามารยาทแบบไทย 
4. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํชุมชนและสังคมด๎วยจิตอาสา 
5. เพ่ือประชาสัมพันธ์งานสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 
ชุมนุม EDS Music Club 

 ชุมนุม EDS Music Club เป็นชุมนุมใหมํที่ได๎รับการจัดต้ังเป็นชุมนุมในสังกัด
สโมสร เมื่อปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลขําวสารตํางๆ ของ  คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และองค์
ตํางๆ 

2. เพ่ือพัฒนานิสิตในด๎านทักษะการเลํนดนตรีโฟล์คซองดนตรีรํวมสมัย  การ
พัฒนาเพ่ืออาจเกิดเป็นอาชีพเสริมรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอกของนิสิต
ให๎สามารถเป็นแบบอยํางที่ดีแกํผู๎ที่พบเห็นได๎ 

 
 
 

ปฏิทินกิจกรรมนิสิต  
 

วันด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม องค์กรรับผิดชอบ 
14,26 ก.ค. 60 ผู๎บริหารพบผู๎ปกครองนิสิตและปฐมนิเทศนิสิตใหมํ  ฝ่ายกิจการนิสิต 
ตลอดปีการศึกษา แตํงกายดีศรีศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต 
ตลอดปีการศึกษา เพิ่มพูนทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางมี

ประสิทธิภาพ 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

ตลอดปีการศึกษา เพิ่มพูนทักษะด๎านภาษาอังกฤษของนิสิตสูํสากล ฝ่ายกิจการนิสิต 
ตลอดปีการศึกษา เชิดชูเกียรตินิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต 
ตลอดปีการศึกษา พัฒนาศักยภาพนิสิตด๎านสิ่งแวดล๎อม ฝ่ายกิจการนิสิต 
18-20 ส.ค. 60 คํายพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์ 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

1-30 ก.ย. 60 สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่ดีของนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต 
1 ก.ย. 60 ผู๎บริหารพบนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต 
1-31 ต.ค. 60 พัฒนาความร๎ูและภาษาที่ 3 ฝ่ายกิจการนิสิต 
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วันด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม องค์กรรับผิดชอบ 
16-27 ต.ค. 60 ด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายกิจการนิสิต 
1 พ.ย. 60 ฝึกอบรมผู๎บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรํุนใหญ ํขั้นความร๎ู

เบื้องต๎น (B.T.C) 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

23 พ.ย. 60  ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ คร้ังที่ 11 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

1 พ.ค.-31 มี.ค. 
61 

เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมสูํสากล ฝ่ายกิจการนิสิต 

1-31 มี.ค. 61 พัฒนาความร๎ูและประสบการณ์ให๎กับศิษย์เกํา ฝ่ายกิจการนิสิต 
1 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต 
1 พ.ค.-30 มิ.ย. 
61 

พัฒนานิสิตสูํสากล ฝ่ายกิจการนิสิต 

1-31 พ.ค. 61 แลกเปลี่ยนเรียนร๎ูการด าเนินงานกิจการนิสิตใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

1 มิ.ย. 61 สัมมนากิจการนิสิตและผู๎น านิสิตคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

1 ก.ค. 60  EDS Games 2017 ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 
17-30 ก.ค. 60 พี่น๎องคล๎องสัมพันธ ์ สโมสรนิสิต 
29 ก.ค. 60 ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 
 29 ก.ค. 60  EDS Night  ชุมนุม EDS Music 

club 
5-6 ส.ค. 60 ถํายทอดความร๎ูทางการเกษตร 

ตามรอยเท๎าพํอโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง สูํโรงเรียนและ
ชุมชน 

ชุมนุมฟาร์มนิสิต 

14 ส.ค.-30 พ.ย. 
60 

เทอมน้ีพี่ติวให๎ ชุมนุมเกํง ดี มีความสุข 

17 ส.ค. 60 มอบตัวเป็นศิษย์ สโมสรนิสิต 
17 ส.ค. 60 น๎อมนบเคารพครู ชุมนุมเกํง ดี มีความสุข 
2-3 ก.ย. 60 ถํายทอดการปลูกพืชไร๎ดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ชุมนุมฟาร์มนิสิต 
2 ก.ย. 60  Teacher 4.0 ชุมนุมเกํง ดี มีความสุข 
8 ก.ย. 60 นิสิตศึกษาพร๎อมใจพัฒนา สโมสรนิสิต 
11 ก.ย. 60 ประกวดโฟล์คซอง EDS ชุมนุม EDS Music 

club 
30 ก.ย.-1 ต.ค. 60  English Camp ชุมนุมเกํง ดี มีความสุข 
1-31 ต.ค. 60 คํายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณิตศาสตร์ ชุมนุมเกํง ดี มีความสุข 
7 ต.ค. 60 นิสิตจิตอาสาพัฒนาวัด ชุมนุมสังคมคณุธรรม 
 24 พ.ย. 60 และ 
16 มี.ค. 61 

