สมัครเรียน

035-276-555, 035-241-196
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www.facebook.com/pr.aru
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• คุณสมบัติทั่วไปและเงื่อนไขสำ�หรับผู้สมัคร
• หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
• ทุนการศึกษา
สวัสดิการสำ�หรับนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
กิจกรรมสำ�หรับนักศึกษา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ค่าบำ�รุงการศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Education Program in Mathematics แนวทางประกอบอาชีพ
จุดเด่นของสาขาวิชา
มีหลักสูตรที่ทันสมัย ปรับปรุงหลักสูตรบนพื้นฐานความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต เช่น
- เป็นครูคณิตที่สอนเก่ง ควบคุมชั้นเรียนได้
- เป็นครูคณิตที่มีประสบการณ์ในการจัดโครงการ การจัดค่าย
		 คณิตศาสตร์
- เป็นครูคณิตที่มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น
		 GSP, Scilab และ Photoshop เป็นต้น
◆ มีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีความรู้
ความสามารถคอยให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษา
◆ มี กิ จ กรรมที่ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด เป็ น
คุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา
◆

◆

◆

ครูสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานและอาชีวศึกษาทัง้ ในสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ นั ก วิ ช าการในโครงการ
พัฒนาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์

FACULTY OF
EDUCATION คณะครุศาสตร์
http://edu.aru.ac.th

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
Bachelor of Education Program in Special
Education and Thai Language Teaching

แนวทางประกอบอาชีพ

ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเอกคูม่ าเป็นเวลาตัง้ แต่ปี 2553 จนถึง
ปัจจุบัน
◆ มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการศึกษาได้แก่
		 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
			 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
		 - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		 - โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนน�ำการจัดการเรียนรวม
			 ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติ
		 - โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยฝึ ก ประสบการณ์ ใ นจั ง หวั ด
			 พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง

◆

จุดเด่นของสาขาวิชา
◆

◆

◆

ครูการศึกษาพิเศษในระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครูสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ในองค์กรที่ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษ

สาขาวิชาสังคมศึกษา
Bachelor of Education Program
in Social Studies

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in Teaching
English

จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา และมี
กิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ตลอดจนเรียนรู้
โดยการเน้นกระบวนการคิด และการจัดกิจกรรม
หรือประสบการณ์จริง การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของความเป็นครู มุ่งมั่น รับผิดชอบ
มีจิตสาธารณะ และสามารถบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ มีภาวะผู้น�ำและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา มีการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย มีทักษะด้าน
การติดต่อสื่อสารและใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

จุดเด่นของสาขาวิชา

จุดเด่นของสาขาวิชา

แนวทางประกอบอาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ

◆

◆

ครูสอนสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน
◆ 		ประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นการสอนอื่ น ๆ เช่ น
		ครูสอนพิเศษ

◆
◆
◆

ครูผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและอาชีวศึกษา
ทัง้ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นักวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษ
มัคคุเทศก์
ล่าม นักแปล

Tel. 035-322-084
035-276-581

สาขาวิชาการประถมศึกษา
Bachelor of Education Program in
Elementary Education
จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด เพื่อ
ให้นักศึกษาสามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับประถมศึกษาแบบบูรณาการได้ใน
ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ นอกจากนีย้ งั สามารถจัดการ
เรียนรู้แบบคละชั้นได้อีกด้วย

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Bachelor of Education Program in Early
Childhood Education
จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มีคณาจารย์ประจ�ำ
สาขาวิชาทีจ่ บการศึกษาตรงตามหลักสูตร ของสาขาวิชา มีการบริหาร
จัดการของสาขาวิชาที่เป็นระบบ มีโครงการพัฒนานักศึกษาและ
กิจกรรม ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและความจ�ำเป็น
ของหลักสูตร มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภา
และความต้องการของสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ

◆

◆

◆
◆

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ทั้งในสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม

◆
◆
◆

ครูปฐมวัยในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชนทุกหน่วยงาน
ครูปฐมวัยหรือหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของรัฐบาล และเอกชน
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
ผูป้ ระกอบการในสถานศึกษา และสถานประกอบการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเด็กปฐมวัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Bachelor of Education Program in Computer
Education
จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครูทางด้านคอมพิวเตอร์
มาตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยจนถึง
ปัจจุบนั (ปี พ.ศ.2537-ปัจจุบนั ) มุง่ ผลิตครูคอมพิวเตอร์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
มีความรอบรูท้ างวิชาการ สามารถน�ำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้
ด้วยคอมพิวเตอร์ และน�ำคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานทางด้านบริหาร
ในหน่วยงานการศึกษาได้

แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถปฏิบตั งิ านได้ทงั้ ในหน่วยงานราชการ เอกชน
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
◆
ครูสอนคอมพิวเตอร์ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา
◆ นักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์
◆ นักวิจย
ั นักฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์
◆ นักพัฒนาและออกแบบสือ
่ ทางด้านคอมพิวเตอร์
เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ อีเลิรน์ นิง่ แอพพลิเคชัน่
ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ ฯลฯ

FACULTY OF
EDUCATION คณะครุศาสตร์
http://edu.aru.ac.th

สาขาวิชาพลศึกษา
Bachelor of Education Program in Physical Education
จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครูพลศึกษามาตั้งแต่
สมัยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น สาขาวิชาพลศึกษา จึงได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐาน สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทัง้ คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ มีความรูค้ วามสามารถ
ในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ประกอบอาชีพธุรกิจเอกชนและประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ ผูน้ ำ� การออกก�ำลังกายประจ�ำศูนย์สขุ ภาพ (Health Club)
ต่าง ๆ ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้บริหารจัดการและเจ้าหน้าที่กีฬาต่าง ๆ นักกีฬาอาชีพ ผู้น�ำด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ
และลูกเสือ-เนตรนารี

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
Bachelor of Education Program in Thai
Language Teaching

