สารอธิการบดี
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560

ในนามผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน
ที่ประสบความสําเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขอต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้วยความยินดียิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภาระหน้าที่ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะ การแสดง และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรกรรมและด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วย
เพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ทํ า ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ และวางแผนการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั บ นานาชาติ
ทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
ได้อย่างหลากหลาย กว้างขวาง มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมที่จะให้นักศึกษาออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นคนเก่ง คนดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต
และรั บผิ ดชอบต่อสั งคมส่ วนรวม จึงกํ าหนดอัตลักษณ์ ของบัณฑิตไว้ ดังนี้ ใฝ่ รู้ (เก่ ง) อุ ตสาหะ (มานะ อดทน) สํานึกดี (เป็นคนดี ) และมี จิตอาสา
(ใจบริการ) อันจะทําให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน อย่างสมบูรณ์
ท้ายสุดนี้ ขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้ประสบผลสําเร็จดังทีต่ ั้งใจหวังไว้ และเป็นคนดี คนเก่ง มีมานะ อดทน มีใจบริการ เพื่อเป็นที่
พึ่งและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

นายเกษม บํารุงเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตอนที่ 1 แนะนํา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
 รายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
4
 แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5
 หัวหน้าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน
11
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คานิยม จุดเน้น
12
 พันธกิจ นโยบาย
13
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
14
 ภารกิจ
15
 การแบงสวนราชการ
19
 รายนามผู้บริหาร
20
 กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
21
 กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
 กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
 กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
24
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาด้วยการจัด
การศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.2560
26
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาด้วยการให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550
40
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ก

เรื่อง
หน้า
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตอ)
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาด้วยการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจายคาธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552
42
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาด้วยการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจายคาธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
45
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาด้วยการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจายคาธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
47
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นราย
วิชาเรียน และการศึกษารายวิชาเรียนเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
48
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม
การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552
49
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเทียบโอน
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
50
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาด้วยการเก็บเงินบํารุง
การศึกษา และการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2549
55
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สารบัญ
เรื่อง
หน้า
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาด้วยการเก็บคาบํารุง
การศึกษา แบบเหมาจายระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2559
58
 ประกาศสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบตั ิการชําระ
เงินคาบํารุงการศึกษาของบุคลากรประจําการ
62
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง วาด้วยการเก็บ
เงินบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี เพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)
พ.ศ. 2558
63
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2550
67
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาด้วยเครื่องแบบ
เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ.2557
74
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พ.ศ. 2552
77
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบตั แิ ละ
มาตรการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนลาช้าของ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558
79
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558
81
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
83
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง
หน้า
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง พ.ศ. 2556
84
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559
86
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษา
89
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยืนยันสิทธิ์
เป็นนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2560
92
 พระราชกฤษฎีกาวาด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
94
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาด้วย การกําหนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ ํารงตําแหนงอาจารย์ ผู้ชว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
98
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหนงอาจารย์ ผู้ชวยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
101
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การย้ายสาขาวิชา
เรียนสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
114
 ตารางผลการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสูระบบ
การศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปี
การศึกษา 2559
117

ข
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สารบัญ
เรื่อง
ตอนที่ 3 งานบริการและสวัสดิการ
 บริการและสวัสดิการ
 กองพัฒนานักศึกษากับแนวทางการบริหารกิจการนักศึกษา
 ทุนการศึกษาแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
 คําชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
 การขอยกเลิกวิชาเรียน
 การขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
 นักศึกษาขอย้ายสถานศึกษา
 การลาพักการเรียน
 คําถาม - คําตอบ สําหรับเรือ่ งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา
ตอนที่ 4 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและคําอธิบายรายวิชา
คณะครุศาสตร์
สาระสําคัญของหลักสูตร
 คณิตศาสตร์ 5 ปี
 สังคมศึกษา 5 ปี
 การศึกษาปฐมวัย 5 ปี
 คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า เรื่อง
คณะครุศาสตร์ (ตอ)
138  วิทยาศาสตร์ 5 ปี
140  พลศึกษา 5 ปี
142  การสอนภาษาไทย 5 ปี
144  การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี
147  การประถมศึกษา 5 ปี
151  การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี
156 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
157 สาระสําคัญของหลักสูตร
158  ภาษาอังกฤษ 4 ปี
159  ภาษาไทย 4 ปี
160  ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
161  ภาษาจีน 4 ปี
 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี
173  สหวิทยาการอิสลาม 4 ปี
174  ประวัติศาสตร์ 4 ปี
 ดนตรีไทย 4 ปี
190  ดนตรีสากล 4 ปี
191  ศิลปกรรม 4 ปี
196  ศิลปะการแสดง 4 ปี
201  นิติศาสตร์ 4 ปี
206  นิเทศศาสตร์ 4 ปี
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216
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230
235
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280
284
288
292
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สารบัญ
เรื่อง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตอ)
 รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี
 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสําคัญของหลักสูตร
 เกษตรศาสตร์ 4 ปี
 เคมี 4 ปี
 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี
 คณิตศาสตร์ 4 ปี
 จุลชีววิทยา 4 ปี
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี
 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี
 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี
 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนือ่ ง)
คณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญของหลักสูตร
 การบัญชี 4 ปี
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เรื่อง
คณะวิทยาการจัดการ (ตอ)
296  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี
300  การตลาด 4 ปี
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี
304  การจัดการ 4 ปี
306  การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี
310  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 ปี
314  การเป็นผู้ประกอบการ 4 ปี
318  ธุรกิจระหวางประเทศ 4 ปี
323  การทองเที่ยว 4 ปี
327 ภาคผนวก
331 - การเขียนรายงานทางวิชาการ
336 - ภาพกิจกรรมนักศึกษา
341 - หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
345 - ตารางบันทึกข้อมูลการเรียนตลอดหลักสูตร
349
353
357
361
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372
376
380
384
388
392
396
400
404
410
417
421
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ตรามหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจํา
สถาบั น ราชภั ฏ ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ นํ า ความกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ าขอพระราชทาน เพื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคลแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะเป็นรูปวงรีภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักร มีอักขระ
เป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ
(แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ) ในแผ่นดินโดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับ
เหนือพระที่นั่งอัฐทิศและสมาชิกรัฐสภาถวายน้ําอภิเษกจากทิศทั้งแปด มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกรจารึก
ชื่อสถาบัน
ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏได้รับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย ชื่อท่อนบนจารึกเป็นภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา” ท่ อ นล่ า งจารึ ก เป็ น ภาษาอั ง กฤษว่ า “PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT
UNIVERSITY”
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีตา่ งๆ จํานวน 5 สี
สีน้ําเงิน
แทน ค่าสถาบันเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ให้กําเนิด และพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว
แทน แหล่งที่ตั้งของสถาบันทั้ง 38 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง
แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม
แทน ค่าความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 38 สถาบัน
สีขาว
แทน ค่าความคิดบริสุทธิข์ องนักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย
สิกฺขากาโม ภวํ โหติ

หมายถึง ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ

ธงประจํามหาวิทยาลัย

• สีเหลือง ( อยู่ด้านบน )
• สีแดง ( อยู่ด้านล่าง )

สีประจํามหาวิทยาลัย

• เหลือง – แดง

ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย

• ดอกโสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รายชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แนะนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยับศรี กาญจนะวงศ์*
1. บทนํา
คนที่อยู่กรุงเก่าอย่างเจ้าของ
โปรดช่วยมองให้ซึ้งถึงความหลัง
โรงเรียนฝึกหัดครู ที่หลังวังฯ
คือการตั้งต้นชีวิต วิทยาลัย ( ครูพระนครศรีอยุธยา )
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411-2453) ได้มีการปฏิรูปศึกษาขึ้น การจัดการศึกษาสมัยนี้แตกต่างไป
จากเดิมเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนตามแบบตะวันตก มีโรงเรียนครู หลักสูตรแบบเรียน อันเป็นรากฐานของการศึกษาสมัยใหม่ของประเทศ
มาจนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ.2430 ได้ก่อตั้งกรมศึกษาธิการ โรงเรียนที่มีอยู่สมัยนั้น ก็ขึ้นกับกรมศึกษาธิการทั้งสิ้นและอีก 2 ปีต่อมา คือ พ.ศ. 2432
ได้ตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง การฝึกหัดครูของไทย เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2435 ซึ่งขณะนั้น
การจัดการฝึกหัดครูเป็นหน้าที่ของกรมศึกษาธิการ โรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกตั้งขึ้นที่บริเวณโรงเลี้ยงเด็กสะพานดําพระนคร เรียกว่า “โรงเรียน
ฝึกหัดอาจารย์” สอนระดับประโยคประถมกําหนดเวลาเรียน 2 ปี ในปีแรกมีนักเรียนเพียง 3 คน ปีต่อมานักเรียนเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ
จึงย้ายมาอยู่ที่ตึกแม้นนฤมิตร วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อปี พ.ศ.2445 เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์” ปี พ.ศ. 2446 ได้ขยาย
หลักสูตรให้สูงขึ้นถึงขั้นฝึกหัดครูมัธยม
ในปี พ.ศ. 2446 กระทรวงธรรมการได้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ที่บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา เรียกว่า “โรงเรีย นฝึก หัดครูฝั่ ง
ตะวันตก” สอนตามหลักสูตรครูมูล รับนักเรียนหัวเมืองเข้าศึกษา เพื่อมุ่งหมายให้ออกไปเป็นครู ตามหัวเมือง เพื่อเป็นการสะดวกแก่การที่จะ
ขยายการศึกษา ให้แพร่หลายต่อไป กระทรวงธรรมการจึงได้ดําเนินการจัดตั้งการฝึกหัดครูในหัวเมืองขึ้นในบางมณฑลด้วยการฝึกหัดครูของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ก่อกําเนิดขึ้นในขณะที่ยังเป็นมณฑลกรุงเก่าในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ด้วยการตั้งเป็นโรงเรียน ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่ที่หลังพระราชวังจันทรเกษม จัดสอน
วิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 -2 -3 แต่เพิ่มวิชาครูคัดเลือกนักเรียนตามหัวเมืองในมณฑลมาฝึกหัดเป็นครู เพื่อส่งไปโรงเรียน
ต่ างๆ ในมณฑล (หั วเมื อ งในมณฑลกรุ ง เก่ า คื อ กรุ ง เก่ า อ่ า งทอง สระบุ รี ลพบุ รี พรหมบุ รี อิ น ทร์ บุ รี สิ งห์ บุ รี ) จนถึ งปี พ.ศ. 2458
การฝึกหั ดครูเมื องกรุงเก่า จึ งเปลี่ย นแปลงระเบียบการใหม่ ตามระเบีย บการฝึ กหัด ครู มูลหั วเมื องของกระทรวงธรรมการ การฝึก หัดครูมูล
ได้ดําเนินการติดต่อกันมาจนถึง ปีพ.ศ. 2475 จึงยุบเลิกไป รวมเวลาที่โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรครูมูล (ครู ป.) อยู่ประมาณ 27 - 28 ปี
การก่อตั้งการฝึกหัดครูมณฑลกรุงเก่าได้รับเกียรติประวัติสูงสมฐานะของมณฑลเป็นที่สนใจของผู้ใหญ่ทุกชั้น อาทิ
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์จํานวน 30,000 บาท ให้กระทรวงธรรมการก่อสร้าง
โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนให้
เป็นที่เรียบร้อยราบรื่น
- เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการในครั้งนั้นยังเป็นพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ อธิบดี
กรมศึกษาธิการเห็นว่า
“การใหญ่สําคัญของกรมศึกษาธิการก็คือ การฝึกหัดครูให้ดีแล้วเป็นทางจริงๆ ที่จะให้การศึกษาเล่าเรียนในบ้านเมืองดําเนินสู่ทาง
เจริญ เพราะฉะนั้นในการที่จะสร้างและตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ จึงเป็นการสําคัญของกรมศึกษาธิการที่จะทํา”
ท่านผู้ นี้ได้มาตรวจดูส ถานที่ที่ จะสร้างโรงเรี ย นฝึ กหั ดครู เมื องเก่ าแล้ วตั ดสิ นใจว่าจ้างสถาปนิก ชาวอิ ตาลีให้ส ร้ างโรงเรี ยนเป็ นเงิ น
30,000 บาท ก่อนได้รับอนุญาตจากกระทรวงธรรมการและกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นเหตุให้เกิดการขุ่นเคืองถึงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
เพราะทํ า ผิ ด แบบอย่ า งราชการ แต่ เ นื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ท รงชอบพอรั ก ใคร่ แ ละทรงเห็ น ในเจตนาที่ ดี มิ ใ ช่ ทํ า เพื่ อ “อาณาประโยชน์ ของตน”
จึงพระราชทานอภัยโทษให้และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์จํานวน 30,000 บาท ให้กระทรวงธรรมการก่อสร้าง
โรงเรียน
โรงเรียนนี้ได้บรรลุถึงซึ่งความเจริญเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า ที่หลังพระราชวังจันทรเกษมแล้ว ในปี พ.ศ.2467 มณฑลกรุงเก่ายังได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
มูลกสิกรรมขึ้นที่ตําหนักเพนียดอีกแห่งหนึ่งทั้งนี้เป็นนโยบายกระทรวงธรรมการที่ให้ทุกมณฑลตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมเพื่อฝึกหัดครูกสิกรรม
สอนวิชาวิสามัญ (ให้เรียนวิชากสิกรรม) ในชั้นประถมปีที่ 4 และชั้นประถมปีที่ 5 เพราะถ้าเอาครูมูลสามัญไปสอนก็เท่ากับเอาเป็ดขัน
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การฝึกหัดครูมูลกสิกรรมกับการฝึกหัดครูมูลสามัญ เป็นการฝึกหัดครูในระดับเดียวกัน การแยกกันเรียนคนละแห่งนั้นเนื่องจากการฝึกหัดครู
มูลกสิกรรมจําเป็นต้องมีสถานที่สําหรับฝึกหัดทําการกสิกรรมด้วยซึ่งบริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษมไม่มีสถานที่พอ และไม่เหมาะสมที่จะจัดการ
กสิกรรม อีกทั้งยังจอแจแออัดด้วยนักเรียนชั้นประถม นักเรียนชั้นมัธยมที่มากขึ้นด้วย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ
ที่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลกรุงเก่า (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า) การฝึกหัดครูจึงรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตําหนักเพนียดแห่งเดียว
2. พัฒนาการของการ “สร้างความเป็นครู” จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ก. สถานภาพของโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตําหนักเพนียดภายหลังการยุบเลิกมณฑล พ.ศ. 2476 ทางราชการได้ยุบเลิกมณฑลต่างๆ
โรงเรียนฝึกหัดครูมูลตําหนักเพนียดจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงสอนตามหลักสูตรครูมูลกสิกรรม พ.ศ. 2467 ตามเดิม
ข. การย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูล ฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดและการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน พ.ศ. 2479 ทางราชการ
เห็นสมควรให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดจากตําหนักเพนียดไปอยู่ในกรมทหารหัวแหลม เพราะมีอาคารว่างอยู่เป็น
จํานวนมากและมีบริเวณกว้างขวางเหมาะในการฝึกหัดทําการกสิกรรมโดยแยกเป็นสองโรงเรียนคือโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี
และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปิดทําการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2479 และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูใหม่ดังนี้
1. โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจํา) แผนกเกษตรกรรม
2. รับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์ เข้าเรียนต่ออีก 2 ปี เมื่อสอบไล่ได้ชั้นปีที่ 2 แล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)
3. รับครูประชาบาลทีย่ ังไม่มีวุฒิครู เข้ารับการอบรมอีก 1 ปี จบการอบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู ป.บ.) เมื่อ
เปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 มีนักเรียนประเภทในบํารุง (รัฐบาลอุดหนุน) 30 คน ประเภทนอกบํารุง (ทุนส่วนตัว) 40 คน และมี
ครูประชาบาลที่ยังไม่มีวุฒิครู มาเข้าอบรมเพิ่มเติม 39 คน รวมทั้งสิ้น 118 คน
สิ้นปีการศึกษา 2479 ครูประชาบาลที่เข้ามาอบรม จบการอบรมได้วุฒิ ป.บ. ออกไปเป็นครูตามโรงเรียนเดิมที่ตนสังกัดอยู่ 39 คน
และสิ้นปีการศึกษา 2480 นักเรียนฝึกหัดครู 79 คน สอบไล่ได้สําเร็จการศึกษาได้วุฒิ ครู ว. ออกไปเป็นครูประชาบาลตามสังกัดภูมิลําเนาเดิม
ของตน
การผลิตครูทั้ง 2 ระดับ (ครู ว. และครู ป.บ.) มีวุฒิต่ํากว่าครูมูล (ครู ป.) แต่จําเป็นต้องทํา ทั้งนี้เพราะมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งผลิตครู
ให้ออกไปสอนในโรงเรียนชนบท ซึ่งยังขาดแคลนครูอยู่อย่างมาก (เนื่องจาก พ.ร.บ.ประถมศึกษา ซึ่งประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2464 มีผลบังคับใช้ทุก
ตํ าบลในประเทศไทย ใน ปี พ.ศ.2478) ปรากฏว่ านั กเรี ยนฝึ กหั ดครู ประกาศนี ยบั ตรจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา สํ าเร็ จออกไปเป็ นครู ตั้ งแต่ ปี
พ.ศ. 2480 – 2482 มีจํานวนถึง 307 คน
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ชาวอยุธยาชอบเรียกโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า “โรงเรียนประกาด” หรือ “โรงเรียนผักกาด”
เพราะโรงเรียนนี้เป็นการฝึกหัดครูแผนกเกษตรกรรม นักเรียนทุกคนต้องทําแปลงขนาด 1 x 4 เมตร คนละ 4 แปลง ปลูกผักตลอดทั้งปี
ค. การย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
พ.ศ. 2484 รัฐบาลมีนโยบายจะปรับปรุงการทําสุราและเมรัย จําหน่ายแก่ประชาชน นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม)
เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรับผิดชอบในเรื่องนี้ จึงขอเอาโรงงานต้มกลั่นสุราและเมรัย มาตั้งในจังหวัดนี้โรงหนึ่ง เพื่อความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจ ของบ้านเกิดของท่าน โดยเอามาตั้งที่กรมทหารเก่า เพราะเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกันท่านก็คํานึงถึงความ
เจริญในด้านการศึกษาของจังหวัดเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงการคลังจึงอนุมัติให้จ่ายเงินทุนปรับปรุงสรรพสามิต จํานวน 2 แสนบาท เป็นค่าชดเชย
ให้ไปสร้างโรงเรียน 5 โรงเรียน ที่ต้องย้ายออกจากกรมทหาร โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ย้ายไปสร้างอยู่
ในที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ (ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัยปัจจุบัน) ในเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตําบล
หอรัตนชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการผลิตครู ดังนี้
1. หลักสูตร ครู ว. เปลี่ยนระเบียบใหม่ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่ออีก 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 - 2492
2. หลักสูตร ครู ป.บ. ก็เปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่เช่นกัน คือรับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนต่ออีก 3 ปี ตั้งแต่
พ.ศ. 2486 - 2490
3. หลักสูตรครูมูล ครู ป. นั้น โรงเรียนได้กลับมาเปิดสอนหลักสูตรนี้อีกระยะหนึ่ง โดยรับนักเรียนที่สําเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน
ต่ออีก 1 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 - 2497
เมื่อโรงเรียนตั้งอยู่ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัยปัจจุบันได้เป็นปีที่ 13 ก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นคือวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2497
ทางราชการได้ยกฐานะกองการฝึกหัดครูขึ้นเป็นกรมการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครู จึงได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจการฝึกหัด ยกเลิกระบบ
การฝึกหัดครูเดิมการผลิตครู ว. ครู ป.บ. ครู ป. ก็ยกเลิก
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา จึงเริ่มใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 -2 -2 ของกรมการฝึกหัดครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2498
เป็นต้นมา การเรียน การสอน การวัดผล เปลี่ยนแปลงใหม่ใช้ระบบหน่วยกิต
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เริ่มต้นผลิตครู ป.กศ. ในปี พ.ศ. 2498 โดยรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน
ต่อ 2 ปี โรงเรียนยังคงตั้งอยู่ที่เดิม จนถึงปี พ.ศ. 2509 จึงได้ย้ายสถานที่ตั้งใหม่
ง. การย้ายสถานที่ตั้ง และการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
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พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 ถนนโรจนะ มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่เศษ
(กรมการฝึก หัด ครู ได้ เจรจาตกลงขอแลกเปลี่ ยนสถานที่กั บ กรมสามั ญจึ งให้โรงเรีย นประตูชัยของกรมสามัญซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่นี้ ย้ ายไปตั้งอยู่
ณ ที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา) ในปีนี้โรงเรียนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาด้วย
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ พ.ม. โดยเปิดสอนในปีแรกนี้
2 สาขา คือ
สาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยมศึกษา (วิชาเอกฟิสิกส์)
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู
พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. ป.ป. ม.ศ.5 และเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง ปวส ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม มศ.5 ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มี วุฒิเดิม ม.ศ.5,
ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษา ป.กศ.สูง เทคนิคการอาชีพ เพิ่มเติม 6 วิชาเอก หลักสูตรนี้เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2527 เป็นปีสุดท้าย
พ.ศ. 2528 เริ่ ม เปิ ด หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากสาขาวิ ช าชี พ ครู โดยเปิ ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต และ
ศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู ครุศาสตรบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร
4 ปี และ 2 ปี ไปพร้อมๆ กัน
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา โชคดีได้รับมรดกทางด้านวิทยาการ การฝึกหัดครูมาตั้งแต่สมัยเป็นมณฑลกรุงเก่า นับว่าเป็นมรดก
ที่มีค่า มีความหมายสําหรับวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ “สร้างความเป็นครู” ให้กับสังคมไทยตลอดมา
จ. ระยะทาง 90 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2538 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยครูทั่วประเทศ คือ มีการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ.วิทยาลัยครู เป็นพ.ร.บ.สถาบัน
ราชภั ฏ พ.ศ. 2538 และมีผลบังคั บใช้ เมื่อ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิท ยาลั ยครู ทั่วประเทศ มีอยู่ ทั้งสิ้ น 36 แห่ง ได้ เปลี่ ยนชื่ อเป็ น
สถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนมาเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพิธีทําบุญครบรอบ 90 ปี สถาบันราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และพิ ธี เปิ ด ป้ า ยสถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เมื่ อ วั น ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดย ดร.นิ เชต สุ นทรพิ ทั ก ษ์
เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏเป็นประธาน
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พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เบศรรามาธิ บดี จั กรี นฤบดิ นทร
สยามิ น ทราธิ ร าช บรมนาถบพิ ต ร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม พระราชทานนาม
“ราชภั ฏ ” และตรา หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ “ราชภั ฏ ” นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเกี ย รติ ย ศสู ง สุ ด
แก่ชาวสถาบันราชภัฏ ทั่วพระราชอาณาจักร
นาม “ราชภัฏ” หมายความว่าเป็นปราชญ์ของพระราชา
ตราสัญลักษณ์ราชภัฏ พิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์รัชกาลปัจจุบัน เพื่อกําหนดรูปแบบสัญลักษณ์สถาบัน
ราชภัฏ และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจําสถาบันราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักรซึ่งมีรายละเอียดที่สมควรนํามากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้คือ
- เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กําเนิดสถาบัน
- เป็นรูปแบบที่เป็นกลาง เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้งธรรมชาติ และความสอดคล้องกับชื่อสถาบันราชภัฏที่ได้รับพระราชทาน
- สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่างๆ จํานวน 5 สี
สีน้ําเงิน
แทน
ค่าสถาบันเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ให้กําเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว
แทน
แหล่งที่ตั้งของสถาบันทั้ง 40 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่ วยงาม
สีทอง
แทน
ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม
แทน
ค่าความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทีก่ ้าวไกลใน 40 สถาบัน
สีขาว
แทน
ค่าความคิดบริสทุ ธิ์ของนักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ฉ. จากสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภั ฏ ได้ มีก ารปรับ เปลี่ย น พ.ร.บ.สถาบั นราชภั ฏ พ.ศ.2538 เป็น พ.ร.บ.มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และมี ผลบั งคั บใช้ เมื่ อวั นที่ 15 มิ ถุ นายน พ.ศ.2547 สถาบั นราชภั ฏทั่ ว ประเทศที่ มี อ ยู่ ทั้ ง สิ้ น 41 แห่ ง ทั่ วประเทศได้ รั บ การยกฐานะเป็ น
มหาวิทยาลัยมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานับแต่นั้นมา
และได้มีพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายสมศักดิ์ แก้วสุทธิเป็นประธานในพิธีเปิด
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หัวหน้าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา

2479
2480
2487
2497
2501
2508
2508
โรงเรียนสตรีฝึกหัด 2479
2479
ครู
พระนครศรีอยุธยา 2481

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2480
2487
2497
2501
2508
2508
2509
2479
2481
2487

2487
2492
2501
2511
2509
2517
2519
2521
2523
2524
2531
2532
2537

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2492
2501
2511
2511
2517
2519
2521
2523
2524
2531
2532
2536
2538

วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา

นายเติม ทับทิมทอง
สถาบันราชภัฏ 2538
นายฉลอง ศรีจันทร์
พระนครศรีอยุธยา 2547
นายชัยวัฒน์ ยุกติรัตน์
นายประยุทธ สวัสดิสิงห์
นายทวี โปราณานนท์
นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา
นายจินต์ รัตนสิน
นางสาวสมสวัสดิ์ จามรวรรณ
มหาวิทยาลัย
2547
ม.ล.หญิง ทินกร
ราชภัฏ
2552
นางพิสิฏฐ์ เวชชภูมิ
พระนครศรีอยุธยา 2557
(ทองฟุ อุบลพันธ์)
นางสาวจารุนีย์ มฤคทัต
2557
นางสาวพเยาว์ ศรีหงส์
นางสาวอนงค์ สังขะวร
นายจินต์ รัตนสิน(รักษาการฯ)
นายจินต์ รัตนสิน
ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์
รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง
รศ.ดร.เจริญผล สุวรรณโชติ
นายจําเริญ เสกธีระ
นายโสภณ สุวรรณโรจน์
รศ.ธง รุญเจริญ
ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง
รศ. วิทยา รุ่งอดุลพิศาล

– 2546

รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ
ผศ.สุวิทย์ เฑียรทอง

– 2552
– 2556
– 2557

รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
(รักษาการฯ)
ดร.เกษม บํารุงเวช

– ปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ปรัชญา
คุณธรรม นําความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
และเป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภายในปี 2564
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา
ค่านิยม
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้
จุดเน้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 การผลิตและพัฒนาครู
 การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
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พันธกิจ
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ งของผู้นําชุ มชน ผู้นําศาสนา และนักการเมือ งท้องถิ่นให้ มีจิตสํ านึกประชาธิปไตย คุณ ธรรม
จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
คนในท้ องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่ งเสริมให้เกิด การจัด การ การบํารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยา เมืองมรดกโลก
อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสังคมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดการจัดการ บํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุน พัฒนา การสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนําวิธีการบริหารจัด
การแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข รักท้องถิ่น
และความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. ด้านความรู้
มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้
2. ด้านความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์
3. ด้านทักษะ
มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการทํางานเป็นทีม มีทักษะในการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
4. ด้านบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา
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ภารกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยามีภ าระหน้ าที่ ซึ่ งกําหนดไว้ในพระราชบั ญญั ติสถาบั นราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ความในหมวดที่ 1
บททั่วไป มาตรา 7 ดังนี้
“ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ บํารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กําหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปฏิบัติภารกิจในการให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมาโดยตลอดจากเริ่มแรกที่ได้เปิด
สอนเฉพาะวิชาชีพครู มาจนถึงที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งเปิดโอกาสให้วิทยาลัยครูสามารถผลิต
บุคลากรสาขาวิชาการต่างๆ ได้นอกเหนือจากการผลิตครู ดังนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงได้
เริ่ มเปิ ด สอนสาขาการอื่ นๆ นอกจากอาชี พครู บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ ง ประกอบด้ ว ยทั้ ง สาขาครุ ศ าสตร์
สาขาศิล ปศาสตร์ และสาขาวิท ยาศาสตร์ โดยมีคณะวิชา 4 คณะด้วยกั นในการผลิตบัณ ฑิต คื อ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้สถาบันราชภัฏทํา
หน้าที่ได้กว้างขวางขึ้น ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทําหน้าที่บริการให้กับนักศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็นหลัก และสามารถเปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทําให้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายในระดับสูงได้กว้างขวางขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงแก่ชุมชนทั้งในระดับกว้าง คือจะมีการตั้งคณะต่างๆเพิ่มขึ้น ในเวลา
อันใกล้นี้ คือ คณะศิลปกรรม คณะเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนในระดับสูงนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มี
การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นและตามศักยภาพของสถาบันทําการวิจัยให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม
การวิจัยเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ปฏิบัติภารกิจนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ตั้งแต่มีการระบุข้อความในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ว่า“ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย” ขณะนี้เมื่อได้มี
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ความในมาตรา 7 ก็ได้ระบุภารกิจหนึ่งของสถาบันราชภัฏไว้ว่า “ทําการวิจัยให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม” และในมาตรา 10 ก็ได้กําหนดให้สํานักวิจัยเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งของสถาบันราชภัฏ ให้มีฐานะเทียบเท่ากอง เช่นนี้แสดงว่า
การวิจัยเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งของสถาบันราชภัฏ เมื่อสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในปี พ.ศ.2547 ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ให้ความสําคัญต่อการผลิตงานวิจัยเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการบุกเบิกความรู้
ใหม่ๆ ในทางวิชาการอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และจะได้นําความรู้ใหม่ๆ ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารงาน และการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงมีเป้าหมายที่สําคัญ
อย่างหนึ่งในการวิจัยว่าการที่สังคมไทยได้พัฒนามาจนถึงบัดนี้ ก็ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้าน จึงควรวิจัยให้ค้นพบว่า ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
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ทั้งหลายนั้ นมี ความเป็ นมาอย่ างไร เพื่อ ให้ เกิ ดความชัด เจนว่ าวิ วัฒนาการในปัจ จุบั นและเทคโนโลยีปั จจุ บันนั้น ล้ วนแล้วแต่ มาจากภู มิปั ญญา
ชาวบ้านทั้งสิ้น ผลการวิจัยเหล่านี้จะได้นําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ คุณวุฒิของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นสามารถประกอบอาชีพและอยู่ในสังคม
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา มี นโยบายในการส่งเสริ มให้ บุค ลากรทํ างานวิจั ยโดยการจั ดสรรงบประมาณและสนับ สนุ น
สิ่งอํ านวยความสะดวกต่ างๆ เพื่อ กระตุ้ นให้มีการวิ จัย ในทุก สาขาวิชาอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ส ถาบันยังได้ รับ การสนับ สนุ นทุ นวิ จัย จาก
หน่วยงานภายนอก ทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานวิจัยจํานวนมากและหลายสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นการทํา
หน้าที่อย่างเหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคม โดยเฉพาะในเขตบริการ
ของสถาบัน และปริมณฑลมาเป็นลําดับ โดยเริ่มจากพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนจะได้รับการสนับสนุนให้ทันต่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทั้งในด้านสารสนเทศ และการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้ศึกษา
ค้ นคว้ า คิ ดค้ น วิ เคราะห์ วิ จั ย ทฤษฎี และหลั กวิ ชาต่ างๆ เพื่ อ การปรั บ ใช้ ต ลอดจนการพั ฒนาเทคโนโลยี ต่ างๆ เพื่ อให้ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์รวมวิทยาการข้อมูลความรู้ต่างๆ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาวิกฤต พร้อมที่
จะช่วยท้องถิ่นได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เริ่มดําเนินการ
ปฏิบัติงานเพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เผยแพร่งานวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ฝึกอบรม
บุคลากรทั้งของกรมการฝึกหัดครู และผู้สนใจทั่วไปให้รู้จักใช้และทํานุบํารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสังคมโดยทั่วไป
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมาเป็นเวลาช้านาน ในรูปแบบและ
วิธีการต่างๆ กัน ถือว่ าเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่ ง โดยการสนับสนุนให้ภาควิชาและคณะวิชาของสถาบั นได้ทําหน้าที่ทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน
รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขึ้นเพื่อให้ทําหน้าที่
ประสานงานและดําเนินงานเกี่ยวกับการทํานุบํารุงส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน งานที่สามารถมองเห็น
เป็ นรู ปธรรมอย่างชั ดเจน คือ การจัดตั้งหอวั ฒนธรรมขึ้นมาเพื่อเก็ บรวบรวมศิ ลปะพื้นบ้านไว้เป็นแหล่ งศึ กษาค้ นคว้า และอนุรั กษ์ เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมแก่ชนรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้ยังมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ และด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยาเป็นสถานที่ตั้ งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวั ดพระนครศรีอยุธยา จึ งช่ วยให้ สถาบั นฯ มี บทบาทต่ อการส่งเสริมและเผยแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ศิลปวัฒนธรรมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของศูนย์วัฒนธรรมได้จัดแสดงปรากฏต่อสายตาของผู้ชมเป็นจํานวนมากทั้ง
การแสดงบนเวทีการแสดงกลางแจ้ง การแสดงในหอประชุม และการแสดงทางโทรทัศน์ และมหาวิทยาลัยฯ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในงานส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยายังได้เข้าร่วมงานกับจังหวัดในการจัดงานสําคัญตามเทศกาล และงานประจําปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสมอมา
การผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
การผลิตครูนับว่าเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 นับมาถึงบัดนี้เป็นเวลาหนึ่ง
ศตวรรษแล้วถึงแม้ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัย สามารถเปิดสอนวิชาการในสาขาอื่นๆ แล้วมหาวิทยาลัยก็ยังตระหนักว่าการผลิตครูมีความสําคัญและ
จะต้องดําเนินการต่อไป โดยการลดปริมาณการผลิตครูลง แต่ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นคุณภาพของการผลิตครูให้เข้มข้นยิ่งขึ้น มีวิธีการสรรหาผู้ที่
จะมาเรียนครู 2 แบบ คื อ แบบที่หนึ่งใช้วิธีการคั ดเลื อก และอี กแบบหนึ่งคือใช้วิธี การสอบคั ดเลื อก เพื่อจะได้ เลือกสรรคนดี มีคุณธรรม และ
บุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคตมาเข้าเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยในอนาคต นอกจากนั้นในการ
ผลิตครู มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป็นนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งคุณภาพทางวิชาการควบคู่กันไปกับการพัฒนาด้าน คุณธรรม
และจริยธรรมของนักศึกษาครูอย่างจริงจัง
นอกเหนือจากการผลิ ตครูตามหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยายังมีภารกิจในการส่งเสริมวิทยฐานะครู ทั้งใน
รู ป แบบของการฝึ ก อบรมครู ป ระจํ า การ เพื่ อ เพิ่ มพู นประสบการณ์ และวิ ท ยฐานะของบุ ค ลากรเหล่ านั้ นให้ มีค วามรู้ แ ละคุ ณ วุ ฒิสู งขึ้ น และ
นอกจากนั้นยังจัดให้มีการอบรมครูระยะสั้นในหลักสูตรเฉพาะ โดยประสานงานกับกรมสามัญศึกษาบ้าง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้าง
สํานักงานการศึกษาเอกชนบ้าง และกองการศึกษาเทศบาลบ้าง ดังนี้เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ทําหน้าที่ส่งเสริมวิทย
ฐานะครูอย่างสมบูรณ์
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การแบ่งส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการแบ่งส่วนราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 มีดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
(1) กองกลาง
(2) กองนโยบายและแผน
(3) กองบริการการศึกษา
(4) กองพัฒนานักศึกษา
(5) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(6) ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง
(7) หน่วยตรวจสอบภายใน
2. คณะครุศาสตร์
(1) สํานักงานคณบดี
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(1) สํานักงานคณบดี
(2) ภาควิชามนุษยศาสตร์
(3) ภาควิชาสังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
(1) สํานักงานคณบดี
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5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1) สํานักงานคณบดี
(2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์
(3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา
(1) สํานักงานผู้อํานวยการ
7. สถาบันอยุธยาศึกษา
(1) สํานักงานผู้อํานวยการ
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สํานักงานผู้อํานวยการ
9. สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(1) สํานักงานผู้อํานวยการ
10. ศูนย์กิจการพิเศษ
(1) สํานักงานผู้อํานวยการ

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

รายนามคณะผู้บริหาร พ.ศ. 2560
1. ดร.เกษม บํารุงเวช
2. นายจีรศักดิ์ ชุมวรานนท์
3. ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
4. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ
5. ผศ.อร่าม ชนะโชติ
6. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์
7. ดร.กิติมา ทามาลี
8. ผศ.บุญไท เจริลผล
9. ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
10. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
11. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
12. รศ.ศานิต สวัสดิก์ าญจน์
13. ดร.ศานติ เล็กมณี
14. ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
15. ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร
16. ผศ.ธนู บุญญานุวัตร
17. ดร.นริสานันท์ เดชสุระ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560
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คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิตฯ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตประถม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 การประถมศึกษา
 การศึกษาปฐมวัย
 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
 การสอนภาษาไทย
 การสอนภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 คอมพิวเตอร์ศึกษา
 พลศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 วิชาชีพครู

ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
ดร.สุภทั รา คงเรือง
ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี
ดร.ประวิทย์ ประมาน
นางสาวกาญจนา เงินอ่อน
ดร.สุภทั รา คงเรือง
ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง (รักษาการแทน)
ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ
ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
นางสาวรัชดาภรณ์ ตัณฑิกลุ
นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย
นางสาวจันจิรา หาวิชา
นางสาวภัธภร หลั่งประยูร
นางสาวสิอร หาสาสน์ศรี
ผศ.สุวิทย์ ไวยกุล
ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ
นางสาวพัชราภร พูลบุญ
นายสมกมล กาญจนพิบูลย์
ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560
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คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ประธานกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
ประธานกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
ประธานกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร









การปกครองท้องถิ่น
การพัฒนาชุมชน
ดนตรี
ดนตรีสากล
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีน

ผศ.หทัยรัตน์ สรรพวสุ
นางสาวบวรศรี มณีพงษ์
นางสุวณี วิจารัตน์
นางสาวกานดา เต๊ะขันหมาก
นางอรัญญา จงกลรัตน์
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
นางวิชชุลดา ตันประเสริฐ
ดร.กาวี ศรีรัตน์
นางทัศนี สุทธิวงศ์
นางสาวสุมาลินี สาดส่าง

ผศ.วิชชุกร นาคธน
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ
นายทรงพล คชเสนี
นางสาวสุกัลยา คงประดิษฐ์
นายปกาศิต เจิมรอด
นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ
นางสาวดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์









ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปกรรม
ศิลปะการแสดง
สหวิทยาการอิสลาม

นายศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม
นายปราโมทย์ ระวิน
นางสาวอรคนางค์ นวลเจริญ
นางสาวมูนีเราะฮ์ ยีดํา
นางเกตุวดี หิรัญพงษ์
นางสาวฤตพชรพร ทองถนอม
ดร.นิพล แสงศรี

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 วิศวกรรมการจัดการ
 เกษตรศาสตร์
 คณิตศาสตร์
 คหกรรมศาสตร์
 เคมี
 จุลชีววิทยา
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 วิศวกรรมไฟฟ้า
 สาธารณสุขศาสตร์
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
ดร.ภัททิรา หอมหวล
ดร.วีรภัทร ภัทรกุล
ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
นางวิรินดา มีบํารุง
ดร.ภัททิรา หอมหวล
นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง
นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอ์ าภรณ์
ผศ.จุฑามาศ บรรณสาร
นางสาวนพา ลีละศุภพงษ์
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
ดร.ปรัชวนี พิบํารุง
นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ
นายอภิชิต กระจ่างเย่า
นางสาวยุพิน พวกยะ
นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
ดร.ประดินันท์ รัศมีพงศ์
นายกรุง ลือวัฒนา
นางสาวขวัญศิริ ทองพูน
นางสาวสุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
 การจัดการ
 การตลาด
 การบัญชี
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 เศรษฐศาสตร์ธร
ุ กิจ
 การท่องเที่ยว
 การจัดการโลจิสติกส์
 การเป็นผู้ประกอบการ
 ธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.ศานติ เล็กมณี
ผศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน
นางนันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
นางสาวสวิตา อยู่สุขขี
ผศ.สุมนา พูลผล
นางเบญญาภา สอนพรม
รศ.วันทนีย์ แสนภักดี
นางสาวกันทิมา มั่งประเสริฐ
นางรุ่งเรือง ทองศรี
นายณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
นางมณฑิรา ชุมวรานนท์
นางสาวชุติมา นิ่มนวล
นางสาวภัทราพร จันตะนี
ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์
นางสุฑามาศ ยิ้มวัฒนา
นางชเนตตี จาตุรนต์รัศมี
นางสาวเมธารัตน์ จันตะนี
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560
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ตอนที่

2 ระเบียบ
และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2549 ให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