EDS คอนเสิร์ต  ชุมนุม EDS Music 
club 



 

 

วันด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม องค์กรรับผิดชอบ 
1 พ.ย. 60 S&H street soccer ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 
9 พ.ย. 60 บริจาคโลหิต Blood for Dad สโมสรนิสิต 
11 พ.ย. 60 ลัดเลาะโรงเรียน ชุมนุมสังคมคณุธรรม 
25-29 ธ.ค. 60 คํายอาสาพัฒนาโรงเรียน สโมสรนิสิต 
25-29 ธ.ค. 60 นิสิตครูขออาสาพัฒนาโรงเรียน ชุมนุมเกํง ดี มีความสุข 
1 ม.ค. 61 คัดแยกขยะแบบมีสํวนรํวม ชุมนุมฟาร์มนิสิต 
1-31 ม.ค. 61 นิสิตวิทย์คิดพัฒนา ชุมนุมเกํง ดี มีความสุข 
3 ก.พ. 61 สํงความสุขให๎น๎องบ๎านทานตะวัน ชุมนุมสังคมคณุธรรม 
8 ก.พ. 61 เลือกต้ังสโมสรนิสิต สโมสรนิสิต 
10 มี.ค. 61 เลี้ยงอ าลาบัณฑิต สโมสรนิสิต 
21 เม.ย. 61 ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ 2 วิทยาเขต สโมสรนิสิต 

 
บริการท่ีจัดให้กับนิสิต  
 

กองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ประเภทและวัตถุประสงค์ของทุน แบ่งเป็น 6 ประเภท 
1. ทุนสนับสนุนการศึกษาประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือสํงเสริมโอกาส

ทางการศึกษาแกํนิสิตที่มีความต้ังใจศึกษาแตํขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีความ
รับผิดชอบ เป็นแบบอยํางที่ดีทั้งในด๎านคุณธรรม จริยธรรม 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
1.1 จ านวนทุนในแตํละปีให๎อยํูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พิจารณาตามความเหมาะสม 
1.2 มูลคําของทุน ทุนละไมํเกิน 20,000 บาท โดยแบํงจํายออกเป็น 2 ภาค

การศึกษา ไมํเกินภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
1.3 ผู๎ได๎รับทุนต๎องเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ศึกษาอยํู

ในระดับปริญญาตรี 
1.4 ต๎องเป็นผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
1.5 ต๎องเป็นผู๎ไมํได๎รับทุนจากกองทุนกู๎ยืมเงินเพ่ือการศึกษา หรือทุนอื่นๆ ที่

ให๎การสนับสนุนการศึกษาในปีที่ย่ืนขอทุนสนับสนุนการศึกษาประจ าปี 
1.6 ต๎องเป็นผู๎มีความประพฤติดี ต้ังใจศึกษา มีความรับผิดชอบ 
1.7 ผู๎ได๎รับทุนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมใดๆ ที่ทางคณะขอความรํวมมือ 
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1.8 กรณีผู๎ได๎รับทุนการศึกษาจากทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ไป
แล๎ว ตํอมาคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต พบวํานิสิตขาดคุณสมบัติข๎อหน่ึงข๎อใดข๎างต๎น 
หรือมิไดใช๎ทุนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต จะยกเลิก 
หรืองด หรือให๎สํงเงินทุนคืนแล๎วแตํกรณี 

2. ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทท างาน โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือเป็น
การชํวยเหลือในเรื่องคําใช๎จํายในการด ารงชีพ พร๎อมทั้งให๎นิสิตได๎รับประสบการณ์จากการ
ท างาน ฝึกฝนทักษะในด๎านตํางๆ และเพ่ือให๎นิสิตมีทัศนคติที่ดีตํอการท างานและใช๎เวลาวําง
ให๎เป็นประโยชน์ 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
2.1 จ านวนทุนในแตํละปีให๎อยํูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พิจารณาตามความเหมาะสม 
2.2 มูลคําของทุน ทุนละไมํเกิน 2,000 บาทตํอเดือน 
2.3 นิสิตที่ได๎รับทุนต๎องปฏิบัติงานตามที่ทางหนํวยงานที่คณะกรรมการ