แนวทางประกอบอาชีพ

หลักสูตรพัฒนานักศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบันและรองรับสถานการณ์ในอนาคตตลอดจนสนองต่อ
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยเฉพาะความสามารถ
ในการน�ำวัฒนธรรมท้องถิ่นประเภทวรรณกรรมพื้นบ้าน และเพลง
พื้นบ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาประยุกต์ใช้ในการจัด
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐาน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมาสู่สังคม

◆

จุดเด่นของสาขาวิชา

◆

◆

◆

ครูสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
ครูสอนภาษาไทยส�ำหรับชาวต่างประเทศ
นักวิชาการด้านการศึกษา
ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการศึกษา

Tel. 035-322-084
035-276-581

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
Bachelor of Education Program in Science
จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีคณาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาที่จบการศึกษาตรงตามหลักสูตรของสาขาวิชา
มีการบริหารจัดการของสาขาวิชาทีเ่ ป็นระบบ มีโครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
และความจ�ำเป็นของหลักสูตร มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภาและความต้องการของสังคม บัณฑิตที่จบ
การศึกษามีรอ้ ยละของการได้งานท�ำมากกว่าร้อยละ 90 และในอนาคต ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้งบประมาณในการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่คณาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ
◆

◆
◆

◆

ครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและอาชีวศึกษา ทัง้ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการสอนวิทยาศาสตร์ในหน่วยของรัฐและศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรฝ่ายฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management
จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาเน้นการสร้างนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ที่มีทักษะพร้อมในการท�ำงาน
◆ เน้ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะด้ า นการบริ ห าร เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามเข้ า ใจธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะองค์ ร วม
มีการศึกษาทัง้ ในชัน้ เรียน การท�ำ Work shop การเรียนกับวิทยากรผูม้ ปี ระสบการณ์ในสายงานและดูงานจากสถานประกอบการ
◆ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ สังเกตได้จากวิชาบังคับและวิชาเลือกที่บรรจุอยู่ในหลักสูตร และการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น นักศึกษาจะได้รับการพัฒนามุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์การ
◆ ด้วยศาสตร์แห่งการจัดการ หลักสูตรนี้จึงเพิ่มโอกาสในการท�ำงานของผู้ส�ำเร็จการศึกษาซึ่งจะมีทางเลือกในการท�ำงาน
อย่างหลากหลายครอบคลุมทั่วทั้งองค์การ ทั้งในสายงานปฏิบัติการ สายงานวิเคราะห์และสายงานบริหาร

แนวทางประกอบอาชีพ
◆

◆
◆
◆

◆

ระดับปฏิบัติการ คือ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
ฝ่ายการขนส่ง
ระดับบริหาร คือ นักวิเคราะห์ดา้ นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักวางแผนวัตถุดบิ การผลิตกระจายสินค้า นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ นักธุรกิจน�ำเข้าและส่งออก ผูใ้ ห้บริการทางโลจิสติกส์ ตัวแทนการขนส่ง ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
รับราชการในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง คือ กรมการขนส่งทางน�ำ้ และพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์
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สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
Bachelor of Business Administration
in Entrepreneurship

สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration
Program in Marketing

จุดเด่นของสาขาวิชา

จุดเด่นของสาขาวิชา

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาการสู่การปฏิบัติจริง
ทางธุรกิจโดยนักศึกษา สร้างโมเดลทางธุรกิจในรูปแบบ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0

แนวทางประกอบอาชีพ
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาสามารถท�ำงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ ดังต่อไปนี้
◆ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรืออาชีพอิสระ
◆ พนักงานในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน นักพัฒนาธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
◆ เจ้ า หน้ า ที่ ข องภาครั ฐ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

◆

◆
◆
◆

เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับสูง
เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงานจริง
มีสถานทีฝ่ กึ งานจ�ำลองทีใ่ ห้นกั ศึกษาสามารถปฏิบตั งานจริง
หลังจบการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเองได้

แนวทางประกอบอาชีพ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสามารถท�ำงานในองค์กรหรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
◆ นักการตลาด
◆ นักธุรกิจ
◆ นักวิจัยการตลาด
◆ นักสื่อสารด้านการตลาด
◆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการตลาด

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Bachelor of Business Administration Program
in Human Resource Management
จุดเด่นของสาขาวิชา

ปัจจุบนั การบริหารทรัพยากรมนุษย์มคี วามส�ำคัญเพิม่ มากขึน้ ต่อองค์กรต่างๆ
ทั้งภาคธุรกิจและ ภาคราชการ เพราะการเปลี่ยนแปลงใดในองค์การ ย่อม
ต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น กล่าวได้ว่าตัวชี้วัดความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
ขององค์กร อยู่ที่ “คุณภาพของคน” ในองค์กรนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จึงมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในการพัฒนาดังกล่าวของทุกมิติในองค์กร

แนวทางประกอบอาชีพ

หลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงมุ่งพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมทันต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยสร้างให้นักศึกษาได้
เรียนรู้บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สามารถมองเห็นภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มากขึน้ มีความรู้
และทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชีย่ วชาญ
มีความเป็นมืออาชีพในการท�ำงาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพร้อม
จะเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีมาตรฐานต่อไปในอนาคต

◆

◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าทีง่ านบริหารทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
นักวิจัย
อาชีพอิสระ

Tel. 035-322-085
035-276-590

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
Bachelor of Business Administration Program in International Business
จุดเด่นของสาขาวิชา
◆

◆
◆

สาขาวิชาจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สอนโดยตรงในศาสตร์
ดังกล่าว
มีการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
การเรียนการสอนในหลักสูตรจะเน้นรายวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านระหว่างประเทศให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์

แนวทางประกอบอาชีพ
นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถประกอบอาชีพในหน้าที่ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังต่อไปนี้
◆ ธุรกิจส่วนตัวด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
◆ นักวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
◆ พนักงานเอกชน รัฐวิสาหกิจด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
◆ รับราชการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
◆ นักวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism
จุดเด่นของสาขาวิชา

ผ่านมาตรฐานงานบริการ มีประสบการณ์งานท่องเที่ยว ประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตรงสายงานอุตสาหกรรมบริการ