26

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ทําหน้าทีอ่ าจารย์ที่ปรึกษา
“คณะ” หมายความว่า คณะต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในสังกัดของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการอนุมัตกิ ารประเมินผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
การใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบคําวินิจฉัยให้ถือเป็นทีส่ ุด
หมวด 1
ระบบการศึกษา
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาดังต่อไปนี้
6.1 การจัดการศึกษาภาคปกติ
(1) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจเปิดภาคฤดูร้อนก็ได้
(2) ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า15 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8
สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
(3) ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จําเป็นจะต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อนให้ถือเสมือนว่า
ภาคฤดูร้อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคปกติ
(4) หลักสูตรสาขาวิชาใดจะเปิดทําการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประจําคณะ
และสภาวิชาการ
6.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
(1) มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาภาคพิเศษให้กับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยได้โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
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(2) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กบั นักศึกษาภาคพิเศษ ในระบบไตรภาค โดยแต่ละภาคการศึกษาจัดการเรียนการ
สอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการเพื่อสนองความต้องการของมวลชนในท้องถิ่นและไม่จํากัดอายุของผู้เรียน
(3) ในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยอาจใช้สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีต่าง ๆ
เพื่อให้การจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จสูงสุด
6.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดการศึกษา จํานวนหน่วยกิตใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละวิชา
6.4 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักศึกษาภาคพิเศษ ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6.5 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิม นอกเหนือจากข้อ 6.4 ในรายวิชาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 7 หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก โดยมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ เป็นกลุ่มวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐาน และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติงานได้ โดยมีหน่วยกิตระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยระดับอนุปริญญามีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ระดับปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข้อ 8 หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 9 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 9 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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ข้อ 10 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 11 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาค
การศึกษาแรกที่รบั เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
หมวด 3
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ข้อ 12 คุณสมบัติของนักศึกษา
12.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรองสําหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี(4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
12.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
12.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงทีส่ ังคมรังเกียจ โรคทางจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
12.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา
ข้อ 13 การเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 12 เข้าเป็นนักศึกษาแต่ละครั้ง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 14 การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
14.1 มหาวิทยาลัยอาจจะรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
หลักสูตรแล้ว
14.2 คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(2) ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(3) มีผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยมีคะแนนเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 2.00
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14.3 ผู้ประสงค์จะขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
(2) มีระเบียนแสดงผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วต่อมหาวิทยาลัย
14.4 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาโดยรายวิชาเทียบโอนจะต้องมีเนื้อหาวิชา
อยู่ในระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ํากว่า C เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 15 การเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
15.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถเข้ารับการสอบหรือการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.2 การเทียบโอนหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
ข้อ 16 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
16.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยต้องรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และลงทะเบียนเรียน ชําระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงจะมีสถานภาพเป็น
นักศึกษา
16.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา แต่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องแจ้งเหตุขัดข้อง
ต่อมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผูน้ ั้นสละสิทธ์
16.3 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมีสถานภาพหรือรหัสนักศึกษาไม่เกินหนึ่งรหัสในขณะที่ยังมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่
หากมีสถานภาพซ้ําซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัสจะต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษาเพื่อให้เหลือเพียงรหัสเดียว ยกเว้นกรณีที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
16.4 ในทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน หรือไม่มีการลงทะเบียนแต่อยู่ระหว่างการแก้ไขผลการศึกษา
การค้นคว้า การทํารายงาน ฯลฯ เพิ่มเติมในภาคเรียนใด นักศึกษาจะต้องชําระค่าบํารุงศึกษาเพื่อให้มีสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 17 การลาพักการศึกษา
นักศึกษาที่ไม่สามารถศึกษาในภาคเรียนปกติใดได้สามารถยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษา โดยยื่นคําร้องพร้อมแนบหลักฐานความจําเป็น
และชําระค่าธรรมเนียม ภายในวันสุดท้ายของภาคเรียนหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้การลาพักการศึกษาให้กระทําได้ตดิ ต่อกันไม่เกิน 2 ปี
การศึกษา
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ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
18.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกได้ ดังนี้
(1) นักศึกษาเกณฑ์ปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
(2) นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00
เมื่อเรียนครบโครงสร้างของหลักสูตร
18.2 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังนี้
กรณีนักศึกษาภาคปกติ
(1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กว่า 1.80
(4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ครบ
8 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
(5) ลาออกหรือเสียชีวิต
(6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน
(8) กระทําผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา
(9) ไม่ชําระเงินค่าบํารุงหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็นผู้ขาดแคลนอย่างแท้จริง
กรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รบั ระดับคะแนน I)
ให้นักศึกษาและอาจารย์ผสู้ อนดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ
(1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 3 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
นับตั้งแต่เข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนครบหลักสูตร แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80
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(4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ครบ
8 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
(5) ลาออกหรือเสียชีวิต
(6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน
(8) กระทําผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา
(9) ไม่ชําระเงินค่าบํารุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็นผู้ขาดแคลน
อย่างแท้จริง
กรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รบั ระดับคะแนน I)
ให้นักศึกษาและอาจารย์ผสู้ อนดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หมวด 4
การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน
19.1 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
19.2 จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้
(1) นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส่วนภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
(2) นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต
19.3 การลงทะเบียนเรียน ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาลงทะเบียนหลังจากวันที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จะต้องชําระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
19.4 การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือลงทะเบียนด้วยตนเอง ตาม
วัน เวลา และสถานทีท่ ี่มหาวิทยาลัยกําหนด
19.5 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมยื่นหลักฐานการลงทะเบียนนั้นต่อ
มหาวิทยาลัยแล้ว
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19.6 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาของการเพิ่มถอนรายวิชา หากพ้นกําหนด
มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้ ๆ
19.7 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านก่อน (Prerequisite) สําหรับการลงทะเบียน
บางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนเป็น S หรือระดับคะแนน D ขึ้นไป และการลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของรายวิชาใด ๆ ให้ถือว่าการ
ลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
19.8 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากการลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกันกลับ
เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษาในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่า
รักษาสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกหากพ้นกําหนดเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่อาจกระทําได้
19.9 กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษา
สถาบันการศึกษาอื่นลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
19.10 การลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในภาคเรียนใดไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่หลักสูตรกําหนดไว้
ข้อ 20 การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้
20.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎีให้กําหนด 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
20.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัตใิ ห้กําหนดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
20.3 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามให้กําหนดไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
20.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รบั มอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ข้อ 21 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
21.1 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา จะกระทําได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาห์แรกนับจาก
วันเปิดภาคฤดูร้อน
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21.2 ขั้นตอนในการเพิ่ม-ถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
21.3 นักศึกษาทีล่ งทะเบียนและศึกษาครบตามหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรีและได้ค่าระดับคะแนนสะสมถึงเกณฑ์ที่
สําเร็จการศึกษาแล้ว อาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้ในวิชาที่เปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นผู้เข้าร่วมศึกษาแต่จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
1 ภาคการศึกษา
ข้อ 22 การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา การยกเว้น หรือการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 5
การวัดและประเมินผล
ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา
23.1 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทําตลอดภาคการศึกษาโดยวิธีต่าง ๆ เช่น
การสอบย่อย การทํารายงาน การสอบกลางภาค ฯลฯ และให้มีการสอบปลายภาคโดยให้คิดคะแนนสอบปลายภาคตั้งแต่ร้อยละ 30-50 ของ
คะแนนทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาที่กําหนดให้ประเมินผลในลักษณะอื่นโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
23.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบและได้รบั การ
วัดและประเมินผล
23.3 กรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้สอน
23.4 มหาวิทยาลัยใช้ระบบสัญลักษณ์ ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน ในการวัดและประเมินผล ดังนี้
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ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
F
ไม่ผ่าน (Fail)
0.00
Fe
ขาดสอบปลายภาค (Failure : absent from examination)
S
เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
P
ผ่าน (Pass)
V
ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor)
W
การถอนรายวิชา (Withdrawn)
23.5 ระดับคะแนน A, B+,B,C+,C,D+,D และ F ใช้สําหรับกรณี
(1) รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบหรือมีผลงานที่ประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนนหรือรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและ
มีผลงานที่ประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนน
(2) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน
23.6 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตร
กําหนดให้เป็นอย่างอื่น
23.7 ระดับคะแนนใช้กับกรณีดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีสทิ ธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบเนื่องจากเหตุจําเป็นและ
สุดวิสัยอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถยืน่ คําร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบที่กองบริการการศึกษา โดยต้องดําเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันเปิด
ภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
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(2) หากนักศึกษาไม่ดําเนินการขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาคตามเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
จากสัญลักษณ์ Fe เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U แล้วแต่กรณี
23.8 ระดับคะแนน “I” ใช้กับกรณี ดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้สําเร็จสมบูรณ์ได้โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุจําเป็นอย่างยิ่ง
(2) นักศึกษาทํางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอ
ผลการศึกษา
(3) นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อแก้ระดับคะแนน I ให้สมบูรณ์ ภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของภาคเรียนถัดไป หากพ้นกําหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U แล้วแต่กรณี
23.9 ระดับคะแนน S หรือ U ใช้สําหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตแต่หลักสูตรกําหนดให้มีการประเมินผลการศึกษาโดยไม่คิด
ค่าระดับคะแนน
23.10 ระดับคะแนน V ใช้สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หากเวลาเรียนไม่ครบตามกําหนดให้เปลี่ยนระดับคะแนน V เป็น W
23.11 ระดับคะแนน P ใช้สําหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาเรียนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ในระดับเดียวกัน หรือจากมหาวิทยาลัยแต่ย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
23.12 ระดับคะแนน W ใช้สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และได้กระทําขอยกเลิก
ก่อนการสอบปลายภาค 3 สัปดาห์
23.13 การนับหน่วยกิตสะสม และการคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(1) มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของรายวิชาทั้งหมดทีน่ ักศึกษา
ได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
(2) การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ให้นําผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุก ๆ รายวิชาที่
เรียนมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด
(3) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่าํ กว่า C มหาวิทยาลัย จะอนุญาตให้เรียน
ซ้ําได้อีกหนึ่งครั้ง ส่วนการบันทึกผลการเรียนมหาวิทยาลัยจะเลือกบันทึกรายวิชาเรียนที่ได้ระดับคะแนนดีที่สุดให้ และผลการเรียนที่ไม่เลือกบันทึก
จะเปลี่ยนเป็น W
23.14 การประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า C หรือคะแนนรวมต่ํากว่า
ร้อยละ 60 ถือว่าสอบตก นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และผลการเรียนที่ต่ํากว่า C หรือสอบตกจะเปลี่ยนเป็น W
23.15 นักศึกษาทีท่ ุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบให้นักศึกษาผู้นั้นได้รบั ระดับคะแนนเป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี
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ข้อ 24 การสอบตก และการเรียนซ้ํา
24.1 รายวิชาใดที่นักศึกษามีระดับคะแนนต่ํากว่า C อาจขอเรียนซ้ํารายวิชานั้นได้โดยไปเรียนวิชาอื่นที่อยู่ในหมวดหรือกลุ่ม
หรือแขนงเดียวกัน
24.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F หรือ U นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํา
24.3 รายวิชาเลือกตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F หรือ U นักศึกษาสามารถเปลี่ยนไป
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นตามโครงสร้างหลักสูตรที่เรียนได้
24.4 รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F หรือ U เมื่อทําการลงทะเบียนแล้วให้เปลี่ยนระดับคะแนนF หรือ U เป็น W
24.5 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้าํ หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือกและเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนจะไม่นับหน่วยกิต
ที่สอบตกเป็นตัวหาร
หมวด 6
การขอสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติอนุปริญญาและปริญญา
ข้อ 25 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น หากนักศึกษาไม่
ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาตามทีก่ ําหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจยังไม่พิจารณาการสําเร็จการศึกษา
25.1 ผู้สําเร็จการศึกษามีสิทธิขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
(1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม
และไม่มีรายวิชาใดได้รบั ค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U
(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ต่ํากว่า 2.00
(3) มีเวลาเรียน
(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ํากว่า 5 ภาคการศึกษาและมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 6 ปี
(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ํากว่า 7 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ปี
(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ํากว่า 8 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 10 ปี
(3.4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ํากว่า 4 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปี
(4) มีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง
(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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(6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาภาคพิเศษ
(1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม
และไม่มีรายวิชาใดได้รบั ค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U
(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ต่ํากว่า 2.00
(3) มีเวลาเรียน
(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ํากว่า 5 ภาคการศึกษาและมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 6 ปี
(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ํากว่า 10 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ปี
(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ํากว่า 12 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 10 ปี
(3.4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ํากว่า 6 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปี
(4) มีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง
(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เมื่อนักศึกษาเรียนครบโครงสร้างตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือก
รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาตามข้อ 18
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นผูส้ ําเร็จการศึกษา ต้องผ่านคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา อนุมัติให้สําเร็จการศึกษา ก่อน
เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
ข้อ 26 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะได้รบั การเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
26.1 เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 และได้คา่ ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รบั เกียรตินยิ มอันดับ 2 สําหรับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
26.2 ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ทั้งระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรี
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 -3.59 ทั้งระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรตินิยมอันดับที่สอง
26.3 ทุกรายวิชาจะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า C
26.4 ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F,U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ําซ้อนในรายวิชาใดๆ
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26.5 ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือมีการเทียบโอนวิชาเรียน
26.6 นักศึกษาภาคปกติมีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับหลักสูตร 4 ปี และ 10 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 5 ปีทั้งนี้ให้นับภาคฤดูรอ้ นเป็น 1 ภาคการศึกษาปกติด้วย
26.7 นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาสําหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 27 การอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญา สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 ในกรณีที่ยังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือ คําสั่ง เพื่อปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2549 ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การให้ผู้สําเร็จการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี ได้รบั ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550
--------------------------------------------เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรติบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผู้ที่มีผลการศึกษาดีเด่น และมีความรู้คู่
คุณธรรม จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับเพื่อรองรับการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 57แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้อ 4 ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี เรียนครบหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
(2) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี (หลังอนุปริญญา) จะต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ในสาขาเดียวกัน ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25
ทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง
(3) ทุกรายวิชาจะต้องได้รับระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า C
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(4) ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F หรือ U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใดๆ
(5) ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือมีการเทียบโอนวิชาเรียน
(6) นักศึกษาภาคปกติมีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร
4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 5 ปี
(7) นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 6 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 12 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 4 ปี และ
ไม่เกิน 15 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 5 ปี
(8) ไม่ เ ป็ น ผู้ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ตั ด คะแนนความประพฤติ ขึ้ นไป ตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี อนุมัติปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง โดย
เสนอไปพร้อมกับการขออนุมัติปริญญา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบประกาศ หรือคําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สํานั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึก ษา อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญญั ติมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
พ.ศ. 2547 และมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 8/2552 เมื่ อ วั นที่ 22 สิ ง หาคม พ.ศ. 2552
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการ
จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือมติอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรไม่ต่ํากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยหรือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
“การโอนผลการเรี ย น” หมายความว่ า การนํ าหน่ วยกิ ต และค่ า ระดั บ คะแนนของรายวิ ชาที่ เคยศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก ซึ่งรายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตร
ที่กําลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดจากหลักสูตรเดิม
“การยกเว้ นรายวิ ช าเรี ย น” หมายความว่ า การนํ าหน่ ว ยกิ ต และค่ าระดั บ คะแนนรายวิ ชาที่ เคยศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย หรือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง เพื่อใช้
นับเป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า จํานวนเงินที่นักศึกษาจะต้องชําระเป็นค่าโอนผลการเรียนหรือค่ายกเว้นรายวิชาเรียน
ข้อ 5 การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
5.1 ผู้ที่มีสิทธิ์โอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
5.1.1 เป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาและพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับเดิมอีก
5.1.2 เป็นนักศึกษาภาคปกติที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา ภาค กศ.บป. โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
5.2 การขอโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
5.2.1 นักศึกษาที่โอนผลการเรียน ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี มาแล้วไม่
เกิน 5 ปี โดยเริ่มนับจากภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน
5.2.2 นั ก ศึก ษาต้ อ งโอนผลการเรี ย นทั้ งหมดทุ ก รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ ว โดยไม่ จํ ากั ด จํานวนหน่วยกิต ที่โอน ทั้ งนี้
จํานวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้นับเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่เคยศึกษาในปัจจุบัน และนําไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม
5.2.3 ผู้ ข อโอนผลการเรี ย นต้ อ งไม่ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกจากมหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550
5.2.4 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ 6 การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
6.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
6.1.1 เป็นผู้ที่ สําเร็ จการศึ กษา หรื อยั งไม่สํ าเร็ จการศึก ษาตามหลักสู ตรมหาวิ ทยาลั ยหรือ สถาบันอุด มศึ กษาอื่ นที่ สภา
มหาวิทยาลัยหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง แล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษาโดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน หรือ
6.1.2 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และลาออกจากหลักสูตรเดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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6.2 การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
6.2.1 รายวิชาที่นํามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และ
จํานวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกินสองในสามของจํานวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
6.2.2 การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียน ไม่ต่ํากว่าระดับ C หรือระดับคะแนน 2.00 หรือ
P หรือเทียบเท่า
6.2.3 รายวิชาที่ได้การยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียบการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร “P” ในช่องระดับคะแนนและไม่นําไป
คิดเป็นคะแนนสะสม
6.2.4 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้
ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข้อ 7 การนับจํานวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้
7.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจํานวนหน่วยกิตไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
7.2 นักศึกษาภาคกศ.บป. ให้นับหน่วยกิตได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 8 ผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียน มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 9 นักศึกษาต้องทําเรื่องการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
โดยยื่นคําร้องขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาเรียน ตามที่กองบริการการศึกษากําหนด หากพ้นจากนี้ให้ทําบันทึกขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตามความจําเป็น เป็นกรณีไป
ข้อ 10 การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้คิดอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติผลการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใน
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินัย
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
----------------------------โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้ วยการโอนผลการเรียน การยกเว้ นรายวิ ชาเรียนและการจ่ ายค่ าธรรมเนียมการโอนผลการเรี ยน
การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชาเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททาง
การศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 และมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการ
จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.1.1 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6.1.1 เป็นผู้ที่ สําเร็จ การศึ กษา หรื อยั งไม่สําเร็ จการศึก ษาตามหลักสู ตรมหาวิ ทยาลั ยหรือ สถาบันอุด มศึ กษาอื่ นที่ สภา
มหาวิทยาลัยหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง”
ข้อ 5 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 6.2.4 แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาว่ า ด้ ว ยการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 6.2.4 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เว้นแต่จบการศึกษาเกิน 5 ปีให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณา”
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(ศาสตราจารย์ ดร. ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและ
การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.1.1 และข้อ 6.2.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนีย มการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบีย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การ
ยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6.1.1 เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาหรือยังไม่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัย หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ข้อ 6.2.4 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ให้ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาเรียนและการศึกษารายวิชาเรียนเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
----------------------------เพื่อให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)มาแล้ว และมีสภาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 2 ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต ในภาคเรียนแรกเข้าภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากพ้นกําหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจนครบตามหลักสูตรหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 3 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาอยุธยาศึกษา
แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก
ข้อ 4 ให้นายทะเบียนบันทึกผลการเรียนโดยใช้สัญลักษณ์ “S”
ข้อ 5 การลงทะเบียนเรียน การชําระเงิน ระยะเวลาการศึกษา ให้เป็นไปตามระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559
(นายเกษม บํารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552
-----------------------เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552 อาศัยอํานาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงออกประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมไว้ดังนี้
ข้อ 1 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
ตามข้ อ 5 การโอนผลการเรี ย น ข้ อ 6 การยกเว้ น รายวิ ช าเรี ย น และข้ อ 10 การจ่ า ยค่ าธรรมเนี ย มแห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
พ.ศ. 2552
ข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน หน่วยกิตละ 50 บาท
ข้อ 3 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการยกเว้นรายวิชาเรียน หน่วยกิตละ 50 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2549
*************************************
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 18 (2) (12) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงเห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายให้มหาวิทยาลัยเป็นรายภาคเรียน แต่ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้งในกรณีอื่นๆ
“ภาคเรียน” หมายถึง ภาคเรียนปกติไม่รวมภาคเรียนฤดูรอ้ น
ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียนดังนี้
(1) นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ ไม่เกินภาคเรียนละ 10,000 บาท
(2) นักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่เกินภาคเรียนละ 10,000 บาท
(3) นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไม่เกินภาคเรียนละ 12,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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(4) นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เกินภาคเรียนละ 15,000 บาท
การเก็บค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายแต่ละสาขาวิชาในสังกัดแต่ละคณะให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินอัตราที่กําหนด
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ดังนี้
(1) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีหยุดพักการเรียน ภาคเรียนละ 1,500 บาท
(2) ค่าปรับกรณีลงทะเบียนช้ากว่ากําหนดวันละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
(3) ค่าขอกลับคืนสถานภาพนักศึกษาใหม่เนื่องจากพ้นสภาพ เพราะเหตุไม่ชําระค่าบํารุงการศึกษา 200 บาท และให้ชําระค่ารักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาตามจํานวน ภาคเรียนที่ ค้างชําระ ภาคเรียนละ 1,500 บาท
(4) ค่าออกเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทนเอกสารต่างๆ ที่เคยออกไว้แล้วหนังสือรับรองต่างๆ ฉบับละ 20 บาท
(5) ค่าขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกว่าหกเดือนนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนดให้รับ
ฉบับละ 500 บาท
(6) ค่าบํารุงหอพัก ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(7) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต 500 บาท ให้เรียกเก็บเมื่อสําเร็จการศึกษา
(8) ค่าธรรมเนียมที่ให้เรียกเก็บในวันรายงานตัว
8.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 บาท
8.2 ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 200 บาท
8.3 ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท
เงินค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้ทําทรัพย์สินเสียหาย และต้อง
มายื่นคําร้องขอคืนภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นสภาพเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ถอนคืนภายในกําหนดดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยโอนเข้าเป็น
รายได้ของมหาวิทยาลัย
(9) ค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่กําหนดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคเรียน
ข้อ 7 อธิการบดีอาจใช้ดุลยพินิจผ่อนผันการชําระค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้ตามเหตุอันควร
ข้อ 8 นักศึกษาที่ไม่ชําระค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกําหนดหรือไม่ชําระเงิน เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันสอบ
ปลายภาคให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 80 จากเงินที่
เก็บได้ในการนําเสนอเพื่อขออนุมัติครั้งแรก
ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้ โดยใช้ใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากําหนด
ข้อ 11 เงินที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยแต่ต้องเป็นไปตามข้อ 9
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549

(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2559
……………………………..………………
โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีการปรั บปรุ งแก้ ไขเกี่ ยวกั บการเก็ บเงิ นบํารุ งการศึ กษาและค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาแบบเหมาจ่ ายระดั บ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และระเบี ย บ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ว่าด้ วย การเก็ บเงิ นบํ ารุ งการศึ กษาและการจ่ายเงินเพื่ อจัดการศึ กษาระดับอนุ ปริ ญญาและปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2549 จึงประกาศการเก็บเงินบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ดังนี้
สาขาวิชาในสังกัดคณะครุศาสตร์
1. การประถมศึกษา
ภาคเรียนละ
7,000 บาท
2. การศึกษาปฐมวัย
”
7,000 บาท
3. คณิตศาสตร์
”
7,000 บาท
4. คอมพิวเตอร์ศึกษา
”
8,000 บาท
5. พลศึกษา
”
7,000 บาท
6. สังคมศึกษา
”
7,000 บาท
7. วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
”
8,000 บาท
8. การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
”
7,000 บาท
/9. การสอนภาษาไทย……
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9. การสอนภาษาไทย
10. การสอนภาษาอังกฤษ
11. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

”
”
”

7,000
7,000
7,000

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 ให้เรียกเก็บค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 5,000 บาท
สาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ภาษาอังกฤษ
2. ดนตรี
3. การพัฒนาชุมชน
4. ศิลปกรรม
5. นาฏศิลป์การละคร/ศิลปะการแสดง
6. รัฐประศาสนศาสตร์
7. นิเทศศาสตร์
8. ภาษาไทย
9. ภาษาญี่ปุ่น
10. นิติศาสตร์
11. ประวัติศาสตร์
12. สหวิทยาการอิสลาม
13. ดนตรีสากล
14. การปกครองท้องถิ่น
15. ภาษาจีน
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7,000
8,500
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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
1. การจัดการ
2. การจัดการโลจิสติกส์
3. การบัญชี
4. การตลาด
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
7. การท่องเที่ยว
8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
9. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
10. การเป็นผู้ประกอบการ
11. ธุรกิจระหว่างประเทศ

ภาคเรียนละ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณิตศาสตร์
2. เกษตรศาสตร์
3. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป/คหกรรมศาสตร์
4. เคมี
5. ชีววิทยาประยุกต์/จุลชีววิทยา
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนือ่ ง)
8. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ภาคเรียนละ
”
”
”
”
”
”
”
”

9,400
9,400
9,400
9,400
9,400
9,400
9,400
9,400
9,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
10. วิทยาการคอมพิวเตอร์
11. สาธารณสุขชุมชน
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13. วิศวกรรมไฟฟ้า
14. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
15. เทคโนโลยีการผลิตพืช
16. วิศวกรรมการจัดการ

”
”
”
”
”
”
”

9,400
9,400
9,400
9,400
9,400
9,400
9,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายเกษม บํารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แนวปฏิบัติการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษาของบุคลากรประจําการ
----------------------------------------อาศัยอํานาจตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ
พ.ศ. 2539 ข้อ 5.2 เพื่อให้การชําระเงินค่าบํารุงสถาบันในการรักษาสภาพนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบ ให้ถือแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ
2. นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบหลักสูตร แต่มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังไม่เรียบร้อย
3. นักศึกษาได้คะแนน I ในภาคเรียนสุดท้าย
4. นักศึกษาที่ประสงค์จะหยุดเรียนในภาคเรียนนั้นๆ
กรณีที่ 1 ปฏิบัติตามประกาศของสถาบันฯ ของแต่ละภาคเรียน
กรณีที่ 2-4 ให้นักศึกษาชําระค่าบํารุงการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคเรียนนั้นๆ
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ เฑียรทอง)
รักษาการในตําแหน่งรองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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404

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
เพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)
พ.ศ. 2558
--------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศว่าด้วยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
เพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและเกิดประโยชน์ต่อราชการยิ่งขึ้นต่อไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 จึงกําหนดการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ค่าบํารุงการศึกษา
ภาคเรียนละ
1,000 บาท
ข้อ 2 ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
200
บาท
ข้อ 3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ
หน่วยกิตละ
300
บาท
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการฝึกทักษะ
4.1 คณะครุศาสตร์
(1) การศึกษาปฐมวัย
ภาคเรียนละ
500
บาท
(2) คณิตศาสตร์
ภาคเรียนละ
500
บาท
(3) วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนละ
500
บาท
(4) สังคมศึกษา
ภาคเรียนละ
500
บาท
(5) คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาคเรียนละ
500
บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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(6) พลศึกษา
(7) การสอนภาษาไทย
(8) การสอนภาษาอังกฤษ
(9) การประถมศึกษา
(10) การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
(11) การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(1) ภาษาอังกฤษ
(2) ดนตรี
(3) การพัฒนาชุมชน
(4) ศิลปกรรม
(5) ศิลปะการแสดง
(6) รัฐประศาสนศาสตร์
(7) นิเทศศาสตร์
(8) ภาษาไทย
(9) ภาษาญี่ปุ่น
(10) นิติศาสตร์
(11) ประวัติศาสตร์
(12) สหวิทยาการอิสลาม
(13) ดนตรีสากล
(14) การปกครองท้องถิ่น
(15) ภาษาจีน
(16) นาฏศิลป์การละคร
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64

ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

500
500
500
500
500
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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4.3 คณะวิทยาการจัดการ
(1) การจัดการ
(2) การจัดการโลจิสติกส์
(3) การบัญชี
(4) การตลาด
(5) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(6) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(7) การท่องเที่ยว
(8) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(9) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(10) การเป็นผู้ประกอบการ
(11) ธุรกิจระหว่างประเทศ
4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1) คณิตศาสตร์
(2) เกษตรศาสตร์
(3) คหกรรมศาสตร์
(4) เคมี
(5) จุลชีววิทยา
(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(7) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(8) การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(9) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(10) วิทยาการคอมพิวเตอร์
(11) สาธารณสุขชุมชน
(12) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) วิศวกรรมไฟฟ้า
ภาคเรียนละ
500
บาท
(14) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาคเรียนละ
500
บาท
(15) เทคโนโลยีการผลิตพืช
ภาคเรียนละ
500
บาท
ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
คนละ
300
บาท
ข้อ 6 ค่าบํารุงหอสมุด
ภาคเรียนละ
300
บาท
ข้อ 7 ค่าบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนละ
300
บาท
ข้อ 8 ค่าบํารุงห้องพยาบาลและสุขภาพ
ปีการศึกษาละ
100
บาท
ข้อ 9 ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา
บัตรละ
200
บาท
ข้อ 10 ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อสําเร็จการศึกษา)
คนละ
300
บาท
ข้อ 11 ค่ากิจกรรมนักศึกษา
ปีการศึกษาละ
100
บาท
ข้อ 12 ค่าบํารุงกีฬา
ปีการศึกษาละ
100
บาท
ข้อ 13 ค่าปรับอากาศ
หน่วยกิตละ
25
บาท
ข้อ 14 ค่าบํารุงศูนย์อ่างทอง
ภาคเรียนละ
1,500 บาท
ข้อ 15 ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า
วันละ 50 บาท
สูงสุดไม่เกิน
2,000 บาท
อนึ่ง กรณีที่บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) รายใดค้างชําระค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนใด ๆ ก่อนวันประกาศนี้
ให้ใช้บังคับตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
(นายเกษม บํารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2550
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพื่อมารยาทและความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นบัณฑิตที่ดีพร้อมที่จะรับใช้สังคมในอนาคต
อาศัยอํานาจความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ผู้อํานวยการ” หมายถึง ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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หมวดที่ 1
วินัยและการรักษาวินัยนักศึกษา
ข้อ 4 นักศึกษาต้องปฏิบัติและรักษาวินัยนักศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยรักษาไว้ซึ่งเกียรติของความเป็นนักศึกษา ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามต้องรับโทษตามข้อบังคับนี้
ข้อ 5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และคําสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
ข้อ 6 นักศึกษาต้องดํารงตนเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เคารพต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
ข้อ 7 นักศึกษาต้องเป็นผู้มีศีลธรรม และจรรยามรรยาทอันดี ไม่ปฏิบัติตนในทางที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัยและสังคม
ข้อ 8 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีหรือก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาต่างสถาบัน หรือบุคคลอื่น
ข้อ 9 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 นักศึกษาต้องพกบัตรประจําตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย และต้องแสดงบัตรนักศึกษาได้ทันที
ข้อ 11 นักศึกษาจะอยู่ภายในบริเวณอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกินเวลาตามระเบียบหรือคําสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
การใช้อาคารสถานที่ที่กําหนดไว้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ข้อ 12 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามคําสั่ง คําตักเตือน โดยชอบของคณาจารย์หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ข้อ 13 นักศึกษาต้องไม่เล่นการพนันหรือมีอุปกรณ์สําหรับการเล่นการพนันไว้ในครอบครอง
ข้อ 14 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไม่ นําสิ่ งเสพติ ด ต้ อ งห้ ามตามกฎหมายทุ ก ประเภท รวมทั้ งสุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ เข้ ามาหรื อ มี ไว้ ใน
ครอบครองหรือเสพในบริเวณมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 นักศึกษาต้องไม่พกพาอาวุธหรือมีอาวุธไว้ในครอบครอง หรือสิ่งเทียบอาวุธเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ 16 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติผดิ กฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ 17 นักศึกษาต้องมีสัมมาคารวะ ไม่กล่าวคําสบประมาท หรือ
ข้อ 18 นักศึกษาต้องไม่ดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 19 นักศึกษาต้องไม่กระทําหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการใดๆ ซึ่งอาจทําให้เสื่อมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมในทางเพศในที่สาธารณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