กองทุนพัฒนานิสิตจัดสํงให๎ไปปฏิบัติหน๎าท่ี ทั้งน้ีต๎องไมํสํงผลเสียตํอการศึกษาของนิสิต 
2.4 การจํายเงินสนับสนุนการศึกษาประเภทท างาน ให๎จํายตามชั่วโมงที่

ปฏิบัติงานจริงในอัตรา 40 บาทตํอชั่วโมง แตํไมํเกิน 2,000 บาทตํอเดือน 
2.5 ผู๎ได๎รับทุนต๎องเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ศึกษาอยํู

ในระดับปริญญาตรี 
2.6 ต๎องเป็นผู๎ขาดแคลนคําใช๎จํายในการด ารงชีพหรือคําใช๎จํายทาง

การศึกษา 
2.7 มีความรับผิดชอบ ต้ังใจปฏิบัติงานตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
2.8 กรณีที่นิสิตที่ได๎รับการประกาศให๎ทุนแล๎ว แตํขาดความรับผิดชอบไมํ

ปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมายหรือละทิ้งงาน กํอให๎เกิดความเสียหายโดยไมํมีเหตุผลอันควร 
หรือมิได๎น าทุนไปใช๎เพ่ือเกิดประโยชน์ คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตจะยกเลิกการให๎ทุน 

3. ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือให๎การ
ชํวยเหลือในเรื่องคําใช๎จํายในการด ารงชีพของนิสิต ในกรณีที่ผู๎ปกครองหรื อผู๎อุปการะ
คําใช๎จํายในการด ารงชีพของนิสิตประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือความเดือดร๎อนอันเกิดจาก
เหตุฉุกเฉิน 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
3.1 จ านวนทุนในแตํละปีให๎อยํูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พิจารณาตามความเหมาะสม 
3.2 มูลคําของทุน ทุนละไมํเกิน 10,000 บาทตํอปีการศึกษา 



 

 

3.3 ผู๎ได๎รับทุนต๎องเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ศึกษาอยํู
ในระดับปริญญาตรี 

3.4 เป็นผู๎มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา 
3.5 เป็นผู๎ที่อยํูในภาวะที่ประสบปัญหาความเดือดร๎อนทางเศรษฐกิจ  อัน

เน่ืองมาจากบิดา มารดา หรือผู๎อุปการะประสบอุบัติเหตุ วินาศภัย เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ
ไร๎ความสามารถอยํางกะทันหัน หรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตมีมติ  เห็น
ควรให๎การสนับสนุน 

3.6 ผู๎รับทุนการศึกษาจะต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมใดๆ ที่คณะของความรํวมมือ
และจะต๎องไมํสํงผลกระทบตํอการศึกษา 

4. ทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือให๎  การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ในการพัฒนานิสิตที่ไมํใชํสํวนหน่ึงของรายวิชาหรือ
การเรียนการสอน 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
4.1 ผู๎ขอรับทุนต๎องเป็นหนํวยงาน หรือองค์กรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ โดยหนํวยงานหรือองค์กรนิสิตจะต๎องท าโครงการและ/หรือแผนงานที่ผําน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

4.2 มูลคําของทุนในการสนับสนุนโครงการให๎อ ยํูในดุลยพิ นิจของ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

5. ทุนส่งเสริมสวัสดิภาพนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือการสนับสนุนใน
การด าเนินการด๎านสิ่งแวดล๎อม ปัจจัยเกื้อหนุนตํางๆ ที่เอื้อตํอคุณภาพชีวิต  และความ
ปลอดภัยของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
5.1 ผู๎ขอรับทุนต๎องเป็นหนํวยงาน หรือองค์กรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ โดยหนํวยงานหรือองค์กรนิสิตจะต๎องท าโครงการและ/หรือแผนงานด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ปัจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อตํอคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนิสิต โดยโครงการ
ดังกลําวต๎องฝ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