แนวทางประกอบอาชีพ

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวได้ เช่น ธุรกิจน�ำเที่ยว
ธุรกิจการบิน หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ เช่น
◆ ธุรกิจน�ำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจน�ำเที่ยว
◆ หน่วยงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย
่ ว เช่น เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการท่องเทีย่ ว เจ้าหน้าทีว่ างแผน และพัฒนาการท่องเทีย่ ว
◆ ครู นักวิชาการ นักวิจัย
◆ ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานรับจองตั๋ว พนักงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน

FACULTY OF คณะวิทยาการจัดการ
MANAGEMENT SCIENCE
http://management.aru.ac.th

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
Bachelor of Economics Program in
Economics of Money and Banking (B.Econ.)
จุดเด่นของสาขาวิชา

สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยผสมผสานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
กับศาสตร์ในด้านการเงินการธนาคารได้อย่างลงตัว อีกทั้งยัง
เน้นหนักถึงความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้จริงผ่านทางการ
สอบใบอนุญาตผู้แนะน�ำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการมีงานท�ำที่ดีในอนาคต

แนวทางประกอบอาชีพ

ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาสามารถท�ำงานในหน่วยงานราชการ ธนาคาร
และบริษัทเอกชน อันได้แก่ เศรษฐกร พนักงานธนาคาร
ผู้แนะน�ำการลงทุน ครู/อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration
Program in Management
จุดเด่นของสาขาวิชา

มีการเน้นในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยทางด้านวิชาการ
ในหลักสูตรจะเน้นรายวิชาทางด้านการบริหารภายในองค์กร
ทางธุรกิจอย่างครอบคลุม รวมทัง้ มีการเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทางด้าน
วิชาชีพมีการฝึกทักษะในการจัดท�ำแผนธุรกิจเพื่อเข้าสู่
การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสามารถท�ำงานในองค์กร หรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ ได้ดังนี้
◆ งานสายธุรกิจ เช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหาร
องค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน
◆ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชาการบัญชี
Bachelor of Accountancy
จุดเด่นของสาขาวิชา

เป็นวิชาชีพเฉพาะ มีสภาวิชาชีพรับรอง เป็นหนึง่ ในวิชาชีพอิสระ สามารถท�ำงานได้อย่างเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้ารับการท�ำงานในองค์กร
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปนี้
◆ ด้านการท�ำบัญชี
◆ ด้านการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
◆ ด้านบัญชีบริหาร
◆ ด้านการบัญชีภาษีอากร
◆ ด้านการวางระบบบัญชี
◆ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
◆ ด้านการให้ค�ำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
◆ ด้านการบริหารการเงิน และด้านบริหารธุรกิจสายงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง

Tel. 035-322-085
035-276-590

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
จุดเด่นของสาขาวิชา

มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ นักศึกษาสามารถบูรณาการ การเรียนกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
กับธุรกิจยุคปัจจุบันได้

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

นักพัฒนาโปรแกรม
นักพัฒนาเว็บไซต์
นักออกแบบกราฟิก
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
ผู้จัดการซอฟต์แวร์
ผู้จัดการฐานข้อมูล
นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการในงานคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะภาษา
อังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทัง้ ในและนอกห้องเรียน
มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท�ำกิจกรรมอันจะก่อให้เกิด
ความสามัคคี และการเรียนรูด้ า้ นวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ทัง้ ในรูปแบบกิจกรรมของชมรม การศึกษาดูงาน และกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาในแต่ละปีการศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

อาจารย์ในสถาบันสอนภาษา
นักวิชาการด้านภาษาอังกฤษ
นักวิเทศสัมพันธ์
นักแปล
มัคคุเทศก์
นักเขียนสื่อและสิ่งพิมพ์
พนักงานเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
พนักงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
พนักงานต้อนรับในโรงแรม
เลขานุการ
พนักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน

FACULTY OF คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
http://human.aru.ac.th

สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese

สาขาวิชานิติศาสตร์
Bachelor of Laws

จุดเด่นของสาขาวิชา

จุดเด่นของสาขาวิชา

◆

◆

◆

◆

นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเก็บหน่วยกิตของภาคเรียนที่ 1
ชั้นปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีได้
เป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาต้องฝึกงานในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน
ที่ 2 ก่อนส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาชาวจีน และได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมระหว่างกันในช่วงนอกเวลาเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆
◆

ล่าม นักแปลภาษาจีน
มัคคุเทศก์ภาษาจีน
พนักงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาจีน
พนักงานในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
นักวิชาการทางด้านภาษา
อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนและประเทศจีน

◆

◆

องค์ ก รวิ ช าชี พ เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา และ
สภาทนายความรับรองแล้ว
ส�ำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพ
รับราชการ หรือเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว
มี โ อกาสศึ ก ษาต่ อ เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา หรื อ
ปริญญาโท

แนวทางประกอบอาชีพ

ข้าราชการตุลาการ (ผู้พิพากษา) พนักงานอัยการ
ทหาร ต�ำรวจ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย นักวิชาการ นักวิจยั เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง
และพนักงานบริษัท

แนวทางประกอบอาชีพ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
Bachelor of Arts Program in Japanese

◆
◆

จุดเด่นของสาขาวิชา
◆

◆

◆

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์
เชีย่ วชาญในการสอนภาษาญีป่ นุ่ มายาวนานควบคูไ่ ปกับอาจารย์
ชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษาทุกรายวิชาในหลักสูตร
มีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ผู้เรียนมีโอกาส
เดินทางไปศึกษาอบรมทั้งระยะสั้น 1-2 สัปดาห์ และ
ระยะยาว 1 ปี เป็นประจ�ำทุกปี
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมที่ลงทุนโดยบริษัท
ญี่ปุ่น จบการศึกษาแล้วมีโอกาสได้งานทันที ค่าตอบแทนสูง