68

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ข้อ 21 นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือการวัดผล
ข้อ 22 นักศึกษาต้องไม่แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 23 นักศึกษาต้องไม่กระทําความผิดต่อกฎหมายใดๆ รวมทั้งต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะตัวการผู้ใช้ ผู้สนับสนุนหรือพยายาม
กระทําความผิดในสถานที่ที่ทํากิจกรรมบริเวณหอพักของมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2
บทลงโทษ
ข้อ 24 นักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระทําผิดวินัยนักศึกษา จะต้องรับ
โทษดังต่อไปนี้
24.1 ตักเตือน
24.2 ทําทัณฑ์บน
24.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
24.4 พักสภาพนักศึกษา
24.5 พ้นสภาพนักศึกษา
24.6 โทษอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ 25 หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
25.1 ให้ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนมี ค ะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาที่ ค งสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
25.2 การตัดคะแนนความประพฤติแต่ละครั้งให้ตัดไม่ต่ํากว่า 5 คะแนน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวน ตามข้อ 29
25.3 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน
จะต้องถูกลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติ
25.4 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 100 คะแนน
จะต้องถูกลงโทษ พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติ
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25.5 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกั น
เกินกว่า 100 คะแนน จะต้องถูกลงโทษให้พ้นสภาพนักศึกษาอัตราการตัดคะแนนความประพฤติในแต่ละฐานความผิดจะเป็นเท่าใดนั้น ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 26 กรณีที่ นักศึ กษาถู กลงโทษตามข้อ 24.4, 25.3 และ 25.4 ภาคการศึ กษาสุดท้ายของการศึกษาให้ ถือว่านั กศึ กษาจะต้ องพั ก
การศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่กระทําความผิดเป็นต้นไป
ข้อ 27 นักศึกษาผู้ใดที่กระทําความผิดและถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ถ้ามีเหตุอันควรบรรเทาโทษ มหาวิทยาลัยอาจนํามาตรการรอ
การลงโทษ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษในภายหลังเมื่อพฤติกรรมของนักศึกษาได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มาใช้บังคับก็ได้ ส่วนหลักเกณฑ์ และ
วิธีการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 28 นักศึกษาผู้ใดต้องโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิด ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ให้
นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพนักศึกษา
หมวดที่ 3
การดําเนินการทางวินัย
ข้อ 29 ให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง มีหน้าที่สอบสวนการกระทําความผิดวินัยนักศึกษา องค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ 30 ผู้มีอํานาจลงโทษผู้ที่กระทําความผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ ได้แก่อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 31 เมื่อมหาวิทยาลัยมีคําสั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้วให้ดําเนินการแจ้งเป็นหนังสือต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักศึกษาผู้
นั้นทราบ
ข้อ 32 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาคําอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยของนักศึกษาใน
กรณีที่มีการร้องอุทธรณ์ องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ 33 การอุทธรณ์การลงโทษให้ทําเป็นหนังสือ โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษาภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับทราบคําสั่งลงโทษ และให้ถือว่าการอุทธรณ์เป็นสิทธิเฉพาะตัว
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ข้อ 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ แล้ว
เสนอความคิดเห็นต่ออธิการบดี และให้ถือคําวินิจฉัยของอธิการบดี และให้ถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สุด
ข้อ 35 ให้ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดวินัยศึกษา เอกสารประกอบสํานวนการ
สอบสวน และคํ าสั่งลงโทษของมหาวิ ท ยาลั ย โดยจะต้ อ งรายงานสรุ ปเกี่ ย วกั บ การกระทํ าความผิ ด วิ นัย นัก ศึ ก ษา และผลการดํ าเนิ นการให้
มหาวิทยาลัยทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาแล้วเสร็จ
ข้อ 36 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจในการออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยตีความให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550

(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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บัญชีแนบท้าย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550
----------------------------------------องค์ประกอบคณะกรรมการสอบสวนวินัยศึกษา ที่ข้อ 29 อ้างถึง
ซึ่งประกอบด้วย
----------------------------------------1. ในกรณีผู้กระทําความผิดเป็นนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง โดยไม่มีนักศึกษาจากคณะอื่นเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา ประกอบด้วย
1.1 คณบดี
ประธานกรรมการ
1.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
กรรมการ
1.4 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
1.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. ในกรณีผู้กระทําความผิดเป็นนักศึกษาระหว่างคณะตั้งแต่สองคณะให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย
2.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานกรรมการ
2.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
2.4 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
2.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. ในกรณีนักศึกษากระทําความผิดฐานทุจริตการสอบ ให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย
3.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
3.2 อาจารย์ประจําวิชา
กรรมการ
3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
กรรมการ
3.4 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
3.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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บัญชีแนบท้าย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550
----------------------------------------องค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา ที่ข้อ 32 อ้างถึง
ซึ่งประกอบด้วย
----------------------------------------ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา ประกอบด้วย
1.1 อธิการบดี
ประธานกรรมการ
1.2 รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
1.3 คณบดีที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
1.4 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
1.5 นิติกร
กรรมการ
1.6 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

73

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา
พ.ศ. 2557
---------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา
พ.ศ.2550 เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อธํารงไว้ซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่กายนักศึกษา พ.ศ.
2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเคื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2550”
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“หลักสูตรปกติ” หมายถึง หลั กสูตรที่ส ภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยากําหนดให้มีการเรีย นการสอนในระดั บ
ปริญญาตรี และได้รับปริญญาบัตรโดยมีกําหนดเวลาการศึกษาที่แน่นอนและศึกษาในเวลาราชการ
ข้อ 5 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ
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ข้อ 6 การกําหนดให้ใช้เครื่องแต่งกายที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยหรือประกาศคณะ
แล้วแต่กรณีได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 7 เครื่องแบบ ประกอบด้วย
7.1 นักศึกษาชาย
(1) เสื้อสีขาวทรงสุภาพ แบบเชิ้ตคอปกเชิ้ตปลายแหลม ไม่มลี วดลาย ไม่บาง ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด แขนยางถึงข้อมือหรือ
แขนสั้น มีกระเป๋าติดแนวอกด้านซ้าย
(2) เนคไทสีดํา มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(3) กางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมท่า ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย มีห่วงสําหรับร้อยเข็มขัด
(4) เข็มขัดหนังสีดํา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา หรือรองเท้าผ้าใบสีดํา สีกรมท่า หรือสีขาว ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย (เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้
รองเท้าหุ้มส้นสีดําเท่านั้น)
(6) ถุงเท้าสีดํา สีเทาหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
(7) ทรงผมสุภาพ ห้ามไว้หนวดเครา
7.2 นักศึกษาหญิง
(1) เสื้อสีขาวทรงสุภาพ แบบเชิ้ตคอปกปลายแหลม แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ไม่บาง เสื้อขนาดพอเหมาะไม่รัดรูป ไม่ประดับ
ลูกไม้ ไม่ใช้ผ้ายืด ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 4 เม็ด ทําด้วยโลหะตามขนาดและแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(2) กระโปรงสีดํา ทรงเอ (A) หรือกระโปรงจีบรอบตัว (กระโปรงพลีท) เนื้อผ้าเรียบไม่บาง ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้า
ยี นส์ ไม่ แ ทรกเนื้ อ ผ้ า โปร่ ง บางที่ ส่ ว นใดๆ ของกระโปรง ความยาวอย่ างน้ อ ยคลุ ม เข่ า มี ของเอว และอนุ ญาตให้ นั ก ศึ ก ษาปี ที่ 1 เท่ านั้ น
ใส่กระโปรงจีบรองตัว (กระโปรงพลีท)
(3) เข็มขัดหนังสีดํา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(4) ให้ มีเข็ มเครื่ อ งหมายของมหาวิ ท ยาลั ย ทํ าด้ วยโลหะประดั บ หน้าอกด้ านซ้ าย และคอเสื้ อ ด้านซ้ ายตามขนาดและแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(5) รองเท้าคัตชูสีดํา ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว หรือรองเท้าผ้าใบสีดํา สีกรมท่าหรือสีขาว ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย
และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย (เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้าสีขาวเท่านั้น)
(6) ทรงผมไม่ตกแต่งสีฉูดฉาดหรือไม่สุภาพ
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7.3 ชุดพิธีการ
(1) นักศึกษาชาย ใช้เครื่องแบบนักศึกษาชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทที่มีเครื่องหมายวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด เข็มขัดสีดํา กางเกงขายาว สีดํา สวมถุงเท้าสีดํา รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําเท่านั้น
(2) นั กศึ กษาหญิ ง ใช้ เครื่องแบบนั กศึ กษาหญิ ง เสื้ อเชิ้ตสี ขาวกลัดกระดุมที่คอ เสื้ อเชิ้ ตติ ดเครื่ องหมายมหาวิทยาลั ยที่ หน้ าอก
ด้านซ้าย เข็มขัดสีดํา กระโปรงจีบรอบตัว (กระโปรงพลีท) สวมรองเท้าคัตชูหนังสีดํา แบบเรียบ ทรงสุภาพ ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว
7.4 ชุดกิจกรรม ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ใช้เครื่องแบบตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.5 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ใช้เครื่องแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 8 การแต่งกาย
8.1 เครื่องแบบ
(1) นักศึกษาชาย ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นหัวเข็มขัด
(2) นักศึกษาหญิง ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นหัวเข็มขัด
(3) นั ก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม หากประสงค์ จ ะแต่ ง กายตามหลั ก คํ าสอนหรื อ ตามประเพณี อิ ส ลาม ให้ ใ ส่ เ สื้ อ ตามข้ อ 7.1(1) และ
7.2(1) แขนยาว และใช้ผ้าคลุมผมสีขาวหรือสีดํา ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นลูกไม้
8.2 ชุดพิธีการ ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
8.3 ชุดกิจกรรม ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
8.4 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งในวันที่มีการเรียนหรือฝึกวิชาทหารได้
การแต่งกายที่นอกเหนือจากข้อบังคับนี้ ให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณา และเสนอขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย เป็นกรณีๆ ไป
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจในการออกระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมี
ปัญหาในการวินิจฉัยตีความให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคําวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
พ.ศ. 2552
---------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 22 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด” และเพื่อให้การดําเนินการในหมวด 5 ข้อ2
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นไปตามแผนปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การบริหาร
จัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ให้ คณะกํ าหนดให้ มีการวิ เคราะห์ การประเมิ นการใช้ หลั กสู ตรที่ ผ่ านมา เพื่ อนํ ามาปรั บปรุ งให้ สอดคล้ องกั บสภาพการเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิ จ
สังคม และการเมือง อย่างน้อยทุก 5 ปี
2) ให้คณะกําหนดให้มีการจัดรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในหลักสูตร และจัดอัตราส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ให้เหมาะสม
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ
4) ให้คณะกําหนดให้อาจารย์จัดทําประมวลรายวิชา ที่ทําการสอนทุกภาคเรียน
5) ให้คณะกําหนดให้อาจารย์วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการสอน
6) ให้คณะกําหนดให้อาจารย์จัดวิธีการสอนโดยวิธีต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การอภิปราย การระดมสมอง การสอนทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็นต้น
7) ให้คณะกําหนดให้อาจารย์ดําเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามความแตกต่างของผู้เรียน
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8) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของคณาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวน
อาจารย์แต่ละคณะและสรุปผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยทุกภาคเรียน
9) ให้คณาจารย์ศึกษาคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางการปฏิบัติ
10) ให้กองบริการการศึกษาประสานงานและรวบรวมเอกสารการดําเนินงานการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น คู่มือการปฏิบัติรายงาน
ผลการประเมิน เป็นต้น
ทั้งนี้ให้ดําเนินการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

(ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า
ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558
---------------------------------เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และระบบงานทะเบียน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติ คณะกรรมการวิช าการ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 7 กันยายน 2558 ให้ ยกเลิกประกาศเรื่องแนวปฏิบั ติและมาตราการการ
ลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า สําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและมาตรการ
การลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558 นี้แทน ดังต่อไปนี้
1. การลงทะเบียน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียน หรือเลือกเสรี โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การเพิ่มวิชาเรียน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่ตารางสอนของนักศึกษาหรือแผนการเรียนกําหนดในแต่ละภาคเรียน
โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต้เงื่อนไขข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละรายวิชา จํานวนหน่วยกิตรวม วันเวลาเรียน เวลาสอบ
ไม่ซ้ําซ้อนกัน จํานวนคนที่กําหนดในแต่ละหมู่เรียน และต้องดําเนินการตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
3. การถอนวิชาเรียน หมายถึง การตัดหรือยกเลิกวิชาตามตารางสอนของนักศึกษาออก โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และต้องดําเนินการตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
4. การลงทะเบียนล่าช้า หมายถึง การเลือกวิชาเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียนหรือวิชาเลือกเสรี ที่เกินกําหนดเวลาการลงทะเบียนปกติ
แล้ว โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยกําหนด และผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5. จํานวนหน่วยกิต หมายถึง จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้
5.1 นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละไม่ต่ํากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
5.2 นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต
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6. ระยะเวลาการลงทะเบียน
6.1 การลงทะเบียนปกติให้กระทําภายใน 15 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณีลงทะเบียนช่วงปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน
นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6.2 การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ให้กระทําภายใน 20 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณีลงทะเบียนช่วงปิดภาคเรียนหรือภายใน
15 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6.3 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ให้กระทําภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนวิชาและนักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้
1) ให้นักศึกษาเขียนคําร้องเพื่อขออนุญาตจากอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรับรองเวลาเรียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80) อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีให้ความเห็น ผ่านกองบริการการศึกษาและเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณา
2) นักศึกษาจะต้องเขียนคําร้องตามแบบและยื่นคําร้องภายในเวลาที่กําหนด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบติดตามผลการพิจารณาด้วยตนเอง
หลังจากยื่นคําร้อง ภายในไม่เกิน 5 วันทําการ หรือตามที่กองบริการการศึกษานัดหมาย หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ดําเนินการใดๆ จะถือว่านักศึกษา
ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุในคําร้องนั้น
3) กรณีได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้า ให้นักศึกษาติดต่อขอลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมตามสภาพของนักศึกษา ส่วนกรณีที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้าทุกรายวิชาหรือพบว่าไม่มีการลงทะเบียนในระบบ นักศึกษาจะต้องทําการลาพักการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ
7. หากไม่สามารถปฏิบัติตามหรือนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
---------------------------------เพื่ออนุวัติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ว่าด้วยการจัด การศึกษาระดับอนุป ริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
ฉะนั้ น อาศั ย อํ านาจตามความในข้ อ 27 แห่ งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ าด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา เรื่ อ ง แนวปฏิ บัติ ก ารจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ น สํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
ภาคปกติ พ.ศ. 2558
(2) ให้ ยกเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติก ารจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อน สํ าหรั บ
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วยเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลาปิดภาคปลายของปีการศึกษาเก่าจนถึง
เวลาการเปิดภาคต้นของปีการศึกษาใหม่
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่มีโปรแกรมการเรียนในวันราชการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปี
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล
สนับสนุนทางด้านวิชาการ มีการเรียน และควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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“ทวีคาบ” หมายความว่า เวลาในการเรียนในหนึ่งสัปดาห์เป็นสองเท่าของเวลาที่หลักสูตรกําหนด
ข้อ 3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสําหรับนักศึกษาภาคปกติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ โดยนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 4 การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ข้อ 5 วิชาที่สามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน มีดังนี้
(1) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) วิชาฝึกประสบการณ์ หรือ สหกิจศึกษา
(3) วิชาเลือกเสรีที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ
(4) วิชาบังคับที่มีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน
(5) วิชาอื่นนอกเหนือจาก (1) ถึง (4) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลความจําเป็นเป็นรายกรณีไป
ข้อ 6 นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคอื่นก็ได้
การลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
ข้อ 7 นักศึกษาที่ถกู ลงโทษทางวินัยนักศึกษาในระดับโทษการพักการศึกษา ไม่มีสิทธิการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนในปีการศึกษานั้น
ข้อ 8 เวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นทวีคาบ ในกรณีที่มคี วามจําเป็นต้องจัดการเรียน
การสอนน้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ไม่ต่ํากว่า 6 สัปดาห์จะต้องจัดให้มีชวั่ โมงเรียนไม่ต่ํากว่า 16 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต
ข้อ 9 หลักสูตร สาขาวิชาใดจะเปิดทําการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะเจ้าของวิชาและสภาวิชาการ และ
นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
ข้อ 10 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558
(นายเกษม
บํารุงเวช)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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เรื่อง การเก็บค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
---------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติสอดคล้องกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 10 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงกําหนดการ
เก็บค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ค่าบํารุงการศึกษา
ภาคเรียนละ
1,000 บาท
ข้อ 2 ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
200
บาท
ข้อ 3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ
หน่วยกิตละ
300
บาท
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการฝึกทักษะ
ภาคเรียนละ
500
บาท (ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละคณะ)
ข้อ 5 ค่าบํารุงห้องสมุด
ภาคเรียนละ
300
บาท
ข้อ 6 ค่าบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนละ
300
บาท
ข้อ 7 ค่าบํารุงห้องพยาบาลและสุขภาพ
ภาคเรียนละ
100
บาท
ข้อ 8 ค่าปรับอากาศ
หน่วยกิตละ
25
บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
(นายเกษม บํารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

83

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง พ.ศ. 2556
-----------------------โดยที่สมควรให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง ให้เป็นระบบที่ชัดเจน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
จัดสอบนอกตาราง ดังนี้
1. การจัดสอบนอกตารางสอบ คือการจัดสอบรายวิชาต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณารายวิชาที่ให้จัดสอบนอกตาราง มีดังนี้
2.1 เป็นรายวิชาที่หน่วยกิตเป็นภาคปฏิบั ติไม่มีทฤษฎี เช่น 3(0-3-6), 2(90) หรือวิ ชาปัญหาพิเศษ โครงงาน/สั มมนา/
การเตรียม/ฝึกประสบการณ์ อาจจัดสอบนอกตารางกลางภาคและปลายภาคได้ กรณีที่เป็นรายวิชาที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น 3(2-2-5)อาจจัด
สอบนอกตารางกลางภาคได้ แต่ปลายภาคต้องสอบตามตารางปกติ
2.2 เป็นวิชาที่ขอเปิดนอกเหนือจากประกาศตารางเรียนตารางสอนในภาคเรียนนั้น
2.3 ต้องมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษและเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมมิใช่เฉพาะบุคคล
2.4 การเปลี่ยนแปลงการสอบหรือไม่มีการจัดสอบรายวิชาใด นอกเหนือจากข้อ 2.1-2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนวิชานั้นบันทึกเสนอต่อ
คณบดี (กรณีมีหัวหน้าภาควิชาให้ผ่านหัวหน้าภาควิชาก่อนเสนอคณบดี) ผ่านกองบริการการศึกษาและอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ก่อนที่จะมีการสอบกลางภาคหรือปลายภาคอย่างน้อย 15 วันทําการ
กรณีที่นักศึกษาบางคนลงทะเบียนไม่ได้(ตารางสอบซ้ําซ้อน) และอาจารย์ผู้สอนบันทึกขออนุญาต และได้รับการอนุญาตสอบนอก
ตารางแล้วนั้น ผู้สอนจะต้องจัดสอบนอกตารางให้กับนักศึกษาผู้นั้นเป็นการเฉพาะบุคคล โดยไม่กระทบหรือเปลี่ยนแปลงตารางสอบเดิมที่กําหนดไว้
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2.5 กรณีสอบนอกตารางปลายภาค อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องจัดสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายของวัน
สอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามวันเวลาที่กําหนดตามปกติ ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการควบคุม
การสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
พ.ศ. 2559
.............................................
อนุ สนธิ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ฉบั บที่ 312 ลงวั นที่ 9 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 เรื่ อง นโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ข้อ 9 กําหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งตามที่กําหนด จึงสําเร็จการศึกษา แต่เนื่องจากการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษายังไม่สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
จึงยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนัก ศึกษา ฉบับที่ 312
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้ประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจัดรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รวมแล้วไม่ต่ํากว่า 12 หน่วยกิต
ข้อ 2 ส่งเสริมให้ทกุ สาขาวิชาจัดทํารายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ หรือภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หมวดวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
ข้อ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ The Common
European Frame work of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นกรอบความคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
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ข้อ 5 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
ข้อ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
ข้อ 7 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อ 8 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในชั้นเรียนและศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ 9 กําหนดให้ นัก ศึกษาต้ อ งผ่ านการทดสอบมาตรฐานภาษาอั งกฤษตามเกณฑ์ CEFR โดยถือเป็นเกณฑ์สําเร็จการศึกษา
ตามลําดับชั้นปริญญา ดังนี้
(1) ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มรี ะดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ระดับ B2
(Vantage or Upper intermediate) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้อย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านและทําความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากได้
(2) ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ให้มรี ะดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ C1
(Effective Operational Proficiency or advance) คือผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความที่ยาว มีหัวข้อที่ซับซ้อนและหลากหลาย และเข้าใจ
ความหมายแฝงได้ สามารถแสดงความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคําศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคม
การทํางาน หรือด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ตามโครงสร้างไวยากรณ์
พร้อมทั้งสามารถใช้คําเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
(3) ระดับปริญญาเอก ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ C2 (Master of Proficiency) คือ
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่
จะสื่อสารได้ดี อ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับได้เข้าใจ และเลือกใช้ภาษาสําหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 10 กําหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา ดังนี้
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เกณฑ์