5.2 มูลคําของทุนในการสนับสนุนโครงการด๎านสิ่งแวดล๎อม การจัดปัจจัย
เกื้อหนุนที่เอื้อตํอคุณภาพชีวิตและการศึกษาให๎อยํูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุน
พัฒนานิสิต 
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5.3 ผู๎ขอรับทุนเป็นคํารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ ต๎องเป็นนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ท่ีศึกษาอยํูในระดับปริญญาตรีโดยมูลคําของทุนรวมแล๎ว
ไมํเกิน 6,000 บาท/คน/ปีการศึกษา 

5.4 หากการพิจารณามอบทุนไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามข๎อ 
5.1-5.3 แตํมีความส าคัญตํอการสํงเสริมด๎านสวัสดิภาพนิสิต ทั้งทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ความ
ปลอดภัย การรักษาพยาบาล หรือการชดเชยจากอุบัติเหตุ ให๎คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
นิสิตพิจารณาตามความเหมาะสม 

6. ทุนประเภทดอกผล โดยมีวัตถุประสงค์ของทุนเพ่ือน าดอกผลที่ได๎จากกองทุน
มาสนับสนุนการให๎ทุนการศึกษาประเภทตํางๆ ได๎แกํ ทุนสนับสนุนการศึกษาประจ าปี ทุน
สนับสนุนการศึกษาประเภทท างาน ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทฉุกเฉิน ทุนสนับสนุน
กิจกรรมนิสิต และทุนสํงเสริมสวัสดิภาพนิสิต หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตให๎
ความเห็นชอบ 

 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 
6.1 ให๎คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต จัดสรรดอกผลที่ได๎รับจากเงินที่

จัดสรรเข๎ากองทุนพัฒนานิสิต หรือจากการหารายได๎ หรือจากผู๎บริจาคเพ่ือใช๎ในทุนประเภท
ตํางๆ ตามข๎อ 1-5 ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนานิสิต 

6.2 มูลคําของทุนแตํละทุนให๎อยํูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุน
พัฒนานิสิต 

การสมัครขอรับทุน 
1. นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนตามข๎อ 1-3 ให๎ติดตํอขอรับใบสมัครที่งาน

บริการการศึกษา หรือดาวน์โหลดได๎จากเว็ปไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
และย่ืนใบสมัครพร๎อมหลักฐานได๎ที่งานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

2. นิสิตหรือหนํวยงานที่มีความประสงค์ขอรับทุนตามข๎อ 4 -5 สามารถเสนอ
โครงการผํานองค์กรนิสิต หรือหนํวยงานต๎นสังกัดตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการของ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และโครงการดังกลําวต๎องผํานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต (กรณีที่เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรนิสิต) หรือต๎อง
ได๎รับความเห็นชอบจากหัวหน๎าหนํวยงาน (กรณีที่เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยหนํวยงาน
ภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 

3. ทุนตามข๎อ 6 คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต จะประกาศรายละเอียดการ
มอบทุนเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีผู๎มอบไว๎ให๎ หรือความเหมาะสมโดยการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

เร่ือง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร 
       

เพื่อให๎การสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาประเภทเรียนดีระดับปริญญาตรี  ตลอด
หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได๎จัดสรรทุนเพื่อเป็นการสํงเสริม สนับสนุนให๎ มีความ
ต้ังใจ ขยันหมั่นเพียรในการเรียน การท ากิจกรรมของนิสิตตลอดจนมีผลการเรียนในระดับดี ซึ่ง
สอดคล๎องกับนโยบายการสํงเสริม ให๎นิสิตได๎รับโอกาสในการเรียนจนส าเร็จการศึกษา จากคณะฯ 
อยํางมีคุณภาพ จึงได๎ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของนิสิตผู๎ขอรับทุน เงื่อนไขของทุน และวิธี
ปฏิบัติที่เก่ียวข๎องดังน้ี 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษา 
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  
2. จะต๎องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมํต่ ากวํา 3.50   
3. ต๎องเรียนตรงตามแผนการเรียนที่ก าหนด โดยจะต๎องไมํมีผลการเรียนเป็น F ใน

รายวิชาใดวิชาหน่ึงและจะต๎องไมํถอนรายวิชาที่บันทึกค าวํา W ในแตํละภาคการศึกษา 
4. มีความประพฤติดีและเป็นแบบอยํางตํอสังคม 
5. ทุนการศึกษาละ 12,900 บาท ตํอภาคการศึกษา หรือให๎เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ก าหนดอัตราตําธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาตรี ภาค
ปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตก าแพงแสน 