◆
◆
◆
◆

◆

ล่ามภาษาญี่ปุ่น
นักแปลภาษาญี่ปุ่น
พนักงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ
พนักงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
นักวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐในส่วนงาน
วิเทศสัมพันธ์
อาชี พ อิ ส ระที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศและ
ภาษาญี่ปุ่น

Tel. 035-245-400
035-276-586

สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai

แนวทางประกอบอาชีพ
◆

จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาไทยมีจุดเด่นที่กิจกรรมและโครงการต่างๆ
ซึ่งสามารถท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกทดลองใช้ความรู้
ทางภาษา วรรณกรรม และวรรณคดีไทย ตลอดจนได้เรียน
รูร้ ว่ มกันในการท�ำงานกับเพือ่ น พีน่ อ้ งร่วมสาขา เพือ่ นต่าง
สาขา และบุคคลในชุมชนภายนอก ทั้งในรูปแบบกิจกรรม
ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ และรูปแบบกิจกรรมบริการ
วิชาการของสาขาวิชาภาษาไทย

◆

◆

วิชาชีพด้านการใช้ความรู้ความสามารถทางภาษา
วรรณกรรม และวรรณคดีไทย ทั้งในหน่วยงานเอกชน
อาทิ ส�ำนักพิมพ์ต่างๆ บริษัทจัดท�ำหรือผลิตหนังสือ
จ�ำหน่าย และภาครัฐ เช่น อาชีพ นักเขียน บรรณาธิการ
พิสูจน์อักษร นักวิชาการ เป็นต้น
วิชาชีพทางการศึกษา ทั้งในองค์กรเอกชนและภาครัฐ
เช่น ครู (ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพครู) นักวิชาการ ติวเตอร์
เป็นต้น
เรียนต่อในระดับสูงขึ้น คือ ปริญญาโท ในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ เพื่อน�ำไปสู่โอกาสทางอาชีพที่กว้างขึ้น อาทิ
อาจารย์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Performing Arts
จุดเด่นของสาขาวิชา

หลั ก สู ต รศิ ล ปะการแสดงมุ ่ ง เน้ น การตอบสนองต่ อ
ความต้องการของสังคมทางวัฒนธรรม การแสดงทีบ่ รู ณาการ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ระบบการเรียนการสอนเพื่อสนอง
ความต้องการตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ปูพื้นฐาน
ของความเป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และความรับผิดชอบ
มี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ อนุ รั ก ษ์ สื บ สานวั ฒ นธรรม
เพือ่ สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานการแสดงให้หลากหลายบน
ฐานความรู้อย่างถูกต้อง เผยแพร่ผลงานการแสดงได้ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆

นักแสดง
นักเขียนบท
ผู้จัดการแสดง
ผู้ก�ำกับการแสดง
ผู้ฝึกสอนการแสดง
ผู้ออกแบบท่าร�ำ ท่าเต้น
นักจัดการแสดงและกิจกรรมพิเศษ
นักวิชาการด้านการแสดงและด้านศิลปะและวัฒนธรรม
นักฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และความกล้า
แสดงออกตามองค์กรต่างๆ
นักบริหารจัดการในองค์กรด้านศิลปะการแสดง
และอุตสาหกรรมศิลปะบันเทิง

FACULTY OF คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
http://human.aru.ac.th

สาขาวิชาประวัติศาสตร์
Bachelor of Arts Program in History

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
Bachelor of Public Administration

จุดเด่นของสาขาวิชา

จุดเด่นของสาขาวิชา

◆

◆

◆

◆

สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัง้ อยูท่ า่ มกลางแหล่งเรียนรูท้ างประวัตศิ าสตร์และมรดกโลก
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนจากสถานที่จริง
มีการเรียนการสอนทีฝ่ กึ ให้นกั ศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์
และน�ำองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
คณาจารย์ในสาขาวิชามีความรู้ความสามารถ และมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

แนวทางประกอบอาชีพ

นักประวัติศาสตร์ นักวัฒนธรรมศึกษา นักจดหมายเหตุ
ครูสงั คมศึกษา อาจารย์ นักวิเคราะห์ นักข่าว นักพัฒนาสังคม
นักเขียนสารคดี มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานราชการต่างๆ ฯลฯ

◆

บูรณาการองค์ความรูด้ า้ นการปกครองท้องถิน่ โดยเน้น
การศึกษาจากกรณีศึกษา
เน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบตั โิ ดยผ่านกระบวนการ
สหกิจศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆

◆

หน่วยงานภาครัฐ เช่น ปลัดอ�ำเภอ พนักงานส่วนท้องถิน่
หน่วยงานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
องค์กรระหว่างประเทศ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Bachelor of Communication Arts
จุดเด่นของสาขาวิชา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมุง่ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
ประเทศ ซึง่ มีแนวโน้มความต้องการบุคลากรทีม่ ที กั ษะความสามารถ
ทางนิเทศศาสตร์ที่หลากหลายภายในบุคคลเดียว (Multi-skilling)
และมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายงานด้าน
การสื่อสารองค์กรและการเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพที่
ด�ำเนินงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ บัณฑิตนิเทศศาสตร์
จึงเป็นนักสื่อสารที่มีความสามารถด้านการผลิตสื่ออย่างครบวงจร
เพื่อเผยแพร่ได้หลายช่องทาง (Multiplatforms) ตลอดจนสามารถ
วางแผนกลยุทธ์การสือ่ สาร และสร้างสรรค์เนือ้ หาทีต่ รงกับวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

ผู้สื่อข่าว
นักสื่อสารองค์กร
นักสื่อสารการตลาด
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
พิธีกรและผู้ด�ำเนินรายการ
นักออกแบบสื่อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
ช่างภาพ
นักสื่อสารกิจกรรมพิเศษ
ผู้ผลิตสื่ออิสระ
ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชน

Tel. 035-245-400
035-276-586

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration
จุดเด่นของสาขาวิชา

คณาจารย์มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ จบการศึกษาในสถาบันที่ได้การรับรองมาตรฐาน มีประสบการณ์
ด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตเพื่อจบไป
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในการท�ำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