ปริญญาตรี

CEFR
TOEIC
TOFEL Paper
TOFEL CBT
TOFEL IBT
IELTS
CU – TEP

B2
405
437
123
41
4
60

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
B2
500
477
153
53
4.5
60

ปริญญาโท
C1
605
513
183
65
5.5
75

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง
C1
700
550
213
79
6.5
90

ปริญญาเอก
C2
785
590
243
96
7.5
120

ข้อ 11 ให้บันทึกผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในใบรายงานผลการศึกษา
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายเกษม บํารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แนวทางการดําเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษา
.............................................
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR)) และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง นโยบายยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั งกฤษในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เรื่ อ ง นโยบายการยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษสํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 จึ ง ประกาศแนวทางการดํ าเนิ นการยกระดั บ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเป็นนักศึกษา นักศึกษาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องสอบวัดระดับ
ความรู้ เพื่อจัดกลุ่มเข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหม่ อย่างน้อย 60 ชั่วโมง ก่อนเปิดภาคเรียน
2. การทดสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนแรก และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 จะต้อง
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับผู้เริ่มเข้าศึกษา (English Placement test) เพื่อประเมินระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
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3. การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองในโปรแกรมสําเร็จรูปที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น Speexx Discovery หรื อ Econ โดย
นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ หลั ก สู ต รการฝึ ก ทั ก ษะที่ เหมาะกั บ ความสามารถที่กําหนดให้เรียนภาคการศึกษาละอย่างน้อย 1 ระดับ ซึ่งกําหนดเป้าหมาย
ในการศึกษา ดังนี้
(1) ปีที่ 1 ระดับ A1 - A2
(2) ปีที่ 2 ระดับ A2 - B1
(3) ปีที่ 3 ระดับ B1 - B2
4. นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการทดสอบด้ า นภาษาอั งกฤษอยู่ ใ นระดั บ B2 ขึ้ นไป ภายใน 2 ปี แ รกที่ เ ข้ ารั บ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย จะ
สนั บ สนุ น ให้ นัก ศึ ก ษาเข้ า มาทดสอบมาตรฐานภาษาอั ง กฤษในองค์ ก รที่จัดการสอบมาตรฐานอังกฤษระดับสากล
5. เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องทําแบบทดสอบเลื่อนระดับ (English Progress Test) เพื่อประเมินความรู้ที่ได้ศึกษา
จากโปรแกรม โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) ผู้ที่มีสิทธิส์ อบเลื่อนระดับจะต้องมีคะแนนสะสมของหลักสูตรในโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามระดับที่เข้าสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแบบทดสอบ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการออกเสียง
(2) กรณีที่นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบเลื่อนระดับได้มากกว่าร้อยละ 70 สามารถเลื่อนระดับ เพื่อศึกษาในหลักสูตรที่มี
ระดับสูงขึ้นได้
(3) กรณีนักศึกษาทําคะแนนทดสอบเลื่อนระดับได้น้อยกว่าร้อยละ 70 จะต้องศึกษาในหลักสูตรเดิม และทําการสอบเลื่อน
ระดับใหม่อีกครั้งหนึ่ง
6. นักศึกษาที่ศกึ ษาด้วยตนเองในโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดถึงหลักสูตร B2 และสอบวัดระดับผ่านตามเกณฑ์คะแนนทีก่ ําหนดไว้
แล้ว สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา ตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกําหนดได้
7. นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด สามารถออกฝึกประสบการณ์
วิชา สหกิจศึกษาได้โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบได้ค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์คะแนนทีก่ ําหนดไว้
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8. นักศึกษาทีส่ อบผ่านเกณฑ์คะแนนที่กําหนดไว้ เมื่อศึกษาครบหลักสูตรและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา จะมีสิทธิยื่นความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมหาวิทยาลัยจะบันทึกผลการสอบภาษาอังกฤษลงในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เพื่อ
แสดงผลการสอบผ่านระดับขั้นความสามารถที่กําหนดไว้
9. นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด สามารถสมัครเข้ารับการ
ฝึกฝนเพิ่มเติมในหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยต้องชําระค่าใช้จ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือเข้ารับการฝึกอบรมในหน่วยงานอื่น
และสามารถผ่านการทดสอบจนผ่านระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

(นายเกษม บํารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2560
-------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาใหม่ เป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จึงกําหนดให้นักศึกษาใหม่ดําเนินการเพื่อยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 จึงออกประกาศดังนี้
ข้อ 1 บรรดา กฎ คําสั่ง ประกาศ หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศนี้ หรือขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“การยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า การขึ้ น ทะเบี ย นยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก ารเป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
“เงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
ข้อ 4 มหาวิทยาลัยนําเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นเงินฝากสําหรับเป็นเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เงินบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย และ
เงินค่าประกันของเสียหาย ในภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาแล้วสละสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา
ไม่ลงทะเบียนเรียน หรือมีความประสงค์จะย้ายไปศึกษาต่อที่สถาบันการศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้ โดยให้โอนเงิน
เข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 5 การยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาให้ขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาที่กองบริการการศึกษาพร้อมทั้งชําระเงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ในอัตราตามท้ายประกาศ
(2) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาแล้ว เข้ามารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่กําหนด
มหาวิทยาลัยจะนําเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาเป็นค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าประกันของเสียหาย
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายเกษม บํารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
-----------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎี กานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎี กา ว่าด้ วยปริ ญญาในสาขาวิ ชา อั กษรย่อสําหรับ สาขาวิชา ครุย วิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 3 ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้
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(1) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”
(2) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(5) สาขานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
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(7) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.”
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
(11) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย”
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา 7 สีประจําสาขาวิชา มีดังนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี
(2) สาขาวิชาการศึกษา
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์
(5) สาชาวิชานิเทศศาสตร์
(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(11) สาขาวิชาศิลปศาสตร์

สีฟ้าเทา
สีฟ้า
สีม่วง
สีขาว
สีน้ําเงิน
สีชมพู
สีน้ําตาล
สีแดงเลือดนก
สีเหลือง
สีแดงเลือดหมู
สีแสด”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิ ชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา รวมทั้งสีประจําสาขาวิชาสําหรับสาขาวิชาดังกล่าว จึ ง
จําเป็นต้องตรา พระราชกฤษฎีกานี้
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 109ก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พ.ศ. 2558
-----------------------โดยที่ เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การกํ าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ดํ า รงตํ าแหน่ ง อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้ารการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 12 ธันวาคม 2558 จึง
ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกําหนดมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติหรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภ้ฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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“ภาระงานทางวิชาการ” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะการปฏิบัติงานตามพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษาประกอบด้วย
ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้อง
กับ พั นธกิ จ ของมหาวิ ทยาลั ย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธีก ารพิ จารณาแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ดํ ารงตํ าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
“ภาระงานสอน” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภท เช่น งานสอน
แบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุม วิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรภาคปกติของมหาวิทยาลัย
“ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะของงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบตามกระบวนการวิธีวิจัย
เพื่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ หรื อ ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ เ ดิ ม ที่ จ ะนํ า ไปสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ นด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง นี้ รวมถึ ง การวิ จั ย และพั ฒ นาร่ ว มกั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการ
บริหารจัดการ รวมถึงงานวิชาการประเภทอื่นๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
“ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะของงาน หรือกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นการดํารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังความเป็นชาติในลักษณะต่างๆ
“ภาระงานอื่ น ๆ” หมายความว่ า ปริ ม าณและคุ ณ ลั ก ษณะของงานอื่ น ๆ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายและสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ผู้ บ ริ ห าร” หมายความว่ า ผู้ บ ริ ห ารตามมาตรา 18(ข) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 5 ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ต้องมีมาตราฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ําประกอบด้วยด้านภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและ
งานวิชาการอื่น ภาระงานด้านการบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข้อ 6 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ นอกจากจะมีภาระงานขั้นต่ํา ตามข้า 5 แล้ว ต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่กําหนดสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ อย่างน้อยปีละหนึ่งรายการ
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ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีคิดสัดส่วนภาระงานตามข้า 5 ด้านหนึ่งด้านใด หรือหลายด้าน โดย
คํานึงถึงปริมาณและคุณลักษณะของการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบความซับซ้อน ความยากง่าย ความสําคัญ ผลงานที่ปรากฏ อันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนใช้ความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ได้รับนํามาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการรองรับต่อการพัฒนาประเทศโดยให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยต่อไป โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อาจลดหรือยกเว้นภาระงานให้แก่ผู้บริหาร โดยกําหนดไว้ในประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 8 ให้มหาวิท ยาลั ยนํ าผลการปฏิบัติ งานตามประกาศเรื่ องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ไปใช้ประกอบการพิ จารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ใช้ในการประเมินตามหลักการ
บริหารงานบุคคลของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้บริหาร
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การย้ายสาขาวิชาเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
……………………………........
เพื่อให้การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มี
โอกาสทบทวนและตัดสินใจกําหนดทางเลือกในการศึกษา โดยประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนให้ตรงกับความถนัดและความต้องการสําหรับโอกาส
ทางการศึกษา ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะ” หมายความว่า คณะวิชาที่จดั ให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีประจําคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าทีต่ ามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชาเรียน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาซึ่งทําหน้าที่นายทะเบียนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ประสงค์จะ
ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
“การย้ายสาขาวิชาเรียน” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาเรียนจากสาขาวิชาเรียนเดิมไปสังกัดสาขาวิชาเรียนอื่นที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาเรียนที่ขอย้ายเข้าศึกษา
ข้อ 2 คุณสมบัติของนักศึกษาทีป่ ระสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน มีดังนี้
2.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน
2.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนย้ายสาขาวิชาเรียนไม่ต่ํากว่า 2.00
2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของการเข้าศึกษาในสาขาวิชาเรียนที่ขอย้ายไปศึกษา
ข้อ 3 เงื่อนไขการขอย้ายสาขาวิชาเรียน
3.1 นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนด โดยยื่นคําร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้น ๆ และจะทราบผลการพิจารณาไม่เกิน 3 สัปดาห์ภายหลังจากยื่นคําร้อง
3.2 การย้ายสาขาวิชาเรียนทั้งภายในคณะและต่างคณะ จะกระทําได้เพียงครั้งเดียว
3.3 นักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเรียนที่ประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา สําหรับหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2
ปีก่อนสําเร็จการศึกษา
3.4 การขอย้ายสาขาวิชาเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนโดยได้รับรหัส
ประจําตัวนักศึกษาใหม่ และนายทะเบียนบันทึกข้อมูลรายวิชาเดิมเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 4 ขั้นตอนและวิธีการขอย้ายสาขาวิชาเรียน ให้ดําเนินการดังนี้
4.1 กรณีย้ายสาขาวิชาเรียนภายในคณะ
4.1.1 นักศึกษารับคําร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษา
4.1.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมและ
นําเสนอต่อคณบดีเพื่อดําเนินการต่อไป
4.1.3 คณบดีแจ้งและขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาประสงค์ขอย้าย
สาขาวิชาเรียนเข้าศึกษา และนําผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
4.1.4 นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการย้ายสาขาวิชาเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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4.2 กรณีการย้ายสาขาวิชาเรียนต่างคณะ
4.2.1 นักศึกษารับคําร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษา
4.2.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมและ
นําเสนอต่อคณบดีเพื่อดําเนินการต่อไป
4.2.3 คณบดีต้นสังกัดเสนอคําร้องไปยังคณบดีในคณะที่นักศึกษามีความประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4.2.4 ต่อไป
4.2.4 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนเข้าศึกษาให้ความเห็น
และคณบดีนําผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
4.2.5 นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการย้ายสาขาวิชาเรียน
ข้อ 5 นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนจํานวน 500 บาท
ข้อ 6 การบันทึกผลการเรียน การวัดและประเมินผล การสําเร็จการศึกษา
6.1 รายวิชาและผลการเรียนที่เคยศึกษามาทั้งหมดในสาขาวิชาเรียนเดิม ให้นํามาบันทึกและคํานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเรียนใหม่ด้วย
6.2 สําหรับรายวิชาเรียนเดิม กรณีรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หรือเนื้อหาสาระวิชาแตกต่างจากหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาเรียนที่จะย้ายเข้าศึกษา ให้นายทะเบียนเสนอขออนุมัติการปรับข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนวิชาเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.3 การลงทะเบียน การวัดและประเมินผล การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายเกษม บํารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
1 0000001 ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 0000001 ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 จบระดับปริญญาตรี
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาทีย่ นื่ คําร้องขอยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นผูท้ เี่ คยลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาอยุธยาศึกษามาแล้วไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรียนอีก
2 1091101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
3 408-11-04 Computer Programming
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3 1091102 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบแฟ้มข้อมูล
3 408-24-04 Data Stuctures
3
4 1091104 ระบบปฏิบตั ิการ
3 408-23-05 Operating System
3
5 1092304 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว
3 405-22-08 Multimedia and Animation Technology
3
6 1093306 การออกแบบกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
3 405-12-06 Computer Graphics Application
3
7 1093502 กฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 405-31-17 Law and Ethical Lssue in Information Technology
3
8 1094913 โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
3 408-21-09 Object Oriented Programming
3
9 1500108 การพูดเพื่อพัฒนาชีวิต
3 TH 103 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
10 1500120 จริยธรรมกับชีวิต
3 1500116 จริยศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
11 1500121 ความจริงของชีวิต
3 1500104 ความจริงของชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
12 1500121 ความจริงของชีวิต
3 2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13 1500121 ความจริงของชีวิต
3 GEH2202 ความจริงของชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14 1500121 ความจริงของชีวิต
3 ศป130 ปรัชญากับการดํารงชีวิต
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
15 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน
3 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
16 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน
3 2000106 ศิลปะการดํารงชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
17 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน
3 2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
18 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน
3 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 01-210-001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3
โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
20 1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 692-11-01 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21 1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
23 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3203-2012 เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
24 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3208-3003 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
25 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3215-2010 การสร้างเสริมบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
26 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3216-2003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
27 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
28 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 001201 ทักษะภาษาไทย
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
30 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
31 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 603-11-01 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
32 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
33 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 9021101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
34 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 ศท031 การใช้ภาษาไทย
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
35 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 ศป200 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
36 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
37 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 01320005 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
38 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 01-320-005 สนทนาภาษาอังกฤษ1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
39 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 393-12-02 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
40 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
41 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 9021103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทํางาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
42 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 EN 101 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จําเป็นในชีวิตประจําวัน
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
43 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1,ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2
3+3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
44 1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
45 1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 1421102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
46 1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
47 1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
48 1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 9022102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
49 1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 EN 102 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
50 1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 อก104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1,อก105 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2,อก207
2+2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3,อก208 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4
+2+2
51 1500130 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
52 1500137 สุนทรียศาสตร์
3 2062501 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
53 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1,3000-1202
2+2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
54 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 3000-1221 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,3000-1222 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
2+2 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
55 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 อก 307 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1,อก 308 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2
2+2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
56 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 อก 401 ภาษาอังกฤษธุรกิจ3,อก 402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ4
2+2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
57 1552321 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 3212-21203 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
58 1553317 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
3 3212-2102 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
59 2021202 ภาพพิมพ์ 1
3 2021201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
60 2021303 ประติมากรรม 1
3 2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
61 2033414 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปกรรม 1
3 2033411 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
62 2061201 ปฏิบตั ิดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
2 2061201 ปฏิบตั ิฆ้องวงใหญ่ขั้นพื้นฐาน
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
63 2061301 การฝึกโสตประสาทและการอ่านและเขียนโน้ต
3 2061301 การอ่านและการเขียนโน้ต,2061402 การฝึกโสตประสาท
3+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
64 2061401 ปฏิบตั ิดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
2 2061401 ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ดขั้นพื้นฐาน
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
65 2061702 การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีสากล
3 2061702 การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีสากล
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
66 2062302 การเรียบเรียงเสียงประสาน
3 2062302 การเรียบเรียงเสียงประสาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
67 2063301 การประพันธ์ดนตรีเบือ้ งต้น
3 2063301 การประพันธ์ดนตรีเบือ้ งต้น
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
68 2063503 ดนตรีบ ําบัด
3 2063503 ดนตรีบําบัด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
69 2500106 วิถีไทย
3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย,3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1+2 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
70 2500106 วิถีไทย
3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย,3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง
1+2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
71 2500106 วิถีไทย
3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย, 3000-1307 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1+2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
และเทคโนโลยี
72 2500106 วิถีไทย
3 HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย,PHI1000 หลักการดํารงชีวิตในสังคม
3+3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
73 2500106 วิถีไทย
3 GESO1001 พลวัตสังคมไทย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
74 2500110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย, 3000-1307 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1+2 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
75 2500110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 493-16-05 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
76 2500112 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 นต101 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
77 2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3 05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
78 2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
79 2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3 05-110-103 หลักเศรษฐศาสตร์
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
80 2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3 3200-0101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
81 2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3 3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
82 2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3 3971101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
83 2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3 EC200 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจําวัน
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
84 2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3 สรบ 2002 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
85 2500118 การเมืองและการปกครองของไทย
3 POL1101 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
ที่
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
86 2500120 มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม
3 01999141 มนุษย์กับสังคม
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
87 2500120 มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม
3 SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษวิทยาเบือ้ งต้น
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
88 2500120 มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม
3 1432101 วัฒนธรรมไทย
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
89 2500120 มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม
3 SO 103 สังคมวิทยาและมานุษวิทยา
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
90 2500121 สังคมวิทยาเบือ้ งต้น
3 SOC1003 INTRO TO SOCIOLOGY & ANTHRO
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
91 2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3 2592101 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
92 2551105 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3 POL1100 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
93 2551302 ระบบบริหารราชการไทย
3 2581201 ระบบบริหารราชการไทย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
94 2551307 ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์
3 05310203 ทฤษฎีองค์การ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
95 2551401 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 LAW1004 INTRODUCTION TO LAW
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
96 2551402 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 2563501 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
97 2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย
3 2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย
3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
98 2552201 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 POL2200 INTRO TO INTERNATIONAL RLT
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
99 2552304 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3 05320202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
100 2553312 การบริหารโครงการ
3 05310425 การบริหารโครงการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
101 2553313 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
3 05310428 การบริหารเชิลกลยุทธ์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
102 2554302 การบริหารค่าตอบแทน
3 3563402 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103 2561101 หลักกฎหมายเอกชน
3 2101101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
104 2561101 หลักกฎหมายเอกชน
3 100100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยพะเยา
105 2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 LAW1003 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
106 2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
107 2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้
3 LAW2301 กฎหมายลักษณะหนี้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
108 2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้
3 LAW2002 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยหนี้
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
109 2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้
3 2561206 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
110 2561104 กฎหมายอาญา 1
3 2562305 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
111 2561104 กฎหมายอาญา 1
3 LAW2006 กฎหมายอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
112 2561201 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2 LW 103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
113 2561201 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2 2105101 ประวัติศาสตร์ระบบกฎหมายไทย
2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
114 2561202 หลักกฎหมายมหาชน
3 2561301 หลักกฎหมายมหาชน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
115 2561202 หลักกฎหมายมหาชน
3 2561208 หลักกฎหมายมหาชน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
116 2561202 หลักกฎหมายมหาชน
3 41201 กฎหมายมหาชน
3 โรงเรียนนายเรือ
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยื่นใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
117 2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 มหาวิทยาลัยพะเยา
118 2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
119 2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 LW 202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
120 2562105. กฎหมายอาญา 2
3 LAW2007 กฎหมายอาญา 2
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
121 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
122 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 2562104 กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
123 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 LAW1306 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
124 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
125 2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงาน
3 2562105 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3
นอกสั่งและลาภมิควรได้
126 2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงาน
3 LAW2003 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการ งานนอกสั่ง
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นอกสั่งและลาภมิควรได้
ลาภมิควรได้
127 2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงาน
3 2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นอกสั่งและลาภมิควรได้
128 2562108 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน
3 2562108 เอกเทศสัญญา1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
129 2562110 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน นายหน้า
3 2562110 เอกเทศสัญญา 3
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกันภัย
130 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 2562112 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
131 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
3 มหาวิทยาลัยพะเยา
132 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
133 2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 2562203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
134 2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
135 2562206 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3 2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
136 2562302 กฎหมายธุรกิจ
3 3200-0102 กฎหมายธุรกิจ
3 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
137 2562302 กฎหมายธุรกิจ
3 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
138 2562302 กฎหมายธุรกิจ
3 05-000-104 กฎหมายธุรกิจ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
139 2562302 กฎหมายธุรกิจ
3 3200-1002 กฎหมายธุรกิจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
140 2562302 กฎหมายธุรกิจ
3 05-110-104 กฏหมายธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
141 2562302 กฎหมายธุรกิจ
3 395-13-05 กฎหมายธุรกิจเบือ้ งต้น
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
142 2562302 กฎหมายธุรกิจ
3 05-110-104 กฎหมายธุรกิจ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจํานงค์
143 2562302 กฎหมายธุรกิจ
3 นต 214 กฎหมายธุรกิจ
2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
ที่
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
144 2562302 กฎหมายธุรกิจ
3 LA102 กฎหมายธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
145 2562302 กฎหมายธุรกิจ
3 สรบ 2003 กฎหมายธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
146 2562302 กฎหมายธุรกิจ
3 305-15-05 กฎหมายธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
147 2563113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว
3 100209 กฎหมายครอบครัว
3 มหาวิทยาลัยพะเยา
148 2563113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว
3 LAW2308 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
149 2563113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว
3 2563204 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
150 2563114 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก
3 2563205 กฎหมายลักษณะมรดก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
151 2563114 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก
3 LW 311 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
152 2563115 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3 2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
153 2563117 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
154 2563117 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 2563515 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
155 2563117 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 LA331 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
156 2563119 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
3 2563510 กฎหมายล้มละลาย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
157 2563207 กฎหมายปกครอง
3 2562511 กฏหมายปกครอง 1,2562512 กฏหมายปกครอง 2
3+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
158 2564208 กฎหมายภาษีอากร
3 2563508 กฎหมายภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
159 2564209 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
3 2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
160 2564403 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
161 2564501 การว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3 2564603 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย+2564604 การว่าความและศาลจําลอง 2+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
162 3010205 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั
3 3022101 การวิเคราะห์ส ถานการณ์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
163 3011101 หลักนิเทศศาสตร์
3 3011101 หลักนิเทศศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
164 3011104 หลักโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3 3031101 หลักการประชาสัมพันธ์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
165 3011202 การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 3011202 การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
166 3011204 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3 3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
167 3013901 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3 3002201 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
168 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
169 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
170 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
171 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
172 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2102 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
173 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3901-1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
174 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2103 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
175 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 05-540-202 ภาษาปาสคาล
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
176 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2101 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3 โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
177 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 396-12-01 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
178 3501203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
179 3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 05-051-207 โครงสร้างข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
180 3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 3204-2006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
181 3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 39012002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
182 3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 3901-2002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
183 3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 3962106 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
184 3502103 ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3961104 ระบบปฏิบตั ิการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
185 3502103 ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 05-051-103 การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
186 3502103 ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3204-2004 ระบบปฏิบตั ิการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
187 3502103 ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3901-2001 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตั ิการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
188 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3961301 ระบบฐานข้อมูล
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
189 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 05-051-201 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
190 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
191 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3204-2104 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
192 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3901-1003 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
193 3502201 การใช้โ ปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3204-2103 โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านบัญชี
3 โรงเรียนพณิชยการพลาชัยร้อยเอ็ด
194 3502201. การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3204-2119 การใช้โปรแกรมชุดสํานักงาน
3 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
195 3502201 การใช้โ ปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3204-2120 โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านบัญชี
3 เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา
196 3502201 การใช้โ ปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-042-104 การใช้คอมพิวเตอร์ใบงานบัญชี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
197 3502201 การใช้โ ปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
198 3502201 การใช้โ ปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-000-108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
199 3502201 การใช้โ ปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-530-121 โปรแกรมสําเร็จรูป 1
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
200 3502201 การใช้โ ปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-051-160 โปรแกรมสําเร็จรูป1
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
201 3502201 การใช้โ ปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3201-2011 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
202 3502201 การใช้โ ปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3203-2003 การใช้โปรแกรมชุดสํานักงานในงานเลขานุการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
203 3502201 การใช้โ ปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3216-2004 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
204 3502201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3901-1002 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
205 3502201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 396-11-01 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
206 3502201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 396-11-09 โปรแกรมสําเร็จรูป1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
207 3502201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 306-21-02 โปรแกรมสําเร็จรูป 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
208 3502201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-551-202 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
209 3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3204-2002 ระบบฐานข้อมูล
3 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
210 3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
211 3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
212 3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 396-13-01 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
213 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 4133202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
214 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
215 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 32152004 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
216 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 05-051-204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
217 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
218 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 05-051-204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
219 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 393-21-07 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
220 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
221 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 GE112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
222 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 คพ 212 ระบบสารสนเทศธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
223 3503105 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 3901-2003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
224 3503108 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3 สบค 2407 การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
225 3503108 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3 3203-2011 การปฏิบตั ิงานสํานักงานอัตโนมัติ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
226 3503108 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3 3204-2105 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3 เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา
227 3503111 เทคโนโลยีสื่อประสม
3 3204-2403 การใช้โปรแกรมสื่อประสม
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
228 3503111 เทคโนโลยีสื่อประสม
3 3204-2117 การใช้ระบบสื่อประสม
3 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
229 3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 3962107 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
230 3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 05-051-209 การวิเคราะห์ระบบ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
231 3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 32042009 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
232 3503114 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3962401 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
233 3503114 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 05-051-202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
234 3503114 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3901-1004 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
235 3503114 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
236 3503114 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
237 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 396-11-09 โปรแกรมสําเร็จรูป 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
238 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 05-551-207 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสํานักงาน
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
239 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 05051107 โปรแกรมสําเร็จรูป2
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
240 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 05-052-101 การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
241 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
242 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
243 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2404 หลักการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
244 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2206 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
245 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2406 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ 3 มิติ
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
246 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3961501 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
247 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 05-051-203 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
248 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2402 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกฯ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
249 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2402 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
250 3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 05-052-205 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
251 3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 3202-2026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
252 3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
253 3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 396-25-04 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
254 3503217 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
3 05-052-204 การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
255 3503217 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
3 3204-2011 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
256 3503218 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
3 3503218 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
257 3503302 การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่าย
3 3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
258 3511301 การบริหารงานสํานักงาน
3 3200-1007 เทคนิคการปฏิบตั ิงานสํานักงาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
259 3511301 การบริหารงานสํานักงาน
3 05-000-002 การปฏิบตั ิงานสํานักงาน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
260 3511301 การบริหารงานสํานักงาน
3 3101111 การบริหารงานสํานักงาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
261 3511301 การบริหารงานสํานักงาน
3 3200-0005 การใช้เครื่องใช้สํานักงาน
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
262 3511301 การบริหารงานสํานักงาน
3 398-11-01 การปฏิบตั ิงานสํานักงาน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
263 3511301 การบริหารงานสํานักงาน
3 3215-2001 การจัดการสํานักงาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
264 3511301 การบริหารงานสํานักงาน
3 สรบ 2008 เทคนิคการปฏิบตั ิงานสํานักงาน
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
265 3521103 การบัญชีการเงิน
3 3521103 หลักการบัญชี
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
266 3521103 การบัญชีการเงิน
3 3951101 การบัญชี1+3951102 การบัญชี2
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
267 3521103 การบัญชีการเงิน
3 05-410-103 การบัญชีการเงิน
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจํานงค์
268 3521103 การบัญชีการเงิน
3 05-000-107 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
269 3521103 การบัญชีการเงิน
3 05-000-003 การบัญชี 1,05-000-004 การบัญชี2
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
270 3521103 การบัญชีการเงิน
3 32012001 การบัญชีการเงิน
3 โรงเรียนพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
271 3521103 การบัญชีการเงิน
3 3200-0002 บัญชีเบือ้ งต้น1,3200-0003 บัญชีเบือ้ งต้น2
3+3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
272 3521103 การบัญชีการเงิน
3 3200-0002 การบัญชีเบือ้ งต้น1,3200-0003 การบัญชีเบือ้ งต้น2
3+3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
273 3521103 การบัญชีการเงิน
3 3200-1006 การบัญชีการเงิน
3 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
274 3521103 การบัญชีการเงิน
3 395-11-03 การบัญชีการเงิน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
275 3521103... การบัญชีการเงิน
3 395-13-02 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
276 3521104 หลักการบัญชี
3 395-11-03 การบัญชีการเงิน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
277 3521104 หลักการบัญชี
3 05-000-003 การบัญชี 1+05-000-004 การบัญชี 2
3+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
278 3521104 หลักการบัญชี
3 05-000-107 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
279 3521104 หลักการบัญชี
3 3200-0002 บัญชีเบือ้ งต้น 1+3200-0003 บัญชีเบือ้ งต้น 2
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
280 3521104 หลักการบัญชี
3 3200-1006 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
281 3523201 การบัญชีธนาคาร
3 3201-2017 การบัญชีธนาคาร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
282 3523202 การบัญชีเฉพาะกิจ
3 3201-2015 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
283 3523204 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3 3201-2016 การบัญชีรัฐบาล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
284 3523301 การวางระบบบัญชี
3 05-041-101 ระบบบัญชี
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
285 3523301 การวางระบบบัญชี
3 3201-2010 ระบบบัญชี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
286 3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 05-000-206 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
287 3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 3201-2012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
288 3524201 การบัญชีภาษีอากร
3 3201-2007 การบัญชีภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
289 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2021 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
290 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2109 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
291 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 05-042-205 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
292 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 05042206 การบัญชีบริหาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