6. เป็นทุนให๎เปลําโดยไมํมีภาระผูกพันในการใช๎คืน 
7. เป็นทุนตํอเน่ือง จนส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรที่ก าหนด  โดยนิสิตจะต๎องมี 

เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมํต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนด 
เงื่อนไขของการพิจารณาทุน 
1. คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตจะเป็นผู๎พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผู๎รับทุน 
2. การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

จึงประกาศมาให๎ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
(รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์ค า) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 
 

 

 



 

 

 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น 

---------------------- 
เพ่ือเป็นการสํงเสริม สนับสนุน ให๎ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ประพฤติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม และยกยํองเชิดชูเกียรตินิสิต ผู๎ซึ่งท าคุณประโยชน์ 
และมีผลงานดีเดํนในด๎านตําง ๆ 

ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 7/2552 ลงวันที่ 
29 เมษายน พ.ศ. 2552 เรื่อง แตํงต้ังคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จึงให๎ยกเลิก
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เรื่อง การเชิดชูเกียรติและสํงเสริมนิสิต  คณะ
ศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน ผู๎ที่มีผลงานดีเดํน ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และให๎ก าหนด
หลักเกณฑ์การสํงเสริมนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู๎ที่มีผลงานดีเดํน ดังน้ี 

1. นิสิตที่จะได๎รับการคัดเลือกจะต๎องเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และ  พัฒน
ศาสตร์ และเป็นผู๎ที่มีผลงานดีเดํนในด๎านใดด๎านหน่ึงดังตํอไปน้ี คือ ด๎านกิจกรรมนิสิต ด๎าน
บ าเพ็ญประโยชน์ ด๎านศิลปวัฒนธรรม ด๎านความประพฤติ ด๎านวิชาการ และด๎านกีฬา โดยมี
คุณสมบัติตามข๎อใด ข๎อหน่ึงดังตํอไปน้ี 

เป็นนิสิตด ารงต าแหนํงเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต ชุมนุมนิสิต 
เป็นนิสิตที่เข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการ ด๎านศิลปวัฒนธรรม ด๎านกีฬา ใน

ระดับอุดมศึกษาและมีผลงานได๎รับรางวัลใดรางวัลหน่ึง 
เป็นนิสิตที่ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ในระดับชาติ 
ได๎รับการยกยํองจากหนํวยงานภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 
2. ประเภทของการยกยํองเชิดชูเกียรติมี 2 ประเภท ดังตํอไปน้ี 

ประเภทเกียรติบัตรทอง 
ประเภทเกียรติบัตรเงิน 

3. นิสิตที่ได๎รับการพิจารณาคัดเลือกให๎เป็นนิสิตดีเดํนจะได๎รับเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

ประเภทเกียรติบัตรทอง 
เป็นนิสิตที่ด ารงต าแหนํงนายกสโมสรนิสิต ประธานชุมนุมนิสิต 
เป็นนิสิตที่ด าเนินกิจกรรมใดๆ ในระดับชาติโดยเป็นตัวแทนทีมชาติไทย 
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เป็นนิสิตที่เข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการ ด๎านศิลปวัฒนธรรม ด๎านกีฬา ใน
ระดับอุดมศึกษาและมีผลงานได๎รับรางวัลอันดับหน่ึง 

เป็นนิสิตที่ได๎รับการยกยํองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎แกํ 
- นิสิตที่ผลการเรียนดี ได๎ระดับคะแนน A ต้ังแตํ 5 รายวิชาข้ึนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้ังสองภาคการศึกษา  
- นิสิ ตที่ ไ ด๎การยก ยํอง เชิ ดชู เกี ยร ติทาง ด๎านกีฬา  ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- นิสิตที่มีความประพฤติดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดีอยํางตํอเน่ือง โดย 
- นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี มีผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวม ไมํ

น๎อยกวํา 3.25  
- นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร 5 ปี มีผลการเรียน 8 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวม ไมํ

น๎อยกวํา 3.25 
ประเภทเกียรติบัตรเงิน 
เป็นนิสิตที่ด ารงต าแหนํงเป็นกรรมการบริหารสโมสร และชุมนุมนิสิต 
เป็นนิสิตที่เข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการ ด๎านศิลปวัฒนธรรม ด๎านกีฬา ใน