แนวทางประกอบอาชีพ
◆

◆
◆
◆
◆

รับราชการในต�ำแหน่งต่างๆสังกัดกระทรวง กรม ในสายต่างๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์งานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต�ำรวจ ทหาร
พนักงานรัฐวิสาหกิจในสายบริหารทัว่ ไป ต�ำแหน่งระดับปฏิบตั ิ เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน
พนักงานประจ�ำส�ำนักงาน ฝ่ายบริหารทัว่ ไปหรือฝ่ายบริการในหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น พนักงาน
ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
Bachelor of Arts Program in Islamic Interdisciplinary
จุดเด่นของสาขาวิชา
◆
◆
◆
◆
◆

รายวิชาตอบสนองความต้องการของสังคมมุสลิมและตลาดแรงงาน
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาอิสลามศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
บริหารหลักสูตรและดูแลรายวิชาโดยคณาจารย์ทมี่ คี วามรูแ้ ละเชีย่ วชาญทัง้ ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
มีหอพัก ห้องละหมาด และอาหารฮาลาลใกล้ชุมชนมุสลิม
ค่าบ�ำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย มีทุนการศึกษา มีสอนปรับพื้นฐาน

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆
◆

วิทยากร นักวิชาการ และครูสอนอิสลามศึกษา
พนักงานโรงพยาบาลบริการชาวตะวันออกกลาง
พนักงานสถานประกอบการบริการนักท่องเที่ยวมุสลิม
พนักงานบริษัท สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมหะลาล
พนักงานสถาบันการเงินและธนาคารอิสลาม หรือบริษัทตะกาฟุล (ประกันภัย)
ประกอบอาชีพอิสระด้านผลิตงานนวัตกรรมอิสลามและธุรกิจหะลาล SMEs

หมายเหตุ: สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม อยูใ่ นช่วงของการปรับปรุงหลักสูตร และเริม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2561
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 035-245-400, 035-276-586 )

FACULTY OF คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
http://human.aru.ac.th

สาขาวิชาศิลปกรรม
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts
จุดเด่นของสาขาวิชา

เป็นสาขาวิชาที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่น ในบริบทของศิลปวัฒนธรรม สามารถสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
และมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆

พนักงานบริษัท หรือสถานประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจทางด้านศิลปกรรม
นักวิชาการทางศิลปกรรม ผู้น�ำชมพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ผู้ให้ค�ำปรึกษาทางด้านศิลปกรรม
ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านศิลปกรรม ผู้สร้างสรรค์ ผลิต จัดจ�ำหน่ายงานศิลปกรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรมในหน่วยงานราชการและเอกชน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรีสากล
Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Western Music

แนวทางประกอบอาชีพ
◆

จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาดนตรีสากล จุดเด่นอยูท่ คี่ วามสามารถปฏิบตั บิ รรเลง
เครือ่ งดนตรีสากลได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ ความรูท้ างทฤษฎี
และด้านวิชาการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับดนตรีสากล โดยเฉพาะ
ทางด้านดนตรีเชิงพาณิชย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
บุคลากรที่ส�ำคัญด้านดนตรีสากลของประเทศ

สาขาวิชาดนตรีไทย
Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Thai Music

◆

◆

วิชาชีพด้านการใช้ความรูค้ วามสามารถทางด้านดนตรีสากล
เช่น เป็นนักดนตรี เป็นครู เป็นซาวด์เอ็นจิเนียร์ เป็นผูป้ ระพันธ์
เพลง เป็นผูเ้ ขียนโปรแกรมดนตรี รวมถึงธุรกิจต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานดนตรี
วิชาชีพทางการศึกษา ทั้งในองค์กรเอกชนและภาครัฐ เช่น
ครู (ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพครู) นักวิชาการ และองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านดนตรี เป็นต้น
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อน�ำไปสู่โอกาสทางอาชีพที่มี
ความหลากหลาย

แนวทางประกอบอาชีพ

นักดนตรี นักร้อง ◆ นักวิชาการดนตรี
ผู้ฝึกสอนดนตรี ◆ ผู้จัดการโรงเรียนดนตรีเอกชน
◆ ศิลปินดนตรี
◆ ผู้ประกอบการอิสระ
จุดเด่นของสาขาวิชา
◆ พนักงานบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับดนตรี
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านดนตรีไทย
ทัง้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และการจัดการทางดนตรี สามารถบูรณาการ ◆ นักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงดนตรี
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสูส่ งั คม เป็นผูอ้ นุรกั ษ์ ◆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายนันทนาการ
ในหน่วยภาครัฐและเอกชน
สืบทอด พัฒนาดนตรีไทยและดนตรีในท้องถิ่นสู่สากล
◆
◆

Tel. 035-245-400
035-276-586

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
Bachelor of Arts Program in Community Development
จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ยึดชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์จากสภาพจริงเข้าถึงพหุวัฒนธรรม
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน และเน้นให้ผู้เรียนมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

บัณฑิตในองค์กรภาครัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่และนักวิชาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา
นักวิชาการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นักวิจัยสังคม
นักพัฒนาอิสระในท้องถิ่น
อาชีพอิสระอื่นๆ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Microbiology

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
Bachelor of Engineering Program
in Management Engineering

จุดเด่นของสาขาวิชา

มีความพร้อมในการจัดการสอนสูง เนื่องจากมีคณาจารย์ที่มีความรู้
ในศาสตร์จลุ ชีววิทยา และมีความพร้อมของเครือ่ งมือในห้องปฏิบตั กิ าร
เพื่อท�ำการค้นคว้า ทดลอง การเรียนการสอนเน้นการเข้าถึงผู้เรียน
เป็นกันเอง ใส่ใจ และดูแลใกล้ชิด