126

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
293 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2010 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
294 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2018 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
295 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 3201-2008 การตรวจสอบภายใน
3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
296 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 05-042-208 การตรวจสอบภายใน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
297 3524311 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
3 05-042-104 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
298 3524311 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
3 305-34-01 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
299 3524311 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
3 3201-2011 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
300 3531101 การเงินธุรกิจ
3 10003301 การเงินธุรกิจ
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
301 3531101 การเงินธุรกิจ
3 3205-2003 การเงินธุรกิจ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
302 3531101 การเงินธุรกิจ
3 05061103 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
303 3531101 การเงินธุรกิจ
3 3921103 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
304 3531101 การเงินธุรกิจ
3 กง 201 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
305 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 05-110-216 การภาษีอากร
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจํานงค์
306 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 นต 315 การภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
307 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 05-000-106 การภาษีอากร
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
308 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 3201-3001 การภาษีอากร
3 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา
309 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 3200-1009 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
310 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 391-25-13 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
311 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 สรบ 2009 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
312 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 395-13-04 การภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
313 3533301 หลักการลงทุน
3 05061205 หลักการลงทุน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
314 3533404 การวางแผนกําไรและการควบคุม
3 05-042-209 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
315 3533404 การวางแผนกําไรและการควบคุม
3 3201-2009 การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
316 3541101 หลักการตลาด
3 MK212 การตลาด
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
317 3541101 หลักการตลาด
3 ตล 201 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
318 3541101 หลักการตลาด
3 05-220-101 หลักการตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
319 3541101 หลักการตลาด
3 3200-0103 หลักการตลาด
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
320 3541101 หลักการตลาด
3 304-11-01 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
321 3541101 หลักการตลาด
3 05-000-101 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
322 3541101 หลักการตลาด
3 05-000-102 หลักการตลาด
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

127

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
323 3541101 หลักการตลาด
3 3200-1005 หลักการตลาด
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
324 3541101 หลักการตลาด
3 394-11-02 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
325 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 05-021-102 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
326 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 05-220-331 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
327 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 304-21-03 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
328 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
329 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 394-11-04 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
330 3542109 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 3202-2026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
331 3542112 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3 3202-2022 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
332 3542305 การบริหารการขาย
3 3202-2001 การจัดการขาย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
333 3542308 การบริหารตราสินค้า
3 3202-2013 การสร้างตราสินค้า
3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
334 3542309 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
335 3542310 เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
3 3202-2012 ศิลปการขายขั้นสูง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
336 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 05-021-208 การส่งเสริมการตลาด
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
337 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-2012 ศิลปการขายชั้นสูง,3202-2014 หลักการจัดการการ
3+3+3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
กระจายสินค้า,3210-2004 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ
338 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 05-111-101 หลักการโฆษณา
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
339 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 05-240-218 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
340 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 394-11-05 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์,394-11-06 การส่งเสริม 3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การขาย
341 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-2005 การส่งเสริมการขาย
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
342 3542403 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 3202-2023 การสื่อสารทางการตลาด
3 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
343 3543101 การบริหารการตลาด
3 3202-2016 การบริหารการตลาด
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
344 3543103 กลยุทธ์การตลาด
3 3202-2003 กลยุทธ์การตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
345 3543104 การตลาดบริการ
3 3202-2010 การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
346 3543110 การบริหารช่องทางการตลาด
3 3202-2018 การบริหารการจัดจําหน่าย
3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
347 3543110 การบริหารช่องทางการตลาด
3 05-021-205 การจัดจําหน่าย
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
348 3543110 การบริหารช่องทางการตลาด
3 05-210-101 การจัดจําหน่าย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
349 3543110 การบริหารช่องทางการตลาด
3 394-21-10 นโยบายการจัดจําหน่าย+394-21-11 การจัดการขาย+
3+3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
394-21-12 การจัดการการค้าปลีก
350 3543303 การจัดซื้อ
3 3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
351 3544103 การตลาดระหว่างประเทศ
3 3202-2008 การตลาดเพื่อการส่งออก
3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
352 3544902 การวิจัยการตลาด
3 3202-2002 การวิจัยตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
353 3561101. องค์การและการจัดการ
3 3200-1002 หลักการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
354 3561101. องค์การและการจัดการ
3 สรบ 2006 หลักการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
355 3561101. องค์การและการจัดการ
3 303-11-01 หลักการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
356 3561101 องค์การและการจัดการ
3 05-310-101 หลักการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
357 3561101 องค์การและการจัดการ
3 จก 200 หลักการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
358 3561101 องค์การและการจัดการ
3 2591201 องค์กรและการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนเบือ้ งต้น
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
359 3561101 องค์การและการจัดการ
3 3200-0104 หลักการจัดการ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา
360 3561101 องค์การและการจัดการ
3 05-000-103 หลักการจัดการ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
361 3561101 องค์การและการจัดการ
3 3200-1003 หลักการจัดการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
362 3561101 องค์การและการจัดการ
3 393-11-02 หลักการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
363 3561110 การเป็นผู้ประกอบการ
3 3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
364 3561502 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
3 393-23-05 การจัดการคุณภาพ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
365 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 499-11-01 สถิติเบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
366 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 409-32-16 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
367 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 4112105 สถิติธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
368 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 BA207 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
369 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 คณ 201 สถิติธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
370 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 3000-1603 สถิติ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
371 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 05000105 สถิติธุรกิจ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
372 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 05-000-105 สถิติธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
373 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 30001524 สถิติ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
374 3562133 การจัดการพนักงานสัมพันธ์
3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
375 3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 3562131 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
376 3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 393-21-08 การจัดการระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
377 3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3 3000-1606 มนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
378 3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3 691-11-03 มนุษยสัมพันธ์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
379 3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3 3101206 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
380 3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3 3215-2009 การบริหารโครงการ
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
381 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3208-2001 การบริหารงานบุคคล
3 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
382 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3109201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
383 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3200-2001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
384 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 393-22-02 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
385 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 HRM2101 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
386 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 32112005 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
387 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3215-2006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
388 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
3 3101214 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
389 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
3 30000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
390 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
3 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
3 โรงเรียนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง
391 3562505 ภาวะผู้นําและการพัฒนาทีม
3 3563502 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
392 3562505 ภาวะผู้นําและการพัฒนาทีม
3 3207-2011 ภาวะผู้นําและการสร้างแรงจูงใจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
393 3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 393-21-12 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
394 3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 3211-2011 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
395 3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 3202-2007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
396 3563207 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3 จก 300 การจัดการการดําเนินงาน
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
397 3563207 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3 3594904 การบริหารการผลิตและการปฏิบตั ิการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
398 3563207 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3 3214-2012 การบริหารการผลิต
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
399 3563207 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
3 MGT2102 OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MGT
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
400 3563212 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
401 3563233 การเงินและการวิเคราะห์การลงทุน
3 3201-2012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
402 3563301 การจัดการพนักงานสัมพันธ์
3 3207-2008 แรงงานสัมพันธ์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
403 3563301 การจัดการพนักงานสัมพันธ์
3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
404 3563402 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
3 393-22-07 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูล
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
405 3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
3 3207-2006 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
406 3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
3 3203-2014 เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
407 3563408 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
408 3563502 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
3 393-22-04 ภาวะผู้นํา
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
409 3563502 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
3 3207-2011 ภาวะผู้นําและการสร้างแรงจูงใจ
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
410 3563502 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
3 3101320 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
411 3563502 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
3 32072011 ภาวะผู้นําและสร้างแรงจูงใจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
412 3564106 จริยธรรมทางธุรกิจและนิสัยอุตสาหกรรม
3 303-21-03 ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและจริยธรรม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
413 3564106 จริยธรรมทางธุรกิจและนิสัยอุตสาหกรรม
3 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
414 3564131 การจัดการเพื่อการนําเข้าและส่งออก
3 3564204 การจัดการนําเข้าและส่งออก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
415 3564131 การจัดการเพื่อการนําเข้าและส่งออก
3 05-021-209 การนําเข้าและการส่งออก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
416 3564131 การจัดการเพื่อการนําเข้าและส่งออก
3 3214-2008 หลักการนําเข้าและส่งออก
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
417 3564131 การจัดการเพื่อการนําเข้าและส่งออก
3 05-230-306 การนําเข้าและการส่งออก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
418 3564131 การจัดการเพื่อการนําเข้าและส่งออก
3 394-21-13 การนําเข้าและการส่งออก
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
419 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 จก 421 การจัดการกลยุทธ์
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
420 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 3218-2007 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
421 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 MGT3101 STRATEGIC MANAGEMENT
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
422 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 600-11-01 ยุทธศาสตร์แห่งความสําเร็จ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
423 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 จก 401 วิธีการวิจัยธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
424 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 05-021-211 ระเบียบวิธีการวิจัยตลาดเบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
425 3571108 จิตวิทยาการบริการและเทคนิคการต้อนรับ
3 03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
426 3573213 การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3 03763431 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
427 3573403 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
3 0376334 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจนําเที่ยว
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
428 3582111 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์
3 3214-2003 การบริหารระบบข้อมูลสําหรับโลจิสติกส์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
429 3582231 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
430 3582233 การจัดการการจัดหา
3 3562104 กาบริหารการจัดซื้อ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
431 3583121 การขนส่งและการกระจายสินค้า
3 3214-2102 การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
432 3583137 การจัดการเพื่อการส่งออกและนําเข้า
3 3214-2008 หลักการนําเข้าและส่งออก
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
433 3583232 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง
3 3214-2205 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
434 3583251 การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินค้า
3 3612301 การจัดการคลังและสินค้า
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
435 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
436 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
437 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 3000-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
438 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 397-11-01 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
439 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 05-110-103 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
440 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
441 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 309-21-04 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
442 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 3104201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
443 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 3104202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
444 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3215-2006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
445 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3400-1003 การบริหารงานบุคคล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
446 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
447 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
448 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
449 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
450 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
451 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 517100 ความรอบรู้ทางด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
452 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3203-2004 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
453 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
454 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
455 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
456 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
457 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
458 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 3000-1423 วิทยาศาสตร์4
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
459 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
460 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 493-11-04 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
461 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
462 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
463 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 1102109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจําวัน
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
464 4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3 4072324 อนามัยการเจริญพันธุ์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
465 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3 4122604 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
466 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3 396-11-01 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
467 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3 05-000-108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
468 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3 3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
469 4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3 3000-1423 วิทยาศาสตร์ 4
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
470 4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3 วท202 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับการดํานินชีวิต
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
471 4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3 11101141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
472 4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3 4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
473 4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3 SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
474 4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3 สบพ 1501 วิทยาศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
475 4021101 เคมีเบือ้ งต้น
3 5505101 เคมีทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
476 4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบือ้ งต้น
1 5505102 ปฏิบตั ิการเคมีทั่วไป
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
477 4091101 แคลคูลัส 1
3 MATH1401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
478 4091201 หลักการคณิตศาสตร์
3 4209102 หลักการคณิตศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
479 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 3000-1524 แคลคูลัส1
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
480 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 30001525 แคลคูลัส1
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
481 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 3000-1526 แคลคูลัส1
3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
482 4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
3 3000-1524 สถิติ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
483 4112105 สถิติธุรกิจ
3 05-000-105 สถิติธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
484 4112105 สถิติธุรกิจ
3 05-110-110 สถิติธุรกิจ 1
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
485 4112105 สถิติธุรกิจ
3 3000-1524 สถิติ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
486 4112105 สถิติธุรกิจ
3 499-11-01 สถิติเบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
487 4131502 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 4132701 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
488 4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป
3 05-530-121 โปรแกรมสําเร็จรูป 1+05-530-122 โปรแกรมสําเร็จรูป 2 3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
489 4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป
3 3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
490 4571305 โภชนาการ
3 3404-2001 โภชนาการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
491 4571306 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
3 3404-2002 วิทยาศาสตร์และการประกอบอาหาร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
492 5513202 เขียนแบบวิศวกรรม
3 6061201 เขียนแบบวิศวกรรม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
493 5573306 เครื่องกลไฟฟ้า
3 3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า 1
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
494 5574603 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร์, 3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร์
2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
495 6002301 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3 615381 วิศวกรรมไฟฟ้าสําหรับวิศวกรเครื่องกล
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
496 6012301 วงจรไฟฟ้า 1
3 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
497 6012301 วงจรไฟฟ้า 1
3 3127-1001 วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
498 6012301 วงจรไฟฟ้า 1
3 3104-1001 วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
499 6033301 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า+3104-2106 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3+2 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
500 6013202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 3104-1001 วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
501 6013202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 3104-2010 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
502 6013203 เครื่องกลไฟฟ้า
3 3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
503 6013402 การออกแบบระบบดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์
3 3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค+3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร์
2+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
504 6013402 การออกแบบระบบดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์
3 3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล+3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
505 6014403 อิเล็กทรอนิกส์กําลังสําหรับระบบอัตโนมัติ
3 3105-2101 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
506 6022307 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
507 6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์,3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร์
2+3 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
508 6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร์,3105-1003 ดิจิตอลประยุกต์
3+2 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
509 6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 31042011 ไมโครคอนโทรลเลอร์,3105-1004 ดิจิตอลประยุกต์
3+2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
510 6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์,3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
2+3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ใช้งาน
511 6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3105-2012 ไมโครโปรเซสเซอร์,3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร์
2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
512 6043303 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3 3105-2101 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
513 6043303 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3 3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
514 6051201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า,3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2
2+3 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
515 6051201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด, 3105-1002 เครื่องมือ
3+2 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
วัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
516 6051201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,3105-2102
2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
517 6051201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3105-1002 เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,3105-1003 การ
2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
518 6051201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า, 3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1
2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
519 6061201 เขียนแบบวิศวกรรม
2 3102-2004 เทคโนโลยีแคดแคม
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
520 6062202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 615112 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
521 6062202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม1
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
522 6063201 เทอร์โมไดนามิกส์
3 31000111 เทอร์โมไดนามิกส์
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
523 6081202 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3 31042007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
524 6082202 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3 3100-0106 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
525 6082302 กรรมวิธีการผลิต
3 615282 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
526 6082302 กรรมวิธีการผลิต
3 3100-0115 กรรมวิธีการผลิต, 3111-2207 กระบวนการผลิต
2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
527 6082302 กรรมวิธีการผลิต
3 3100-0115 กรรมวิธีการผลิต,3202-2002 โปรแกรมซีเอ็นซี
2+2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
528 6083202 การจัดการควบคุมคุณภาพ
3 3100-0150 การควบคุมคุณภาพ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
529 6083303 การบํารุงรักษาทางวิศวกรรม
3 3111-2101 การบริหารงานบํารุงรักษา,3111-2102 งานซ่อม
3+3+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
บํารุงรักษา,3111-2103 งานซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
530 6083303 การบํารุงรักษาทางวิศวกรรม
3 3111-2102 งานซ่อมบํารุงรักษา,3111-2103 งานซ่อมบํารุงรักษา
3+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
เครื่องจักรกล
531 6083303 การบํารุงรักษาทางวิศวกรรม
3 3111-2102 งามซ่อมและบํารุงรักษา
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
532 6083304 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 3111-2105 การวางผังโรงงานและการติดตั้ง
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
533 6171201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา
534 9001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
535 9001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 693-11-01 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
536 9001102 การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3 1500107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
537 9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
538 9001106 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
539 9001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 1500132 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
540 9001109 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 1500140 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
541 9001201 ชีวิตกับจริยธรรม
3 1500120 จริยธรรมกับชีวิต+1500121 ความจริงของชีวิต
3+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
542 9001203 การคิดและการพัฒนาตน
3 1500123 การคิดและการพัฒนาตน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
543 9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
544 9001205 สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน
3 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
545 9001301 อยุธยาศึกษา
3 2500105 อยุธยาศึกษา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
ที่
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สถาบันการศึกษา
546 9001302 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3 2500110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
547 9001303 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 2500112 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
548 9001304 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3 2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
549 9001308 การจัดการธุรกิจปัจจุบนั
3 2500113 การจัดการธุรกิจยุคใหม่
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
550 9001309 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
3 2500108 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
551 9001310 เอเชียศึกษา
3 2500119 เอเชียศึกษา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
552 9001401 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3 4000115 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
553 9001402 ผู้นํานันทนาการ
3 4000116 ผู้นํานันทนาการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
554 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
555 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
556 9001405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
557 9001407 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
558 9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3 4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
559 9001409 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
560 9001410 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3 4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ ําลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้น พร้อมคําอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตอนที่

3 งานบริการ
และสวัสดิการ
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บริการและสวัสดิการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาแต่ละระดับชั้นจะได้รับการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และในแต่ละกลุ่ม มหาวิทยาลัยฯจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม เพื่อช่วยเหลือ
ทางวิชาการและแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะช่วยเหลือ แนะนําการลงทะเบียนวิชาเรียน การเรียน การเลือกวิชาเรียน วิชาเอก วิชาโท การวางตัว
ตลอดจนถึงความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาแต่ละคนจึงต้องไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเสมอ

การรับส่งจดหมายและธนาณัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ได้จัดชั้นจดหมายสําหรับนักศึกษาทุกคนที่บริเวณองค์การนักศึกษา ส่วนพัสดุและธนาณัตินักศึกษาจะไปรับ
ได้จากกองพัฒนานักศึกษา

การรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏฯ มี อาคารพยาบาล สํ าหรั บช่ วยเหลื อ ในด้ านสุ ขภาพอนามั ยของนั กศึ กษา โดยมี แพทย์ พยาบาลอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ประจํา คอยให้คําแนะนําปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย มียาและเครื่องมือพยาบาลที่จะให้บริการแก่นักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้นล่าง