ระดับอุดมศึกษาและมีผลงานได๎รับรางวัลใดรางวัลหน่ึง 
นิสิตที่มิได๎เข๎าหลักเกณฑ์ดังกลําวข๎างต๎นแตํเห็นควรให๎ได๎รับการเชิดชูเกียรติ ให๎

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต พิจารณาเสนอชื่อนิสิตผู๎น้ัน พร๎อมระบุประเภทเกียรติบัตรที่
สมควรได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติเสนอตํอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 
 

ทั้งน้ีต้ังแตํบัดน้ีเป็นต๎นไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2554 

 
(รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์ค า) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 
 
 
 
 



 

 

วินัยนิสิตท่ีควรรู้  
 

วินัยนิสิต 
1. นิสิตทุกคนมีหน๎าท่ีปฏิบัติตนตามระเบียบและข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย ทุก

ประการ และรักษาวินัยโดยเครํงครัดเสมอ การกระท าที่เกี่ยวข๎องกับการทุจริตในการสอบ
ถือวําผิดวินัยนิสิต 

2. นิสิตทุกคนมีหน๎าที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมไทยใน
ทุกโอกาส 

3. นิสิตทุกคนมีหน๎าที่รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยละเว๎นการประพฤติ
ใดๆ ที่น ามา หรืออาจน ามาซึ่งความเสียหายแกํตนเองและมหาวิทยาลัย 

4. นิสิตมีหน๎าท่ีรักษาความสามัคคีในหมูํคณะ และละเว๎นความประพฤติใดๆ ซึ่ง
อาจน ามาซึ่งการแตกความสามัคคีในหมูํคณะ 

5. นิสิตต๎องไมํเสพสุรา หรือสิ่งเสพติดอื่นใดในบริเวณมหาวิทยาลัย นิสิตจะไมํ
เสพสุราจนครองสติไมํอยํู หรือเสพสิ่งเสพติดใด ๆ จนเป็นสาเหตุให๎เสื่อมเสียแกํตนเอง บิดา 
มารดา ผู๎ปกครอง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

6. นิสิตจะไมํพกอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเมื่ออยํูในบริเวณมหาวิทยาลัย 
7. นิสิตไมํกํอเรื่องวิวาทกับนิสิตด๎วยกัน หรือบุคคลอื่นภายใน หรือ ภายนอก

บริเวณมหาวิทยาลัย 
8. นิสิตไมํเลํนการพนันขันตํอไมํวําประเภทใดในบริเวณมหาวิทยาลัย 
9. นิสิตไมํจัดสิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียนอันอาจกระทบกระเทือนถึง ผู๎อื่นออก

โฆษณาเผยแพรํ โดยมิได๎รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
10. นิสิตไมํน าขนบธรรมเนียม หรือวิธีการอันไมํเหมาะสมมาปฏิบัติ ไมํวําในหรือ

นอกบริเวณมหาวิทยาลัย 
11. นิสิตไมํจัดการประชุม ขอชุมนุมกิจกรรม โดยไมํได๎รับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัย 
12. นิสิตไมํท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
13. นิสิตไมํน าสิ่งของผิดกฎหมายเข๎ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งของ ผิด

กฎหมายไว๎ในครอบครอง 
14. นิสิตไมํประพฤติตนเป็นอันธพาล 
15. นิสิตต๎องสามารถแสดงบัตรประจ าตัวนิสิตได๎ทันที เมื่อเจ๎าหน๎าท่ีมหาวิทยาลัย

หรือเจ๎าหน๎าท่ีอื่น ๆ ขอตรวจสอบ 
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16. นิสิตมีหน๎าที่แจ๎งให๎มหาวิทยาลัยทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข๎อมูล
สํวนตัวหรือที่พักอาศัย 
 

การลงโทษนิสิตที่กระท าผิดทางวินัย 
1. ตักเตือนด๎วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แล๎วแตํกรณี 
2. ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน 
3. ให๎ชดใช๎คําเสียหาย 
4. ให๎พักการศึกษามีก าหนดต้ังแตํ 1 ภาคการศึกษา ถึง 3 ปีการศึกษา แล๎วแตํกรณี 
5. ระงับการให๎ปริญญาหรืออนุปริญญา มีก าหนดไมํเกิน 3 ปีการศึกษา  
6. ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองใด  ๆมีก าหนดไมํเกิน 3 ปีการศึกษา 
7. ระงับการออกปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาบัตรมีก าหนดไมํเกิน 3 ปีการศึกษา 
8. ให๎ออก 
9. ไลํออก 