จุดเด่นของสาขาวิชา
◆

◆

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆

◆

◆

◆

นักวิทยาศาสตร์ - นักวิจัยด้านจุลชีววิทยา
นักนิติวิทยาศาสตร์
นักวิชาการในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรม อาหาร เครือ่ งดืม่ เวชภัณฑ์ เครือ่ งส�ำอาง
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์ - ทดสอบ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
นักวิจยั ผูช้ ว่ ยวิจยั ในห้องปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยาของหน่วยงาน
ต่างๆ
ผู้ประกอบการธุรกิจและอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยา
เป็นพื้นฐาน
บุคลากรทางการศึกษา

◆

เน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และทักษะ
ทางภาคอุตสาหกรรม
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปญ
ั หา และแก้ปญ
ั หา
ทางวิศวกรรมได้
มีเครื่องมือ และเครื่องจักรที่ทันสมัย

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆

◆
◆

◆

วิศวกรการจัดการและประเมินโครงการ
วิ ศ วกรฝ่ า ยผลิ ต ฝ่ า ยควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ฝ่ายซ่อมบ�ำรุง
ผูจ้ ดั การฝ่าย หัวหน้าแผนก ในสถานประกอบการ
วิศวกร นักวิชาการ นักวิจัย นักออกแบบงาน
อุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม

FACULTY OF คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY
http://sci.aru.ac.th

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
Bachelor of Science Program in Home
Economics
จุดเด่นของสาขาวิชา

คิดเป็น เด่นบริการ สร้างฐานอาชีพด้วยงานคหกรรมศาสตร์
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้และทักษะ
ด้ า นวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ในระดั บ ที่ สู ง มาก โดยมุ ่ ง เน้ น
การพัฒนาความรู้ความช�ำนาญด้านวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
หรือผสมผสานระหว่างการศึกษารายวิชาการกับการวิจยั ซึง่ ส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือ
ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
◆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารและควบคุมอาหาร
◆ พนักงานฝ่ายโภชนาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
◆ ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ
◆ พนักงานฝ่ายผลิตอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร
◆ เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจงานดอกไม้
งานสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม งานศิลปะประดิษฐ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science Program
in Agriculture
จุดเด่นของสาขาวิชา
◆

◆

◆

นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานทาง
ด้านการเกษตรทัง้ ในภาคสนาม และห้องปฏิบตั กิ าร
นั ก ศึ ก ษามี อ งค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นการเกษตรที่
หลากหลาย ซึ่งมีความจ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีความเป็นจิตอาสา

แนวทางประกอบอาชีพ
◆

◆

◆
◆

รับราชการในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมการข้าว
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ,จังหวัด รวมทัง้ ครู อาจารย์
รัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
บริษัทเอกชน
ประกอบอาชีพส่วนบุคคล เช่น ฟาร์มเกษตรของตนเอง

สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry
จุดเด่นของสาขาวิชา
◆

◆

◆
◆

คณาจารย์ในสาขาวิชาเคมีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง
ทางวิชาการ
นักศึกษาสาขาเคมีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถจากกิจกรรมที่ทางสาขาวิชาเคมีจัดขึ้น หรือให้
การสนับสนุนทั้งในและนอกห้องเรียน
สาขาวิชาเคมีสามารถบริหารจัดการให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม
บัณฑิตมีงานท�ำสูง

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

นักเคมี
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์วิจัย
นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเคมีในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
ครู อาจารย์ ผู้สอนเคมีหรือวิทยาศาสตร์โดยศึกษาต่อทางด้านการศึกษา
นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องทางเคมี

Tel. 035-245-888
035-276-588

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Bachelor of Science Program in Plant
Production Technology
จุดเด่นของสาขาวิชา

แนวทางประกอบอาชีพ

สร้างความสามารถในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ◆ ท�ำงานในหน่วยงานของภาครัฐ ในหน้าทีน่ กั วิชาการ นักวิจยั
ภาษาต่างประเทศ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี เพื่อการ  	 กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมป่าไม้ กรมส่งเสริม
พัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตพืชสมัยใหม่ หรือผลิตภัณฑ์พืช
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
ใหม่ ตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดงาน ตลอดจน
กระทรวงทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ
การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญในอนาคต ◆ ท� ำ งานในบริ ษั ท เอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต พื ช
เช่น พืชสมุนไพร พืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน พืชอินทรีย์
ครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และการผลิต
เป็นต้น เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
เมล็ดพันธุ์พืช
ชุมชนและประเทศ ปลูกฝังแนวคิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อ ◆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ให้นกั ศึกษามีทกั ษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและตลอดเวลาพร้อม ◆ ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการผลิตพืช หรือจ�ำหน่าย
สู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตพืช

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
จุดเด่นของสาขาวิชา
◆
◆
◆

◆

สาขาวิชามีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงและมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชามีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับการรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
คณาจารย์ในสาขาวิชามีประสบการณ์ตรงในสายวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

วิศวกรไฟฟ้า 		
วิศวกรโรงงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
วิศวกรที่ปรึกษาทางด้านไฟฟ้า
วิศวกรโครงการทางด้านไฟฟ้า
วิศวกรออกแบบทางด้านไฟฟ้า
ผู้ประกอบการอิสระ

FACULTY OF คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY
http://sci.aru.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Industrial Technology
จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา
ในสายวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชามีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมที่จะให้นักศึกษา
ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตที่เหมือนจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์
ในงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นกระบวนการจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ฯลฯ และสาขาวิชายังได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ในการให้นกั ศึกษาได้มกี ารทดสอบความรูค้ วามสามารถทางด้านช่างอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดมาตรฐานฝีมือแรงงานทดสอบให้กับนักศึกษาที่จะส�ำเร็จการศึกษาออกไป
การส่งนักศึกษาเพือ่ เข้าไปฝึกประสบการณ์วชิ าชีพตามสถานประกอบการต่างๆทัง้ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะส�ำเร็จการศึกษาและเข้าไปเป็นบุคลากรของสถานประกอบการต่างๆ

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆

บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
บุคลากรฝ่ายผลิตและการบ�ำรุงรักษา
บุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
บุคลากรฝ่ายควบคุมคลังสินค้าหรือคลังพัสดุ
ประกอบอาชีพอิสระ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science Program in
Environmental Science
จุดเด่นของสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program
in Information Technology

