ข้อมูลสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
ระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ภาษาจีน

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา
1. มีความพร้อมทั้งบุคลากรชาวไทยและชาวจีน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาจีน
2. มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิต เพื่อการทางานในองค์กรใช้ภาษาจีน / ผู้สอน
ภาษาจีน / มัคคุเทศก์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2. มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความรับผิดชอบ สุขภาพแข็งแรง มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง
การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ครู / อาจารย์
2. นักแปล
3. ล่าม
4. มัคคุเทศก์
5. เลขานุการ
6. นักเขียน
7. นักการทูต
8. นักภาษาศาสตร์
9. พนักงานบริษัทที่ใช้ภาษาจีนในการทางาน
10. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาจีนอื่นๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (English)

: B.A. (English)

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาอังกฤษ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร
และสามารถนาความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แนวทางการศึกษา
1. จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
2. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของไทยและท้องถิ่นสามารถเผยแผ่
เรื่องของไทยและเรื่องของท้องถิ่นสู่โลกภายนอก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
3. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาการจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. พนักงานบริษัทที่ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
2. เลขานุการ
3. ล่าม
4. นักแปล
5. มัคคุเทศก์
6. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน/ภาคพื้น
7. พนักงานด้านธุรกิจการโรงแรม
8. ผู้สอน
9. วิจัย
10. ประกอบอาชีพอิสระ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

วุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา
ผลิตบัณฑิตเพื่อเข้ารับราชการหรืองานเอกชนที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การ การบริหารบุคคล
งบประมาณ แผนงาน โครงงาน และบริการสาธารณะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. บุคลิกภาพที่เหมาะสมสาหรับการศึกษาสาขานี้
4.1เป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม
4.2เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและตนเอง
4.3เป็นผู้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและอื่นๆ
4.4เป็นผู้เอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียน
4.5เป็นผู้มีวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย

แนวทางการศึกษา
เป็นการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติศึกษาจากห้องเรียนและนอกห้องเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. การรับราชการในตาแหน่งต่างๆ สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ทั้งในส่วนกลางและองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น ได้ แก่ เจ้ าพนั กงานปกครอง เจ้ าหน้ าที่บริ ห ารงานทั่ ว ไป นักวิ เคราะห์ ง านบุ คคล เจ้า หน้า ที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนนักพัฒนาชุมชน ฯลฯ
2. พนั ก งานรั ฐ วิ ส ากิจ ในตาแหน่ ง งานบริ ห าร และระดับ ปฏิ บัติ เช่น พนัก งานบุ ค คล เจ้ าหน้ า ที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. พนักงานหน่วยงานเอกชน เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
4. ประกอบอาชีพอิสระ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
ระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

วุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา
ผลิตบัณฑิตเพื่อเข้ารับราชการหรืองานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาตรฐานการศึกษาเทียบได้กับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56 (2)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. บุคลิกภาพที่เหมาะสมสาหรับการศึกษาสาขานี้
2.1 รักความยุติธรรม
2.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
2.3 เป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม หรือมีจิตอาสา
2.4 เป็นผู้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนและอื่นๆ
2.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีทักษะพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ
เป็นการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ศึกษาจากห้องเรียนและนอกห้องเรียน

โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. บุคลากรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ
นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นักการเมืองระดับต่างๆ
3. ประกอบอาชีพอิสระ
4. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ทั้งด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาครุศาสตร์
ระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ดนตรีศึกษา

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา
จัดการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แขนงดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกควบคู่กัน
เสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยทันเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการทางด้านดนตรีทันสมัยและพอเพียงกับ
ความต้องการ ห้องแสดงดนตรีที่ได้มาตรฐาน เครื่องดนตรีและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนครบครัน
โดยเน้นให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครุได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและรับใช้
สังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการทดสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
3. มีผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (ผลการทดสอบระดับชาติ)
4. ผ่านการทดสอบวิชาความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
5. ผ่านการทดสอบการสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
6. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ตามคุรุสภา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7. มีความสามรถด้านดนตรีเป็นอย่างดีและมีความสนใจที่จะเป็นคุณครูสอนวิชาดนตรี
8. มีโสตประสาท และมีสัญชาตญาณทางด้านดนตรีเป็นอย่างดี
9. เป็นผู้มีสุขภาพดีทางทั้งร่างกายและจิตใจ
10. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศีลธรรม

แนวทางการศึกษา
1. จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเรียนกับอาจารย์ประจาเครื่องดนตรีเฉพาะทาง
เป็นกลุ่มย่อยๆที่จะสามารถแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
2. มีห้องปฏิบัติการทางดนตรีทั้งแขนงดนตรีไทยและดนตรีภาคตะวันตก ห้องบันทึกเสียง ห้องซ้อม
วงดนตรีวงเล็ก-ใหญ่ ห้องเปียโน และห้องสาหรับแสดงดนตรีขนาดความจุ 150 ตน ที่ได้มาตรฐาน
3. มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง รวมทั้งจัดกิจกรรม
อบรมเสริมความรู้ทางด้านดนตรี ศึกษาดูงานด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู มีการฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 ปีการศึกษา ภายใต้ปรัชญา “ครูดี ดนตรีเชี่ยวชาญ ชานาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม”