 

ระดับโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทกการทุจริตในการสอบ 
1. สํอทุจริต ระดับโทษ พัก

ก า ร ศึ ก ษ า  1  ภ า ค
การศึกษา 

2. ทุจริต ระดับโทษ พัก
การศึกษา 1 ปีการศึกษา 

3. กรณีนิสิตสํอทุจริตหรือ
ท าการทุจริตในการสอบ และได๎รับโทษ
แล๎ว หากได๎กระท าความผิดในลักษณะ
เดียวกันอีกเป็นครั้งที่ 2 ไมํวําจะเป็น
การสํอทุจริต หรือท าการทุจริตก็ตาม ระดับโทษ ให๎ออก 
 

การแต่งกาย 
ก าหนดเคร่ืองแต่งกายในเวลาเรียน เวลาราชการปกติ และเวลาท าการ ของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี 

เคร่ืองแต่งกายนิสิตหญิง 
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวผําหน๎าแบบเรียบ ไมํมีสาบด๎านหลัง ไมํรัดรูป ไมํมีลาย ไมํมีดอก 

แขนทรงกระบอก ยาวเหนือศอก ไมํเกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม ตราพระ
พิรุณทรงนาคขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร ไมํติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไว๎ใน



 

 

กระโปรง ติดเข็มรูปโลํ มีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดกว๎างสํวนบน 2.4 เซนติเมตร และยาว 
2.7 เซนติเมตร บนอกเสื้อด๎านขวาโดยอยํูแนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 

2. กระโปรงสีน้ าเงิน สีกรมทํา หรือสีด า แบบและทรงสุภาพ กระโปรงสั้นสั้น
เหนือเขําไมํเกิน 5 เซนติเมตร หรือกระโปรงยาว ยาวเหนือข๎อเท๎าไมํต่ ากวํา 10 เซนติเมตร 

3. เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว๎าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณ
ทรงนาค ขนาดกว๎าง 3.7 เซนติเมตร ยาว 5.8 เซนติเมตร 

4. รองเท๎าหุ๎มส๎นหรือรัดส๎นแบบสุภาพสีด า สีน้ าตาล หรือสีขาว  
5. ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สวมถุงเท๎าขาว รองเท๎าหุ๎มส๎นสีขาว 

 เคร่ืองแต่งกายนิสิตชาย  
1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาวผําหน๎า แบบเรียบ ไมํรัดรูป ไมํมีลาย ไมํมีด

อก ทับชายเสื้อไว๎ในกางเกง  
2. กางเกงขายาวสีน้ าเงิน กรมทํา หรือสีด า แบบและทรงสุภาพ 
3.  เ ข็ ม ขัดห นัง สี ด า  ขนาดก ว๎า ง  3  เ ซน ติ เมตร  หั ว เ ข็ ม ขัดมี ชื่ อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดกว๎าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 8.2 เซนติเมตร  
4. รองเท๎าหุ๎มส๎นสีด า สีน้ าตาล หรือสีขาวแบบสุภาพ สวมถุงเท๎า  
5. ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ผูกเน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค ปลายเน็ค

ไทกว๎าง 7.5 เซนติเมตร  
6. ทรงผมแบบสุภาพ ห๎ามไว๎หนวดและเครา 

 

ก าหนดเคร่ืองแต่งกายในงานพิธี หมายถึง งานพิธีการของคณะและของมหาวิทยาลัย 
ดังน้ี 
 เคร่ืองแต่งกายนิสิตหญิง  

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวผําหน๎า แบบเรียบ ไมํมีสาบด๎านหลัง  ไมํรัดรูป ไมํมีลาย ไมํมีด
อก แขนทรงกระบอกยาวเหนือศอก ไมํเกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม ตรา
พระพิรุณทรงนาค ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร และติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไว๎
ในกระโปรง ติดเข็มรูปโลํ มีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดกว๎างสํวนบน 2.4 เซนติเมตร และ
ยาว 2.7 เซนติเมตร บนอกเสื้อด๎านขวา โดยอยํูแนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2  

2. กระโปรงสีน้ าเงิน สีกรมทํา หรือด า แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเขําหรือยาว
เหนือข๎อเท๎าไมํต่ ากวํา 10 เซนติเมตร  

3. เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว๎าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณ
ทรงนาค ขนาดกว๎าง 3.7 เซนติเมตร ยาว 5.8 เซนติเมตร 

4. รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีด า แบบสุภาพ  
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 เคร่ืองแต่งกายนิสิตชาย  
1. เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผําหน๎า แบบเรียบ ไมํรัดรูป ไมํมีลาย ไมํมีดอก ทับ

ชายเสื้อไว๎ในกางเกง 
2. กางเกงขาวยาวสีน้ าเงิน สีกรมทํา หรือสีด า แบบและทรงสุภาพ ห๎ามสวม

กางเกงยีนส์ 
3. เ ข็ ม ขัดหนั ง สี ด า  ขนาดก ว๎ า ง  3  เ ซน ติ เมตร  หั ว เ ข็ ม ขัดมี ชื่ อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดกว๎าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 8.2 เซนติเมตร  
4. รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีด า แบบสุภาพ สวมถุงเท๎าสีด า  
5. เน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค ปลายเน็คไท กว๎าง 7.5 เซนติเมตร 

ก าหนดเคร่ืองแต่งกายในการเข้าร่วมงานพระราชพิธ ีดังน้ี 
 เคร่ืองแต่งกายนิสิตหญิง  

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวผําหน๎าแบบเรียบ ไมํมีสาบด๎านหลัง ไมํรัดรูป ไมํมีลาย ไมํมีดอก 
แขนทรงกระบอก ยาวเหนือศอกไมํเกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม ตราพระ
พิรุณทรงนาค ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร ติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไว๎ใน
กระโปรง ติดเข็มรูปโลํ มีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดเส๎นสํวนบน 2.4 เซนติเมตร และยาว 
2.7 เซนติเมตร บนอกเสื้อด๎านขวา โดยอยํูแนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 

2.  กระโปรงสีกรมทํา แบบและทรงสุภาพ ความยาวคลุมเขําลงมา 5 เซนติเมตร  
3. เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว๎าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณ

ทรงนาค ขนาดกว๎าง 3.7 เซนติเมตร ยาว 5.8 เซนติเมตร  
4. รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีด า แบบสุภาพ สวมถุงนํองสีเน้ือ  

 เคร่ืองแต่งกายนิสิตชาย  
1. เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผําหน๎า แบบเรียบ ไมํรัดรูป ไมํมีลาย ไมํมีดอก ทับ

ชายเสื้อไว๎ในกางเกง  
2. กางเกงขาวยาวสีกรมทํา แบบและทรงสุภาพ ห๎ามสวมกางเกงยีนส์  
3. เ ข็ ม ขัดหนั ง สี ด า  ขนาดก ว๎ า ง  3  เ ซนติ เมตร  หั ว เ ข็ม ขัดมี ชื่ อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดกว๎าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 8.2 เซนติเมตร  
4. รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นสีด า แบบสุภาพ สวมถุงเท๎าสีด า  
5. เน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค ปลายเน็คไท กว๎าง 7.5 เซนติเมตร 

ก าหนดเคร่ืองแต่งกายในการเรียนวิชาพลศึกษาการเรียนภาคปฏิบัติการและการฝึกงาน
ภาคสนาม ของคณะต่าง ๆ ดังน้ี 
 ให๎เป็นไปตามที่ภาควิชา ซึ่งท าการสอนวิชาน้ัน ๆ ก าหนด และให๎ใช๎ได๎เฉพาะใน
เวลาเรียนวิชาน้ัน ๆ เทําน้ัน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแต่งกายตามระเบียบของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 

 
ชุดนิสิต 
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ชุดปฏิบัติการ 
หนังสือคู่มือนิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 

คณะกรรมการจัดท าคู่มือนิสิต 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต   ประธานกรรมการ 
4. หัวหน๎าส านักงานเลขานุการ   กรรมการ 
5. นายนิรันดร์ ย่ิงยวด    กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร   กรรมการ 
7. นางสาวพรเพ็ญ ลาโพธ์ิ   กรรมการ 
8. นางสาวศุภวรรณ วงศส์ร๎างทรัพย์  กรรมการ 
9. นางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล   กรรมการ 
10. นางทัศนีย์ จันติยะ    กรรมการ 
11. นางสาวเมธาพร ฮํงกือ    กรรมการ 
12. นางจันทิมา จ านงค์นารถ กรรมการและเลขานุการ 
13. นายชาญศักด์ิ พบลาภ    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 