ทางสาขาวิชามีจดุ เด่นในเรือ่ งการบริการวิชาการทีบ่ รู ณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขา โดยมีการ
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการและเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการกับชุมชนในท้องถิ่น

จุดเด่นของสาขาวิชา

แนวทางประกอบอาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ

◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆

นักสิ่งแวดล้อม
นักวิจัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
วัสดุ และสารเคมี
ประกอบอาชีพส่วนตัว

พัฒนาบัณฑิตที่รอบรู้ รองรับการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0
และสามารถน�ำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการ
ขององค์กรได้
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Tel. 035-245-888
035-276-588

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
จุดเด่นของสาขาวิชา
◆

◆
◆

อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาทุกท่านจบการศึกษาตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอนท�ำให้มีศักยภาพในการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชามีผลงานด้านวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เพียงพอและพร้อมส�ำหรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆

◆

◆

ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
ท�ำงานราชการ เช่น นักวิจยั นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำห้องปฏิบตั กิ ารในสถานศึกษาและหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
และรับผิดชอบด้านอาหาร
ท�ำงานเอกชน เช่น นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ หัวหน้า
ฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น
เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ สารเคมี สารปรุงแต่งอาหาร

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Bachelor of Science Program in Occupational
Health Safety
จุดเด่นของสาขาวิชา
◆

◆

◆

◆

เป็นสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขที่น�ำหลัก
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ปกป้อง
ดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูป้ ระกอบอาชีพทัง้ มวล
เป็นสาขาที่ประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพื่อ
การจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัย ป้องกันสภาพแวดล้อม
เป็นพิษ อันก่อให้เกิดอันตรายหรือส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ
และสังคม
เป็นสาขาที่มีตลาดแรงงานรองรับ เนื่องจากสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม จ�ำเป็นต้องมีเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงาน
ระดับวิชาชีพเพือ่ ควบคุมดูแลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภายในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 13

แนวทางประกอบอาชีพ
◆

◆

◆

◆

◆

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ
นักวิชาการด้านสาธารณสุข ด้านสิง่ แวดล้อม
ด้านความปลอดภัย และนักวิชาการแรงงาน
ผูต้ รวจสอบด้านสิง่ แวดล้อมในการทาํ งาน /
เป็นผู้ชํานาญการ
เป็นผู้ประสานงานและให้ค�ำปรึกษาด้าน
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใน
การท�ำงาน ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์
ด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน
อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

FACULTY OF คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY
http://sci.aru.ac.th

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics
จุดเด่นของสาขาวิชา
◆
◆

◆

คณาจารย์ มีคุณวุฒิตรงตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด (สกอ.)
เพิ่มศักยภาพนักศึกษา ให้สามารถสอบแข่งขันในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู
สร้างทางเลือกใหม่คณิตศาสตร์ประกันภัย

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆
◆

รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์วางแผน วิจัยและประมวลผล
นักวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์
อาชีพในสายงานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เช่น งานพิจารณารับประกัน งานสินไหมทดแทน
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่น นักคณิตศาสตร์และสถิติ ในธุรกิจและอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Bachelor of Science Program in Public Health
(ได้ผ่านการเห็นชอบของสภาวิชาชีพแล้ว)

จุดเด่นของสาขาวิชา

“เน้นการปฎิบัติจริงเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ”
เป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ซึ่งก�ำลังต้องการบุคลากรเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข
ให้ครอบคลุมทัง้ ในระดับชุมชนและระดับประเทศ นอกจากนัน้ การผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาสาธารณสุขยังสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการสร้างสุขภาพมากกว่าการรักษา ตามวิสัยทัศน์ ″สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง″

แนวทางประกอบอาชีพ
◆

◆
◆

นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ�ำต�ำบล ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ และส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด
นักวิชาการในสถานประกอบการที่มีหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข
ผู้ประกอบอาชีพอิสระในด้านการส่งเสริมสุขภาพ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของภาคเอกชน

หมายเหตุ : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อยูใ่ นช่วงของการปรับปรุงหลักสูตร และเริม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561
			 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 035-245-888, 035-276-588)

Tel. 035-245-888
035-276-588

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
จุดเด่นของสาขาวิชา
◆
◆
◆

บัณฑิตมีงานท�ำตรงสาขา
มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย

แนวทางประกอบอาชีพ
◆
◆
◆
◆
◆
◆

นักพัฒนาซอฟต์แวร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
วิศวกรระบบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
ประกอบอาชีพอิสระ

◆
◆
◆
◆
◆
◆

นักพัฒนาเว็บไซต์
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
ผู้สอนคอมพิวเตอร์
นักวิชาชีพในสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้วทิ ยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติทั่วไป และเงื่อนไขส�ำหรับผู้สมัคร
1. ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส�ำหรับหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี หรือส�ำเร็จการศึกษาระดับ
		อนุปริญญาหรือเทียบเท่าส�ำหรับหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน หรือหลักสูตร 2 ปีตอ่ เนือ่ ง หรือส�ำเร็จการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด
2.		มีความประพฤติดี
3.		ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเมื่อเป็นนักศึกษา
4.		สุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546)
5.		มีสัญชาติไทย หรือตามที่สาขาวิชาก�ำหนดในหลักสูตร
6.		คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการรับสมัครนักศึกษา

หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
1.		ใบสมัคร
2.		รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ�ำนวน 2 รูป
3.		ส�ำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จ�ำนวน 1 ฉบับ
4.		ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน 1 ฉบับ
5.		ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของบิดา และมารดาอย่างละ 1 ฉบับ
6.		ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 1 ฉบับ
7.		ส�ำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล (ถ้ามี) จ�ำนวน 1 ฉบับ
		(รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