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มี บริการจําหน่ายเครื่ องแบบที่ถูก ต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ให้กั บ
นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียนโดยเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ศู น ย์ ห นั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา อาคารเรี ย นรวมและปฏิ บั ติ ก ารรวม
โทร 0 3532 2162 หรือ 0 3527 6555 – 9 ต่อ 7251
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บริการแนะแนว
บริการแนะแนวที่จัดขึ้นเพื่อนักศึกษา มีดังนี้
1. บริการสํารวจข้อมูลเป็นรายบุคคล เป็นบริการที่จัดขึ้น เพื่อต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษาให้มากที่สุด เพื่อ
จะได้เข้าใจนักศึกษาได้ดีขึ้น ทราบถึงความต้องการและปัญหาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และปัญหาของนักศึกษา โดยส่วนรวมว่ามีลักษณะ
อย่างไรเพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป
2. บริการสนเทศ เป็นบริการที่ให้ข่าวสารแก่นักศึกษาที่นอกเหนือไปจากหลักสูตร วิชาเรียน ข่าวสารต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ ข่าวสาร
ทางการศึกษา ข่าวสาร ด้านอาชีพ และข่าวสารเกี่ยวกับการปรับตัว บริการนี้ได้จัดในรูปต่อไปนี้
2.1 ห้องสมุดอาชีพ ตั้งอยู่ในอาคารของนักศึกษา ห้องสมุดอาชีพนี้ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และการปรับตัว
2.2 การจัดรายการกระจายเสียงของสถาบันฯ
2.3 จัดป้ายนิเทศ
2.4 การจัดทําข่าวสารแนะนํา
2.5 จัดนิทรรศการ
3. บริการให้คําปรึกษา บริการนี้มุ่งช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการแก้ไขเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสถาบันฯ อย่างมี
ความสุข ถ้านักศึกษามีปัญหาแก้ไม่ตก เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัว ฯลฯ ให้ไปรับการบริการได้ที่กองพัฒนา
นักศึกษา
4. บริการจัดวางตัวบุคคล บริการนี้มุ่งที่จะช่วยเหลือนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษ หรือต้องการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน งานบริการนี้ได้แก่
4.1 การจัดหางาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักหารายได้พิเศษ เพื่อนํามาใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนทั้งยังช่วยให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการทํางาน งานที่จะทํา ได้แก่ งานสอนพิเศษ งานบ้าน ซักผ้า รีดผ้า เลี้ยงเด็ก ทําสวน งานไฟฟ้า งานศิลปะ ฯลฯ นักศึกษาที่
สนใจจะหางานทํา ติดต่อที่ห้องสมุดอาชีพ
4.2 การฝึกอบรมอาชีพ บริการนี้มุ่งที่การเสริมความสามารถพิเศษด้านอาชีพ ให้แก่ นักศึกษาเพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักต่อไปการเปิดฝึกอบรมแต่ละครั้งจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ
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4.3 การจัดสรรเงินทุนการศึกษาที่ได้จากผู้มีอุปการะคุณ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่หนึ่ง เงินทุนต่อเนื่องที่ให้นักศึกษาจนจบหลักสูตร ทุนประเภทนี้นักศึกษาได้รับเป็นงวดๆ ตามที่เจ้าของทุนส่งมา เช่น
ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนธนาคารออมสินทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน เป็นต้น
ประเภทที่สอง เงินทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาแต่ละปี โดยฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเก็บดอกผลจ่ายเป็นเงินทุน รวมทั้งเงินทุนที่ผู้
มีจิตศรัทธามอบให้เป็นครั้งคราว

กองพัฒนานักศึกษากับ
แนวทางการบริหารกิจการนักศึกษา
การศึกษาที่มีคุณภาพสมบูรณ์คือแหล่งทรัพย์สินทางปัญญาที่จะช่วยสรรค์สร้างและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็น
ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอันจะเอื้อประโยชน์ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการแบ่งสายงานของสถาบันฯ ว่านอกจากด้านวิชาการแล้ว กิจการนักศึกษา
เป็นงานหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เจริญในทุกๆด้าน ทั้งสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคมเป็นนัก
คิด เป็นผู้ใฝ่รู้ และร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างผู้ใช้ปัญญาและวิจารณญาณ มีประสบการณ์ในการทํางานที่จะต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความ
เชื่อมั่นในตนเองมีภาวะเป็นผู้นํา
ฉะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีวินัยในตนเอง
2. เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เคารพกติกาของสถาบันและสังคม
3. มีความใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
5. มีภาวะความเป็นผู้นําและมีความสํานึกในการพึ่งตนเอง
จากคุณลักษณะของบัณฑิตดังกล่าว สถาบันฯ จึงมีแนวทาง การบริหารกิจการนักศึกษาโดย
1. มหาวิ ทยาลั ยฯ จะจัดกิ จกรรมที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ สมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ ที่ ธํารงไว้ซึ่งศิ ลปวั ฒนธรรม
จริยธรรม การสร้างเสริมวินัย บุคลิกภาพ การเล่นกีฬา และการออกกําลังกายเพื่อเสริมสุขภาพ การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และบําเพ็ญประโยชน์
ทั่วๆ ไป
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2. การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นกระบวนการทํางานของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทํางาน ความร่วมมือ การแก้ปัญหาเท่าๆ กับ
การมุ่งเน้นความสําเร็จของงาน
3. การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้เกิดจากตัวนักศึกษา โดยมีคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องให้คําปรึกษาแนะนํา
4. ให้คณะและภาควิชามีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และ
เพื่อให้การจัดกิจกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะวิชาของนักศึกษา
5. ให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมตามความสนใจ โดยจัดตั้งหรือเลือกเข้าชมรมต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ
6. จะส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์พื้นฐานให้งอกงาม
องค์การปฏิบัติงานในสํานักกิจการนักศึกษา
1. กองพัฒนาการนักศึกษา เป็นหน่วยกลางทําหน้าที่ประสานงาน ดูแล ควบคุม กิจการของนักศึกษา อันได้แก่ การรักษาระเบียบ
วินัยของนักศึกษา การจัดสวัสดิการของนักศึกษา การบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณี การบริการสนเทศ
และอาชีพ การจัดการกีฬาระหว่างคณะ กีฬาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กีฬาสหสถาบันราชภัฏ การจัดกิจกรรมเลือกตั้ง และการจัดตั้ง
ชมรมของนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจะมีคณะกรรมการองค์การนักศึกษาเป็นผู้ดําเนินงาน โดยมีคณะอาจารย์ในสํานักงานกิจการนักศึกษาให้
คําแนะนํา ปรึกษาดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ ดูแล ควบคุมกิจการนักศึกษาภายในคณะ อันได้แก่ การเสริมสร้างระเบียบวินัย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวทางสังคมและการจัดกิจกรรมภายในคณะ เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ
3. คณะกรรมการในคณะแต่ละคณะที่จะทําหน้าที่ดูแลกิจการนักศึกษาประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ที่
ปรึกษาในคณะทุกคณะเป็นกรรมการดําเนินการองค์การนักศึกษา องค์การนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาทําหน้าที่
เป็นตัวแทนนักศึกษาในการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ภายใต้การแนะนําดูแลของกองพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาขององค์การ
นักศึกษา
องค์การนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.1 สภานักศึกษา
3.2 องค์การบริหารนักศึกษา
3.3 คณะกรรมการนักศึกษาทุกคณะ
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กิ จ การที่ อ งค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาดํ าเนิ นการจั ด ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ กิ จ กรรมดั ง ต่ อ ไปนี้ กี ฬ าและนั นทนาการพั ฒนาบํ าเพ็ ญประโยชน์
วัฒนธรรมประเพณี การสร้างเสริมประชาธิปไตย ชมรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมส่วนกลางที่ไม่ได้สังกัดคณะใด
4. คณะกรรมการหอพัก เป็นคณะกรรมการที่สถาบันฯ แต่งตั้งให้ทําหน้าที่ดูแล ควบคุมกิจการหอพักให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
กิจการของหอพักที่ต้องดําเนินการ ได้แก่ เรื่องระเบียบวินัย การจัดสวัสดิการ การจัดกิจกรรม การอบรม ฯลฯ คณะกรรมการชุดนี้ดําเนินงาน
อยู่ภายใต้สํานักกิจการนักศึกษา
5. คณะกรรมการนักศึกษาในแต่ละคณะ เป็นคณะกรรมการที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในแต่ละคณะ เพื่อดําเนินกิจการของ
นักศึกษาในคณะนั้นๆ ภายใต้การแนะนําดูแลของคณะกิจการดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมการประกวดแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์ การบริการ
ความรู้สําหรับประชาชน การจัดกีฬาภายในคณะกิจกรรมทางวิชาการและกิจการชุมชนในคณะ

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา ซึ่งเป็น
ทุนได้เปล่าโดยไม่ต้องใช้คืน และได้แบ่งประเภททุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท
1. ประเภททุ นต่ อ เนื่ อ ง คื อ ทุ นการศึก ษาที่ท างมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้รั บ การสนับ สนุนจากมู ล นิธิ ฯ บริ ษั ทและหน่ วยงาน
ภายนอก ซึ่งได้สนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. ประเภททุนรายปี คือทุนการศึกษาที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาเป็นรายปีไม่ต่อเนื่อง เป็นเงินทุนซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นครั้งคราวหรือจากดอกผลที่ได้จากบัญชีเงินฝากของผู้บริจาคทุนโดยมหาวิทยาลัยฯ จะมอบให้ในวันไหว้ครูเป็นประจํา
ทุกปี
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คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนั กศึกษาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ภาคปกติ กําลั งศึก ษาอยู่ ในระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 มี ความ
ประพฤติดี
2.
3.
4.
5.
6.

มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.20
นักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องทุกประเภทไม่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน
นักศึกษา “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนนี้ได้
คุณสมบัติอื่นๆ ที่ทางผู้บริจาคทุนกําหนด (สําหรับทุนต่อเนื่อง)

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2. ใบรายงานผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ
3. เอกสารอื่นๆ ที่ผู้บริจาคทุนกําหนด (สําหรับทุนต่อเนื่อง)

ข้อปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับทุนด้วยตนเอง ตามวัน และเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยฯกําหนด ซึ่งจะประกาศให้
ทราบภายหลัง
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนรายปี ทุกคนจะต้องช่วยเหลือ และเข้าร่วมกิจกรรมงานต่างๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยฯกําหนดให้อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา
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โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
แนวทางการพิจารณาให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสในการเรียนต่อโดยเท่าเทียมกันเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขึ้น
จึงได้จัดตั้งโครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยกระทรวงการคลังเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา ทุกสถาบันทั่วประเทศ สําหรับผู้มีความรู้ความสามารถ แต่มีปัญหาด้านการเงิน

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงินของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็นนักศึกษาภาคปกติ
ไม่เคยได้รับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
ไม่ทํางานประจําระหว่างเรียน
มาจากครอบครัวที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
มีความประพฤติดี
วิธีการกู้ยืมเงิน

1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามโครงการนี้เป็นการให้กู้ยืมเงินเป็นรายปี นักศึกษาต้องยื่นคําขอกู้ยืมเงินพร้อมหลักฐานที่กองพัฒนา
นักศึกษาภายในเวลาที่กําหนด
2. เมื่อสถาบัน ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอกู้ยืมเงินฯและคณะกรรมการของสถาบัน พิจารณาคําขอกู้ยืมเงินตามวิธีการที่กองทุนฯ
กําหนดเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผลการอนุมัติให้นักศึกษาทราบ เพื่อไปขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย สําหรับโอนเงินกู้ยืมตาม
สัญญาฯ และทําสัญญากู้ยืมเงินกับนักศึกษาพร้อมหลักฐานการค้ําประกัน
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วงเงินให้กู้ยืม
งบประมาณ 20,000 – 30,000 บาท/ต่อปีแล้วแต่จํานวนเงินที่สถาบันฯ ได้รับในแต่ละปี เงินกู้ที่ได้จ่ายดังนี้
1. ค่าบํารุงการศึกษาตามจํานวนที่ต้องจ่ายให้แก่สถาบันฯ แต่ไม่เกินวงเงิน ที่กําหนด
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาภายในวงเงินที่กําหนด
3. ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างการเรียนภายในวงเงินที่กําหนด

การค้ําประกันการกู้ยืมเงิน
นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินตามโครงการนี้ จะต้องให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองเป็นบุคคลค้ําประกัน

วิธีการจ่ายเงินให้ผู้กู้ยืมเงิน
1. ค่าบํารุงการศึ กษาและค่ าใช้จ่ ายอื่นๆ ที่ สถาบั นฯ เรียกเก็ บ สถาบั นฯ จะจ่ายโดยโอนเข้าบั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ ของสถาบันฯ
(เงินบํารุงการศึกษา)
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และค่าเช่าที่พักที่สถาบันฯ เรียกเก็บ จะจ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสถาบันฯ (เงินบํารุง
การศึกษา)
3. ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างการเรียนจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนแก่นักศึกษา โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
ผู้กู้ ตามวันที่เกิดของผู้กู้ทุกเดือน
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ระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้
1. ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชําระหนี้เงินกู้คืนให้กับกองทุนฯ เมื่อจบการศึกษา หรือเมื่อเลิกการศึกษา และครบระยะเวลาปลดหนี้แล้ว 2 ปี นับจาก
วันจบการศึกษา หรือเลิกการศึกษา
2. ผู้กู้ยืมที่ครบกําหนดเริ่มผ่อนชําระหนี้งวดแรก จะต้องชําระเงินต้นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีของวงเงินที่กู้ยืมไป
3. งวดต่อไปผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยจะต้องชําระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบกําหนด
เริ่มชําระหนี้ตามสัญญา
4. หากผู้กู้ยืมผิดนัดโดยชําระหนี้ภายหลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้นที่ต้องชําระในงวดนั้น
กรณีค้างชําระไม่เกิน 12 เดือน และหากค้างชําระเกิน 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปีของเงินต้น ในงวดที่ค้างชําระทั้งหมด
5. หากผู้กู้ยืมชําระหนี้ครบทั้งจํานวนหรือบางส่วน โดยชําระก่อนวันที่กําหนดเริ่มผ่อนชําระหนี้งวดแรก ผู้กู้ยืมไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

การพ้นสภาพการเป็นหนี้
1. ชําระหนี้หมดตามสัญญา
2. ผูก้ ู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย
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คําชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร
จุดประสงค์
เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนวิชาทหาร และเป็นการตอบสนองนโยบายของ รัฐบาลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ปลูกฝัง
เยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีวินัย มีความรู้เกี่ยวกับกิจการทางทหาร เพื่อเป็นกําลังสํารองของกองทัพในการป้องกันประเทศในยามศึกสงคราม และ
ทําหน้าที่บริการในด้านการขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารของนักศึกษา
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาวิชาทหาร
1. เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 22 ปี นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร สําหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง
3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้ เฉพาะบางท้องที่ตามกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา 13(3) แห่งพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. 2497
5. มีขนาดรอบตัว น้ําหนักและความสูงตามส่วนสัมพันธ์ดังนี้
ชาย
หญิง
ความขยายของอก(ซม.)
ส่วนสูง น้ําหนัก ส่วนสูง น้ําหนัก
อายุ
ซม.
กก.
ซม.
กก.
หายใจเข้า หายใจออก
15
75
72
150
40
145
40
16
76
73
152
42
156
41
17
77
74
154
44
147
42
18
78
75
156
46
148
43
19ปีขึ้นไป
80
77
158
48
149
44
หมายเหตุ นักศึกษาที่มีอายุต่ํากว่า 15 ปี ต้องมีขนาดรอบอก–ส่วนสูง–น้ําหนักไม่น้อยกว่านักเรียนที่มีอายุ 15 ปี
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6. มีความประพฤติเรียบร้อย
7. ไม่เป็นทหารประจําการกองประจําการ หรือถูกกําหนดตัวเข้ากองประจําการแล้ว
8. สําเร็จการศึกษาในสถานศึกษาที่กรมการรักษาดินแดนเปิดทําการฝึกวิชาทหาร
9. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าได้คะแนนเฉลี่ยของชั้น ม.3 ไม่น้อยกว่า 2.00 ถ้าระดับคะแนนน้อยกว่า 2.00
ให้ใช้สิทธิลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งจะต้องสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่า 8 วิชา และมีเลขที่อนุมัติมาแสดงด้วย
การสมัคร
ผู้สมัครต้องเตรียมสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้พร้อม
1. รูปถ่ายหน้าตรง 3x4 ซม. แต่งเครื่องแบบนักเรียน 1 รูป เพื่อติดใบสมัคร (ทบ.349–001 รด.)
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองผลการศึกษาชั้น ม.3 ใช้ใบ รบ.1-ต คิดคะแนนเฉลี่ยทั้ง2 ภาคเรียน พร้อมทั้งลายเซ็นของผู้รับผิดชอบ จะใช้ใบจริงหรือ
ถ่ายเอกสารก็ได้
4. ถ้าคะแนนไม่ถึง 2.00 ให้ใช้สิทธิลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้
5. เงินบํารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหารคนละ 200 บาท
6. นักศึกษาวิชาทหารเก่า เมื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ต้องเสียค่าอุปกรณ์การศึกษา 100 บาท
7. ผู้สมัครเรียนใหม่ต้องเสียค่าเครื่องแบบชุดละประมาณ 850 บาท
สิทธิของผู้สมัครเรียนวิชาทหาร
เมื่อนักศึกษาสมัครเข้าเรียนวิชาทหาร จะได้รับสิทธิต่างๆ ดังนี้
1. ผู้ที่สําเร็จวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป เมื่อไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหารตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม
จะได้รับคะแนนเพิ่มดังนี้
1.1 สําเร็จชั้นปีที่ 1 จะได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 3
1.2 สําเร็จชั้นปีที่ 2 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 4
1.3 สําเร็จชั้นปีที่ 3 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 5
1.4 สําเร็จชั้นปีที่ 4 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 6
1.5 สําเร็จชั้นปีที่ 5 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 7
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2. ได้รับการลดวันรับราชการทหาร เมื่อสําเร็จวิชาทหารในชั้นปีต่างๆ แล้ว หากต้องเข้ารับราชการทหารจะได้รับการลดวันการเข้ารับ
ราชการทหารดังนี้
2.1 สําเร็จชั้นปีที่ 1 จะเหลือวันรับราชการทหาร 1 ปี 6 เดือน แต่ถ้าสมัครเข้ารับราชการทหารจะเหลือวันรับราชการทหาร 1 ปี
2.2 สําเร็จชั้นปีที่ 2 จะเหลือวันรับราชการทหาร 1 ปี แต่ถ้าสมัครเข้ารับราชการทหารจะเหลือวันรับราชการทหาร 6 เดือน
2.3 สําเร็จชั้นปีที่ 3 จะได้รับการปลดจากกองประจําการเป็นทหารกองหนุน (ไม่ต้องรับราชการทหารในกองประจําการ)
การปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร
1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ในวันเริ่มการเรียนการสอน
2. ตัดผมสั้น ตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน
3. ผู้ที่ขาดเรียน 4 ครั้ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบภาคทฤษฎี
4. ต้องรักษาความประพฤติให้ดี มิให้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ถ้าถูกตัดคะแนนเกิน 50 คะแนนจะไม่มีสิทธิ์สอบ (คะแนนความ
ประพฤติมี 100 คะแนน)
การขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ถ้าไม่ได้สมัครเรียนวิชาทหาร และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเข้ารับการตรวจ
คัดเลือกเข้ารับราชการทหาร แต่นักศึกษาต้องการขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกไว้ก่อนจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรืออายุครบ 26 ปี แผนก
นักศึกษาวิชาทหารมีบริการที่จะทําเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้
1. กรอกคําร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ที่แผนกนักศึกษาวิชาทหารตามกําหนดภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2. ส่งหลักฐานโดยการถ่ายเอกสารต่อไปนี้คือ
2.1 สําเนาหมายเรียก (สด. 35)
3 ฉบับ
2.2 สําเนา สด.9 (หน้า – หลังไว้ในแผ่นเดียวกัน)
3 ฉบับ
2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน
3 ฉบับ
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3 ฉบับ
2.5 สําเนาบัตรนักศึกษา
1 ฉบับ
2.6 สําเนาใบเสร็จรับเงินภาคเรียนที่ 2 ของปีปัจจุบัน
1 ฉบับ
2.7 สําหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ ให้ไปดูเลขที่สัญญามา
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การยื่นคําร้องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
นักศึกษาจะทําทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู่ในสถาบันฯ แห่งนี้ และจะหมดสิทธิ์การผ่อนผันเมื่อ
1. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. หมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ
3. ผู้ขอผ่อนผันมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์
หน้าที่ของผู้ที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
1.
ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (หมายเกณฑ์) ที่ทางอําเภอออกให้และต้องไปตามกําหนดในหมายนั้น
2.
ติดต่อกับแผนกนักศึกษาวิชาทหารแจ้งให้ทราบว่าตนเองได้รับหมายแล้ว ขอทราบเลขที่หนังสือขอผ่อนผัน
3.
ไปติดต่อกับสัสดีอําเภอที่ออกหมายเรียกแจ้งให้ทราบว่าทําเรื่องขอผ่อนผันแล้ว ตามเลขที่หนังสือที่ทางแผนกแจ้งให้ทราบตาม
ข้อ 2
4. เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ขอผ่อนผันลงลายมือชื่อรับทราบ
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนี้อาจถูกตั้งข้อหาว่าหลบหนีการเข้ารับราชการทหาร ซึ่งมีความผิดทางอาญา
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องมาทําเรื่องผ่อนผันทุกปี จนกว่าจะจบการศึกษา และต้องไปรายงานตัวต่อ คณะกรรมการตรวจ เลือกในวันตรวจเลือก
ทุกปี หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าจะมีความผิดตามกฎหมาย

* ถ่ายเอกสารขนาด A4 และเขียนรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมลงชื่อกํากับด้วย*
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการทุกวันที่มีการเรียนการสอน
 วันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
 เสาร์ - อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
 หยุดวันนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไม่มีการเรียนการสอน *
การจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุด
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ โดยแบ่งเป็นหมวดใหญ่และมีสีหุ้มสันหนังสือเพื่อ
สะดวกในการเลือกหาอ่าน ดังนี้
สันสีเทา 000 – 099 เบ็ดเตล็ด ได้แก่ บรรณารักษศาสตร์ สารานุกรม วิจัย คอมพิวเตอร์
สันสีส้ม
100 – 199 ปรัชญาและจิตวิทยา
สันสีดํา
200 – 299 ศาสนา
สันสีแดง 300 – 399
สังคมศาสตร์ ได้แก่ สังคมวิทยา การศึกษา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น
สันสีน้ําเงิน 400 – 499 ภาษาศาสตร์
สันสีเขียว 500 – 599 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สันสีม่วง 600 – 699 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น แพทยศาสตร์
สันสีชมพู 700 – 799 ศิลปะและการบันเทิง นันทนาการ
สันสีฟ้า
800 – 899 วรรณคดี
สันสีเหลือง 900 – 999 ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และภูมิศาสตร์
สันสีน้ําตาล น
นวนิยาย
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ระเบียบ และ มารยาทการใช้บริการ
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย
แสดงบัตรประจําตัวนัก ศึกษา หรือ บัตรสมาชิ ก ส่วนนักศึ กษาใหม่ที่ยั งไม่ ได้ทําบัตรประจําตัวนัก ศึกษา หรื อบัตรสมาชิ กให้นําใบเสร็จรั บเงิ น
ค่าลงทะเบียนมาแสดงเพื่อขอเข้าใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
2. บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าใช้บริการต้องได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์ และต้องเสียค่าบริการครั้งละ 20 บาท
3. แต่งกายสุภาพ นักศึกษาภาคปกติต้องแต่งเครื่องแบบในวันเวลาราชการ
4. ไม่อนุญาตให้นํากระเป๋า หรือถุง และเครื่องมือในการตัดกระดาษทุกชนิด เข้ามาในศูนย์วิทยบริการ
5. เก็บสิ่งของไว้ในตู้ล็อกเกอร์ ยกเว้นของมีค่าโดยติดต่อขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่รับฝากของ
6. งดสูบบุหรี่ หรือห้ามนําอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในบริเวณศูนย์วิทยบริการ
7. ไม่ส่งเสียง หรือสนทนากันเสียงดับรบกวนผู้อื่น
8. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
9. ห้ามฉีก ตัด ลักขโมยหนังสือ มิฉะนั้นจะดําเนินการตามกฎหมาย และพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา
10. หนังสือที่อ่านแล้วให้นําไปวางที่โต๊ะกลางที่จัดไว้ให้ไม่ต้องนําหนังสือขึ้นชั้นด้วยตนเอง
11. วารสารและหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้ว โปรดนําไปเก็บไว้ที่จัดไว้ให้ไม่วางทิ้งไว้ตามโต๊ะ หรือเก้าอี้
12. ก่อนออกจากศูนย์วิทยบริการ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ และสิ่งของทุกครั้ง
13. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคําตักเตือนของบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ของสํานักวิทยบริการโดยเคร่งครัด
14. บัตรสมาชิกใช้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น
การทําบัตรสมาชิก
การทําบัตรสมาชิก ให้นําหลักฐาน ดังนี้
1. สมาชิกใหม่
1.1 ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น
1.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
1.3 บัตรประจําตัวประชาชน
1.4 ติดต่อขอทําบัตรสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
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2. สมาชิกเก่า ต้องต่ออายุสมาชิกโดย
นักศึกษาภาคปกติ มีอายุสมาชิก 1 ปีการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.บป. ต้องต่ออายุสมาชิกทุกภาคเรียนโดยนํา
2.1 ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น
2.2 บัตรสมาชิกเก่า
2.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2.4 ยื่นความจํานงขอต่ออายุสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม–คืนหนังสือ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
3. บัตรสูญหาย
ยื่นความจํานงขอทําบัตรใหม่ พร้อมนํารูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป และค่าธรรมเนียม 10 บาท ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม–คืน
หนังสือ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1
ระเบียบการยืม – คืน
* หนังสือทั่วไป*
อาจารย์ ยืมได้ 20 เล่ม กําหนดส่งภายใน 1 ภาคเรียน
นักศึกษา ยืมได้ 7 เล่ม กําหนดส่งภายใน 7 วัน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยืมได้ 10 เล่ม กําหนดสงภายใน 14 วัน
ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ ยืมได้ 7 เล่ม กําหนดส่งภายใน 14 วัน
การยืมหนังสือทุกประเภท ให้ตรวจสภาพหนังสือให้เรียบร้อยก่อนนําออกไป ถ้าหนังสือชํารุดหรือถูกฉีกขาดจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน
มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย
ค่าปรับ
1. ค่าปรับหนังสือเกินกําหนดส่ง อัตราวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม
2. ค่ าปรั บ หนั งสื อ หาย ชํ าระค่ าหนั งสื อ เป็ น สองเท่ าของราคาหนั งสื อ พร้ อ มค่ าดํ าเนิ นการด้ านเทคนิ ค เล่ มละ 60 บาท โดยแจ้ ง
เจ้าหน้าที่บริการการยืม-คืนชั้น 1 ภายในวันกําหนดส่งคืน มิฉะนั้นจะต้องชําระค่าปรับเกินกําหนดส่งด้วย
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การบริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริการหนังสือตํารา และหนังสืออ้างอิง
บริการยืม-คืน (เฉพาะหนังสือตํารา)
บริการวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จุลสาร กฤตภาค
บริการอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูล (ซีดีรอม และออนไลน์)
บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://www.arit.aru.ac.th
บริการถ่ายเอกสาร (แผ่นละ 50 สตางค์ ขนาด A4)
บริการเย็บเล่มหนังสือ

