
การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร............................ สาขาวิชา......................... 
ฉบับปี พ.ศ................................  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
..................................................... 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   เมื่อวันที่............ เดือน..............................พ.ศ................ 

 

2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่………./…………………… 
   เมื่อวันที่............ เดือน..............................พ.ศ................ 

 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนิสิตนักศึกษา 
    ตั้งแต่ภาคการศึกษา…………  ปีการศึกษา………………….. เป็นต้นไป 

 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  
 .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................ 

 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 

ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม ่

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1. ...................... 
...........................* 
(กรณีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ,ผศ 
โปรดระบุสาขาที่
ได้รับต าแหน่ง) เช่น 
(รศ.สาขาชีววิทยา) 
 

คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

xxxxxxxxxxxxx 
(โปรดระบุเลขบัตร

ประชาชนให้ครบทุก
หลัก) 

1. ...................... 
...........................* 
(กรณีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ,ผศ 
โปรดระบุสาขาที่
ได้รับต าแหน่ง) เช่น 
(รศ.สาขาชีววิทยา) 
 

คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

xxxxxxxxxxxxx 
(โปรดระบุเลขบัตร

ประชาชนให้ครบทุก
หลัก) 

2. ...................... 
...........................* 
(กรณีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ,ผศ 
โปรดระบุสาขาที่
ได้รับต าแหน่ง) เช่น 
(รศ.สาขาชีววิทยา) 
 

คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

xxxxxxxxxxxxx 
(โปรดระบุเลขบัตร

ประชาชนให้ครบทุก
หลัก) 

2. ...................... 
...........................* 
(กรณีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ,ผศ 
โปรดระบุสาขาที่
ได้รับต าแหน่ง) เช่น 
(รศ.สาขาชีววิทยา) 
 

คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

xxxxxxxxxxxxx 
(โปรดระบุเลขบัตร

ประชาชนให้ครบทุก
หลัก) 



ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม ่

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

3. ...................... 
...........................* 
(กรณีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ,ผศ 
โปรดระบุสาขาที่
ได้รับต าแหน่ง) เช่น 
(รศ.สาขาชีววิทยา) 
 

คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

xxxxxxxxxxxxx 
(โปรดระบุเลขบัตร

ประชาชนให้ครบทุก
หลัก) 

3. ...................... 
...........................* 
(กรณีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ,ผศ 
โปรดระบุสาขาที่
ได้รับต าแหน่ง) เช่น 
(รศ.สาขาชีววิทยา) 
 

คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

xxxxxxxxxxxxx 
(โปรดระบุเลขบัตร

ประชาชนให้ครบทุก
หลัก) 

4. ...................... 
........................... 
(กรณีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ,ผศ 
โปรดระบุสาขาที่
ได้รับต าแหน่ง) เช่น 
(รศ.สาขาชีววิทยา) 
 

คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

xxxxxxxxxxxxx 
(โปรดระบุเลขบัตร

ประชาชนให้ครบทุก
หลัก) 

4. ...................... 
........................... 
(กรณีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ,ผศ 
โปรดระบุสาขาที่
ได้รับต าแหน่ง) เช่น 
(รศ.สาขาชีววิทยา) 
 

คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

xxxxxxxxxxxxx 
(โปรดระบุเลขบัตร

ประชาชนให้ครบทุก
หลัก) 

5. ...................... 
........................... 
(กรณีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ,ผศ 
โปรดระบุสาขาที่
ได้รับต าแหน่ง) เช่น 
(รศ.สาขาชีววิทยา) 
 

คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

xxxxxxxxxxxxx 
(โปรดระบุเลขบัตร

ประชาชนให้ครบทุก
หลัก) 

5. ...................... 
........................... 
(กรณีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ,ผศ 
โปรดระบุสาขาที่
ได้รับต าแหน่ง) เช่น 
(รศ.สาขาชีววิทยา) 
 

คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
(สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั,  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

xxxxxxxxxxxxx 
(โปรดระบุเลขบัตร

ประชาชนให้ครบทุก
หลัก) 

หมายเหตุ   *   หมายถึง อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 



 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2548 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
 

(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
 

(หน่วยกิต) 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30   
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84   
     2.1  วิชาพื้นฐาน    
     2.2  วิชาเฉพาะด้าน           
             2.2.1  วิชาบังคับ    
             2.2.2  วิชาเลือก    
3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6   

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120   
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………… 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนานิมิตกูล) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันที่.......เดือน...............................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้แนบข้อมูลประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 