ทุนการศึกษา
1. ทุนการศึกษาแบบได้เปล่า
		 ◆ ทุนเรียนดี
		 ◆ ทุนกิจกรรม
		 ◆
ทุนนักกีฬา
		 ◆ ทุนช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัย
2. ทุ น กองทุ น เงิ น ให้ กู ้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) และ
ทุนกองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ กู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
เป็นทุนของรัฐบาลทีจ่ ดั สรรให้แก่มหาวิทยาลัย โดยพิจารณา
ให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา

สวัสดิการส�ำหรับนักศึกษา
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

บริการผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน
บริการแนะน�ำทางด้านการศึกษา (โดยมีห้องสมุดคลังสมองขนาดใหญ่)
บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
บริการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
บริการบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
มีศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
บริการ Free WiFi
บริการด้านเสริมสร้างพลานามัย โดยมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ห้อง Fitness พร้อมอุปกรณ์ครบครัน

หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จดั ให้มหี อพักนักศึกษา
(ส�ำหรับนักศึกษาหญิง) เพื่อให้นักศึกษาที่มีความจ�ำเป็น
เรื่องที่อยู่อาศัย ได้พักอาศัยอย่างปลอดภัย และสะดวกต่อการ
เดินทาง โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

ACTIVITY

กิจกรรมส�ำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มุง่ พัฒนานักศึกษา
ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนการเพิ่มพูนประสบการณ์
ทีเ่ ป็นประโยชน์ โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมนักศึกษา
ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม และบ�ำเพ็ญประโยชน์ โดยมีชมรม
ทีจ่ ดั ตัง้ ตามความสนใจของนักศึกษา และให้นกั ศึกษาได้
มีสว่ นร่วมท�ำงานร่วมกับบุคคลอืน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคม

นางสาววิชุดา ทรัพย์สมบัติ

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท
น�้ ำ หนั ก ไม่ เ กิ น 57 กิ โ ลกรั ม ในการแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันผลงานด้านคอมพิวเตอร์ ในงาน The 5th ASEAN
Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2017) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
◆

นายพชรพล พูลเพ็ชร

ผลงาน “Toa Toys and Collection Online Shop System”
ได้รับรางวัล Good Paper award.

SHOW CASE

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
◆

นายอดิศักดิ์ สมภักดี

◆

นายเจนภพ เค้าโครต

◆

นายณรงค์ แก้วมรกต

◆

นายธีรวัฒน์ สุขรักษ์

◆

นางสาวจันทิมา วันนา

◆

นายสรวิศ เศรษฐบุบผา

ผลงาน “ระบบร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านซีด”
ได้รางวัล Good Paper (Poster) award.
ผลงาน “ระบบบริหารจัดการร้านนวดแผนไทย กรณีศึกษา ร้านอยุธยานวดแผนไทย”
ได้รับรางวัล Good Paper (Poster) award.
ผลงาน “Photo Shop Management System: A Case Study of Dara photo Shop”
ได้รับรางวัล Good Paper (Poster) award.
ผลงาน “ระบบสารสนเทศกองทุนหมู่บ้าน บ้านอ้อ”
ได้รับรางวัล Good Paper (Poster) award.
ผลงาน “December House bike for rent system”
ได้รับรางวัล Good Paper (Poster) award.
ผลงาน “แอปพลิเคชันมัคทายก”
ได้รับรางวัล Good Paper (Poster) award.

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ในประกวดออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ “ทุเรียนจันท์” ในงาน
“มหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจ�ำปี 2560”
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 (เหรียญทองแดง) การแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค (World Skills Thailand)
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

1. นายธรรมนูญ สุขศรี
2. นายสรวีย์ สีมะเดื่อ		
3. นายอนุวัตร ประทุมทอง

นายเสกสรรค์ สุมานิตย์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รบั คัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ในฐานะ เป็นผูท้ ำ� คุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชนจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย

		
คณะ/สาขาวิชา
		

ค่าบ�ำรุงการศึกษา		
แบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน

ค่าบ�ำรุงการศึกษา
ตลอดหลักสูตร (5 ปี)

7,000.7,000.7,000.8,000.7,000.7,000.8,000.7,000.7,000.7,000.-

70,000.70,000.70,000.80,000.70,000.70,000.80,000.70,000.70,000.70,000.-

คณะครุศาสตร์
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
พลศึกษา
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

ค่าบ�ำรุงการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (แบบเหมาจ่าย ภาคปกติ)
		
คณะ/สาขาวิชา
		
คณะวิทยาการจัดการ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

การจัดการ
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
การท่องเที่ยว
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ

ค่าบ�ำรุงการศึกษา		 ค่าบ�ำรุงการศึกษา
แบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน
ตลอดหลักสูตร (4 ปี)
8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.-

64,000.64,000.64,000.64,000.64,000.64,000.64,000.64,000.64,000.64,000.-

		

คณะ/สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาชุมชนและสังคม
ศิลปกรรม
ศิลปะการแสดง
รัฐประศาสนศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาญี่ปุ่น
นิติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
สหวิทยาการอิสลาม
ดนตรีสากล
การปกครองท้องถิ่น
ภาษาจีน
ดนตรีไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

คณิตศาสตร์
เกษตรศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
เคมี
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
วิศวกรรมการจัดการ
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการผลิตพืช
สาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ค่าบ�ำรุงการศึกษา		 ค่าบ�ำรุงการศึกษา
แบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน
ตลอดหลักสูตร (4 ปี)
7,000.7,000.8,000.7,000.8,400.8,500.8,000.8,500.8,500.8,000.7,000.9,400.8,000.7,000.8,500.-

56,000.56,000.64,000.56,000.67,200.68,000.64,000.68,000.68,000.64,000.56,000.75,200.64,000.56,000.68,000.-

9,400.9,400.9,400.9,400.9,400.9,400.9,400.9,400.9,400.9,400.9,400.9,400.9,400.9,400.9,400.-

75,200.75,200.75,200.75,200.75,200.75,200.75,200.75,200.75,200.75,200.75,200.75,200.75,200.75,200.75,200.-

งานประชาสัมพันธ์

96 หมู่ที่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ตำ�บลประตูชัย อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Tel. 035-276-555
www.aru.ac.th