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ครูสอนดนตรีในและนอกระบบการศึกษา
2. นักจัดการทางดนตรี
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. อาชีพอื่นๆ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เป็นเลิศด้านเนื้อหาและทักษะภาษาอังกฤษแล้วนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจ กรรมการเรีย นการสอน สามารถแก้ปัญหาและใช้เทคโนโลยีส าหรับการสอนภาษาอังกฤษได้อย่ าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังเน้นคุณธรรมของความเป็นครู และสร้างนิสัยของความเป็นครูที่ดีเท่า เทียมกับความรู้
ทักษะ ทั้งนี้ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตจะมีคุณลักษณะของบัณฑิต ดังนี้
1.มีความรอบรู้และตระหนักในคุณค่าของศาสตร์ที่เรียน
2.มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
3.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่
4.ปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นผู้มีพรหมวิหาร 4
5.มีบุคลิกภาพแห่งความเป็นครู มีความศรัทธาและอุดมการณ์ในวิชาชีพครู
6.มีความชานาญในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.มีความสามารถในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
8.เป็นผู้นาทางการศึกษา และมีคุณลักษณะความเป็นผู้นาในการจัดการความรู้
9.เป็นผู้มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนตลอดกลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีผลการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
4. มีผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (ผลการทดสอบระดับชาติ)
5. ผ่านการทดสอบวิชาความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
6. ผ่านการทดสอบการสัมภาษณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
7. มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
8. เป็นผู้มีบุคลิกภาพลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครู มีความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ รักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู

แนวทางการศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเป็นกลุ่มชุกวิขา จานวน 5 กลุ่มชุดวิชา แยกออกเป็นจานวนชุดวิชา
53 ชุด รวม 169 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 5 ปี รายวิชาที่ศึกษามีทั้งชุดวิชาที่เป็น ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ครูสอนภาษาอังกฤษในและนอกระบบการศึกษา
2. ล่าม,แปล
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทั้งในด่านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และด้านอื่นๆ
5. อาชีพอิสระ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย
Bachelor of Education (Thai)

: B.Ed. (Thai)

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งเน้นผลิตครูวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถทางภาษาไทยทั้งหลักภาษาการใช้
ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผุ้เรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพแห่ง
ตน ผู้เรียนสามารถบูรณการความรู้ ทักษะและคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้สามารถประกอบวิชาชีพทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนตลอดกลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีผลการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
4. มีผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (ผลการทดสอบระดับชาติ)
5. ผ่านการทดสอบวิชาความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
6. ผ่านการทดสอบการสัมภาษณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
7. มีความสนใจใฝ่รู้ และมีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย
8. มีความประพฤติดีและมีจิตสานึกในการพัฒนาสังคม
9. มีบุคลิกภาพและค่านิยมที่เหมาะสมกับอาชีพครู
10. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

แนวทางการศึกษา
ศึกษาวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ หลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดีและสร
รณกรรมไทย และการศึกษาวิชาความรู้ ด้านวิช าชีพครู หลักสู ตรและการสอนวิช าภาษาไทย โดยออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา 1 ปีการศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ครูสอนภาษาไทย
2. นักวิชาการทางการศึกษา
3. นักวิชาการด้านวัฒนธรรม
4. ศึกษานิเทศก์
5. ธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ระดับ

ปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

วุฒิ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา
มุ่ ง ผลิ ต ครู อ าชี พ ที่ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีค วามรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาสังคมศึกษาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
อย่างเป็นระบบ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นาทางปัญญา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกเผชิญปัญหาหรื อวิกฤต
ด้วยพลังปัญญา มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีผลการทดสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
4. มีผลสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET（ผลการทดสอบระดับชาติ）
5. ผ่านการทดสอบวิชาความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
6. ผ่านการทดสอบสัมภาษณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
7. มีจิตสานึกในการพัฒนาสังคม
8. มีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
9. มีบุคลิกภาพ และค่านิยมเหมาะสมกับความเป็นครู
แนวทางการศึกษา
ศึกษาความรู้เนื้อหา และวิธีสอนในสาขาสังคมศึกษา เช่น ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การเมืองการปกครอง กฎหมาย การวิจัย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝึกภาคสนาม และจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. อาจารย์สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. นักการเมืองท้องถิ่น
3. ทางานด้านสังคมศาสตร์ในหน่วยของรัฐและเอกชน
4. ทางานอาชีพอิสระตามความถนัด
5. ผู้ช่วยวิจัย / นักวิจัยทางสังคมศาสตร์