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือขัดข้องกับการให้บริการ เช่น สืบค้นข้อมูลไม่ได้ เจ้าหน้าที่บริการไม่ดี ขอให้แจ้งชัดเจนไว้ที่ตู้รับความคิดเห็น
เพื่อสํานักวิทยบริการจะได้ดําเนินการแก้ไข หรือให้ความช่วยเหลือในเวลาต่อมา

พื้นที่ให้บริการ
อาคารสํานักวิทยบริการ
ชั้น 1
บริการอินเทอร์เน็ต
บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล
บริการเย็บเล่มหนังสือ
บริการห้องต้นโมก
* ทางเชื่อมชั้น 2 บริการถ่ายเอกสาร*



ชั้น 2
บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
บริการ CD-ROM
บริการหนังสือนวนิยาย
บริการหนังสือเยาวชน
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อาคารบรรณราชนครินทร์
ชั้น 1
บริการฝากของ
บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
บริการทําบัตรสมาชิกใหม่และต่ออายุบัตรสมาชิก
บริการยืม-คืนหนังสือ
บริการวิทยานิพนธ์
บริการหนังสืออ้างอิง
บริการงานวิจัย

ชั้น 2
บริการวารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา
บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
บริการวารสารเย็บเล่ม
บริการกฤตภาคและจุลสาร
บริการหนังสือหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ห้องปฏิรปู การศึกษา)
บริการห้องค้นคว้าสําหรับอาจารย์
บริการห้องค้นคว้าสําหรับบัณฑิตศึกษา





























ชั้น 3
บริการหนังสือตําราภาษาไทยหมวด 000-500
บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี



ชั้น 4
บริการหนังสือตําราภาษาไทย หมวด 600-900
บริการหนังสือตําราภาษาต่างประเทศ หมวด 000-900
ห้องประชุม
ห้องอยุธยาศึกษา
ห้องพระราชวงศ์จักรี






อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ชั้น 2
บริการอินเตอร์เน็ต
บริการลงทะเบียน Wireless LAN
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
จัดทําปฏิทินการศึกษา/ประกาศปฏิทินการศึกษา
ประกาศตารางเรียน/ตารางสอน
เปิดภาคเรียน/พบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนําการลงทะเบียนให้นักศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
ที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
นักศึกษาชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
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การขอยกเลิกวิชาเรียน
นักศึกษาเขียนคําร้องที่กองบริการการศึกษา
(ภายในระยะเวลาที่กําหนด/ตามปฏิทินการศึกษา)
แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบและลงนามในคําร้องยกเลิกวิชาเรียน
ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาเห็นชอบลงนามอนุญาตในคําร้องยกเลิกวิชาเรียน
ยื่นคําร้องยกเลิกรายวิชาที่กองบริการการศึกษา
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ พิจารณาอนุมัติ
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จะบันทึก W
ในฐานข้อมูลนักศึกษา
หมายเหตุ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 2 สัปดาห์สุดท้าย ก่อนสอบปลายภาคเรียน
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การขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
นักศึกษายื่นคําร้องที่กองบริการการศึกษา โดยแนบสําเนาใบแสดงผลการ
เรียน (Transcript) พร้อมทั้งคําอธิบายรายวิชาและต้องกระทําให้เสร็จสิ้น
ภายในกําหนดปฏิทินมหาวิทยาลัย (ภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา)

เจ้าหน้าที่รับคําร้องพร้อมตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก
ข้อมู ล เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการได้แก่
ใบรายงานผลการเรียนและคําอธิบายรายวิชา

กองบริการการศึกษารวบรวมคําร้องเสนอคณะกรรมการวิชาการเพื่อ
พิจารณา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552

การโอนผลการเรียน ต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วโดยไม่จํากัดหน่วยกิตที่โอน การยกเว้นรายวิชา
เรียน ให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า C
หรื อ P หรื อ เที ย บเท่ า โดยรายวิ ชาต้ อ งมี เ นื้ อ หาสาระ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และ
จํ านวนหน่ วยกิ ต ต้ องไม่ เกิ นสองในสามของจํ านวนหน่ วย
กิตรวมแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

เจ้าหน้าที่ติดประกาศผลการพิจารณาโอน/ยกเว้นรายวิชาเรียน เพื่อให้
นักศึกษาทราบผลการพิจารณาดังกล่าว
นักศึกษาติดต่อกองบริการการศึกษาเพื่อนําคําร้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียม
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรี ยน พ.ศ. 2552 หน่ วยกิตละ 50 บาท ที่ กลุ่มงาน
การเงินและบัญชี

นักศึกษาจะต้องไม่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ได้รับการโอน
ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน ถ้าลงทะเบียนซ้ํา
จะต้องดําเนินการยกเลิกวิชานั้นๆ

นักศึกษานําคําร้องมาคืนกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการชําระ
เงินค่าธรรมเนี ยม เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ บันทึ กข้ อมูล และนั กศึกษาควรเก็ บ
หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมไว้แสดงเมื่อมีปัญหา
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นักศึกษาขอย้ายสถานศึกษา
นักศึกษายื่นคําร้องที่กองบริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาตรวจสอบ และเสนอผู้อํานวยการ
กองบริการการศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา
กองบริการการศึกษามีหนังสือสอบถาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาขออนุญาตย้ายเข้า
มีหนังสือตอบ (รับย้าย/ไม่รับย้าย)
กองบริการการศึกษาส่งข้อมูลนักศึกษาพร้อมทั้ง
เอกสารต่างๆ ส่งตัวนักศึกษาไปรายงานตัว
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเขียนคําร้องย้ายสถานศึกษาได้โดยต้องเป็นนักศึกษา และ ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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การลาพักการเรียน
นั ก ศึ ก ษาเขี ย นคํ า ร้ อ งแล้ ว ให้ อ าจารย์ ที่
ปรึกษารับทราบและ ลงนาม

การลาพักการเรียนไม่เกิน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน และนับจํานวนภาคเรียน
ที่ลาพักการเรียนรวมด้วยในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษา

ชํ า ระเงิ น ค่ า รั ก ษาสภาพจํ า นวน 1,500
บาท สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ และ
1,000 บาท สําหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ
ที่งานการเงินและบัญชี

ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ชําระเงินลงทะเบียนค่าหน่วยกิตในภาคเรียนนั้ น
และกรณีที่นักศึกษาขอคงสภาพการเป็นนักศึกษาย้อนหลังจะต้องชําระเงิน
ค่าบํารุงการศึกษา 1,500 บาท สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 1,000
บาท สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ และค่ า ธรรมเนี ย มขอกลั บ คื นสภาพ
นั ก ศึ ก ษาอี ก 200 บาท สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละ 500 บาท
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

นํ า คํ า ร้ อ งยื่ น กองบริ ก ารการศึ ก ษาเพื่ อ
บันทึกข้อมูลต่อไป
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s

คําถาม - คําตอบ
สําหรับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

1
การยกเว้นการเรียนรายวิชาหมายความว่าอย่างไรs
s

การยกเว้ นการเรี ยนรายวิ ชา หมายความว่ า การนํ าหน่ วยกิ ต ของรายวิ ชาที่ เคยศึ กษามาแล้ วจากหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
(ในบางรายวิชาที่ต้องการและอยู่ในข้อกําหนด) ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตร (3 ใน 4) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

2
นักศึกษาที่สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชาได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรs
s

นักศึกษาที่มีสิทธิ์ยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสัง่ ให้ออกจากสถานศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสียหาย โดยมีสภาพเป็น
นักศึกษาอยู่ในปัจจุบันและมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

3
การยกเว้นการเรียนรายวิชามีเงื่อนไขอย่างไรs
s

เงื่อนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชามีดังนี้ คือ
1. การขอยกเว้นต้องกระทําในภาคเรียนแรกที่เข้ามาศึกษา และกระทําได้เพียงครั้งเดียว
2. การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่าระดับ C หรือ P หรือเทียบเท่า
3. รายวิชาที่นํามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และจํานวนหน่วย
กิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
การศึกษา
4. สํ าหรั บ ผู้ที่ สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี แล้ วไม่ เกิน 5 ปี และเข้าศึ กษาต่อในระดั บปริ ญญาตรี หรือปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต โดยไม่สามารถนํารายวิชาศึกษาทั่วไป ไปเป็นวิชาในหมวดเลือกเสรีได้อีก
5. นักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
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4
การขอยกเว้นการเรียนรายวิชามีวิธีการอย่างไรs
s

นักศึ กษาที่ ต้องการขอยกเว้ นการเรีย นรายวิชา ต้ องยื่นคํ าร้ องขอภายในภาคเรี ยนแรกที่เข้ามาศึกษาตามกําหนดการที่ก องบริ การ
การศึกษากําหนดเท่านั้น และจะขอยกเว้นได้เพียงครั้งเดียว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. เขียนคําร้องขอยกเว้นรายวิชา
2. นําใบคําร้อง พร้อมหลักฐานต่างๆ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและเสนอความเห็น
3. ยื่นใบคําร้องที่กองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานดังนี้
3.1 ใบรายงานผลการเรียน
3.2 รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา (Course Description) ของวิชาที่จะนํามาขอยกเว้นจากสถานศึกษาที่ออกใบรายงานผลการ
เรียนในข้อ 3.1 (เฉพาะผู้ที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับผลการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษา
สามารถทักท้วงผลการพิจารณาการขอยกเว้นรายวิชาได้ภายในเวลาที่กําหนด จากนั้นให้นักศึกษามารับใบคําร้องจากฝ่ายหลักสูตรฯ แล้วนําไปชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทที่ฝ่ายการเงิน
5. นําใบคําร้องที่ชําระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานทั้งหมดส่งที่กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกผลการยกเว้น

5
การโอนผลการเรียนหมายความว่าอย่างไรs
s

การโอนผลการเรียน หมายความว่า การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก (ยกเว้นสําหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชานั้นใหม่)

6
นักศึกษาที่สามารถขอโอนผลการเรียนได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรs
s

นักศึกษาที่สามารถขอโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันราชภัฏว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียนของสถาบันราชภัฏ หรือเนื่องจากความประพฤติเสียหาย โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาในปัจจุบันมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา และกลับเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเดิมอีก
2. การโอน ต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยกิตที่โอน
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7
การขอโอนผลการเรียนมีวิธีการอย่างไรs
s

นักศึกษาที่ต้องการขอโอนผลการเรียนต้องดําเนินการขอภายในภาคเรียนแรก ที่เข้ามาศึกษาตามกําหนดการที่กองบริการการศึกษากําหนด
เท่านั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้คือ
1. เขียนใบคําร้อง ขอโอนผลการเรียน
2. ยื่นใบคําร้องที่กองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานใบรับรองผลการเรียนที่มีกําหนดเวลาที่เคยศึกษาในแต่ละรายวิชาที่จะทําการโอน
ทั้งนี้วันที่เข้าศึกษาในใบรับรองผลการเรียนจะต้องไม่เกิน 5 ปี
3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุ มัติ แล้ ว นั กศึกษาจะได้ รับผลการพิ จารณาจากกองบริการการศึ กษาผ่ านอาจารย์ ที่ปรึ กษา จากนั้ นให้
นักศึกษามารับใบคําร้องจากฝ่ายหลักสูตรฯ แล้วนําไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทที่ฝ่ายการเงิน
4. นําใบคําร้องที่ชําระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานทั้งหมดส่งที่กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกผลการโอนผลการเรียน

8
นักศึกษาสามารถขอเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงผลการศึกษาชนิดใดได้บ้างs
s

หลักฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกให้แก่นักศึกษาได้ มีดังนี้
1. หนังสือรับรองผลการศึกษา มีอายุการใช้ 45 วัน นับตั้งแต่ออกให้แบ่งได้ดังนี้
1.1 หนังสือรับรองเป็นนักศึกษา (ทั้งฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
1.2 หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนทุกวิชาแล้วตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สาขาวิชานั้นแล้ว และขณะนี้กําลังศึกษาหรือรอผลการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
1.3 หนังสือรับรองการศึกษารอสภาอนุมัติปริญญา คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า นักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
สาขาวิชาอยู่ระหว่างดําเนินการเสนออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) คือ ใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าถึงภาคการศึกษาที่ได้แจ้งผลการสอบ
ปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้ว
- สําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ - สําหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว (ทั้งฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
3. ใบรับรองคุณวุฒิ (ภาษาไทย) สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า นักศึกษาเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับอนุมัติ
ปริญญา จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
4. ใบปริญญาบัตร
5. ใบแทนจะออกให้ในกรณี ใบรับรองคุณวุฒิ ใบอนุปริญญาบัตร ใบปริญญาบัตร สูญหายหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ โดยแจ้งความเอกสาร
หายก่อนยื่นคําร้องขอใบแทน
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9
การขอหลักฐานแสดงผลการศึกษามีวิธีการอย่างไรs
s

นักศึกษาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. เขียนใบคําร้อง ให้ถูกเรื่องและให้ครบถ้วน
2. ยื่นใบคําร้องที่กองบริการการศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามความจําเป็น เช่น รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ใบแจ้งความเอกสาร
สูญหายออกให้โดยสถานีตํารวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3. ไปชําระเงิ นค่ าธรรมเนีย มที่ ฝ่ายการเงิ นในอั ตราฉบับ ละ 20 บาท สําหรั บนั กศึ กษาภาคปกติ หรื อฉบับ ละ 50 บาท สําหรั บ
นักศึกษาภาคพิเศษ
4. ส่งใบคําร้องที่ชําระเงินแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่กองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการ
5. รอรับเอกสาร (ตามเวลาที่กําหนด) ประมาณ 3 – 5 วันทําการ

10
นักศึกษาถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทั้งๆ ที่ยังไม่จบหลักสูตรเนื่องจากสาเหตุอะไรs
นักศึกษาจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษาโดยที่ยังเรียนไม่จบหลักสูตรเนื่องจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. ประพฤติผิดร้ายแรง
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในปลายภาคเรียนที่ 2 ต่ํากว่า 1.60 และได้คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80 ในภาคเรียนที่ 4, 6, 8, 10 และ14
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
3. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80
4. ยังไม่สําเร็จการศึกษาแต่ครบกําหนดเวลาเรียนแล้ว
5. ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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11
การคืนสภาพนักศึกษาหมายความว่าอย่างไรs
s

การคืนสภาพนักศึกษา จะกระทําได้เฉพาะนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้ขอลาพักการเรียนหรือไม่ได้คง
สภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่มิได้ลงทะเบียนมีขั้นตอนดังนี้คือ
1. เขียนใบคําร้อง (คําร้องลาพัก/รักษาสภาพ) ระบุ ขอคืนสภาพเพราะสาเหตุใด
2. นําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น
3. นําใบคําร้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพจํานวน 200 บาท สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 500 บาทสําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ พร้อมกับค่าธรรมเนียมของแต่ละภาคเรียน
4. ส่งใบคําร้องที่ชําระเงินแล้วที่กองบริการการศึกษา เพื่อขออนุมัติ
*ทั้งนี้การคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 ข้อ 17

12
การขอลาพักการเรียนหรือขอรักษาสภาพนักศึกษามีวิธีการอย่างไรs
s

นักศึกษาที่มีความจําเป็นหรือมีความประสงค์ที่จะหยุดเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง จะต้องส่งคําร้องขอลาพักการเรียน หรือขอ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่กองบริการการศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนนั้น หรือตามที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด วิธีการ
ปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี้
1. เขียนใบคําร้องขอลาพักการเรียน หรือขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
2. นําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น
3. ชําระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจํานวน 1,500 บาท สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และจํานวน 1,000 บาท สําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษที่ฝ่ายการเงิน
4. ส่งใบคําร้องที่มีหลักฐานแสดงว่าชําระเงินแล้วที่กองบริการการศึกษา เพื่อดําเนินการหากนักศึกษาหยุดเรียนในภาคใดภาคหนึ่ง โดยมิได้
ขอลาพักหรือขอรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
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13
นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรs
s

นั ก ศึ ก ษาจะมี สิ ท ธิ์ ส อบปลายภาคเรี ย น เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี เวลาเรี ย นในรายวิ ชานั้ น ไม่ น้อ ยกว่ าร้ อ ยละ 80 ของเวลาเรี ย นทั้ งหมดที่
มหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าชั้นเรียน ในกรณีที่เวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดให้เข้าชั้นเรียนแต่ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ

14
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนเพราะเหตุใดs
s

นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนเนื่องจาก
1. มีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรมีสิทธิ์สอบ
2. มีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 60 ผู้ท่ไี ม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคดังกล่าวนี้จะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเป็น “F”
ยกเว้นคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยกเลิกรายวิชานั้น

15
นักศึกษาขาดสอบปลายภาคเรียน ในรายวิชาที่สอบในตารางจะต้องปฏิบัติอย่างไรs
s

นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบในวันที่มีการจัดสอบ ให้นักศึกษาดําเนินการยื่นคําร้องขอสอบภายหลังที่กองบริการการศึกษาตั้งแต่
ขาดสอบ จนถึงเปิดเรียนของภาคเรียนถัดไปแล้วไม่เกิน 15 วัน หากไม่มาติดต่อขอยื่นคําร้องตามกําหนด นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียน “F”

16
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบอย่างไรs
s

แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
1. นําบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรเข้าห้องสอบที่กองบริการการศึกษาออกให้ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ
2. รู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอย่างแน่ชัดล่วงหน้า
3. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ที่ไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ผู้ที่มาเข้าสอบหลังจาก
ลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น
4. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต และไม่นําเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ
5. นั่งประจําโต๊ะที่กําหนดให้ ไม่เปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาต
6. ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบและคําสั่งของกรรมการคุมสอบ
7. ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคําตอบของตน
8. ไม่ติดต่อหรือพูดจากับผู้หนึ่งผู้ใดในเวลาสอบ หากมีข้อสงสัยหรือมีกิจจําเป็นให้แจ้งต่อกรรมการคุมสอบ
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9. ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่ทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะออกจาก
ห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นๆ ไม่ได้ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10. ไม่นําข้อสอบ กระดาษคําตอบที่กรรมการคุมสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ

17
นักศึกษาที่พยายามกระทําทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษอย่างไรs
s

หากนั ก ศึ ก ษาผู้ ใดฝ่ าฝืนระเบี ย บว่าด้ วยการปฏิ บั ติ ของผู้เข้ าสอบ หรื อ พยายามกระทํ าทุจ ริ ต ในการสอบวิ ชาใดเมื่ อ ได้ สอบสวนแล้ ว
นักศึกษาจะถูกลงโทษตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ไม่ให้เข้าสอบวิชานั้น
2. ไม่ตรวจคําตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะวิชา ถ้าการกระทําผิดดังกล่าวเข้าลักษณะร้ายแรง ผู้นั้นอาจไม่ได้สอบต่อไปอีกก็ได้
ถ้าผู้กระทําผิดเป็นข้าราชการจะได้รับการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามกฎหมายด้วย

18
นักศึกษาที่กระทําทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษs
หากนักศึกษากระทําทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้ว นักศึกษาจะถูกลงโทษด้วยการไม่ได้รับการตรวจคําตอบ โดยถือว่าสอบตกทุก
วิชาในการสอบคราวนั้น ถ้าผู้กระทําผิดเป็นข้าราชการจะถือว่าเป็นความประพฤติชั่วร้ายแรงผู้นั้นจะถูกสอบสวนเพื่อไล่ออกหรือปลดออกจากราชการตาม
กฎหมายด้วย ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกคําตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นสมคบกันกระทําทุจริต

19
การยกเลิกรายวิชาหมายความว่าอย่างไรs
s

การยกเลิกรายวิชา หมายความว่า นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชําระเงินในเทอมนั้นๆ แล้วแต่เมื่อเรียนไประยะหนึ่งเกิดไม่ชอบ ไม่เข้าใจ
หรืออื่นๆ จึงมาขอยกเลิกวิชา ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กองบริการการศึกษาจะบันทึก W โดยไม่นํามาคิดหน่วยกิต

20
การยกเลิกรายวิชา มีวิธีการอย่างไรs
s

นักศึกษาที่จะขอยกเลิกรายวิชา จะต้องดําเนินการอย่างช้าที่สุด 2 สัปดาห์ หรือ15วันก่อนกําหนดสอบปลายภาคหรือตามกําหนดของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ
1. นําใบคําร้องขอยกเลิกรายวิชาไปให้อาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้ความเห็นชอบ
2. มอบส่วนคําร้องสําหรับให้อาจารย์ผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการส่งเกรดเป็น “W” พร้อมการประเมินผลประจําภาคเรียน
3. ยื่นใบคําร้องที่กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกในระเบียนนักศึกษาต่อไป
กรณียกเลิกผ่านระบบออนไลน์ให้กระทําตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
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21
การเพิ่มรายวิชาหมายความว่าอย่างไรs
s

การเพิ่มรายวิชา หมายความว่า การขอลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดให้ในระบบออนไลน์ และอยู่ในช่วงเวลาที่
มหาวิทยาลัยอนุญาตโดยจํานวนหน่วยกิต เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินที่มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเวลาเรียน เวลาสอบไม่ซ้ํากัน

22
การเรียนในภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3) สําหรับนักศึกษาภาคปกติมีคุณสมบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างไรs
s

วิชาที่สามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน
1. ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. วิชาฝึกประสบการณ์ หรือสหกิจศึกษา ซึ่งต้องไม่มีการลงทะเบียนเรียนพร้อมกับรายวิชาอื่นใด และต้องเรียนในรายวิชาเอกบังคับครบแล้ว
3. วิชาเลือกเสรี ที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ
4. วิชาบังคับที่มีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน
การดําเนินการ
1. นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถรับใบลงทะเบียนจากกองบริการการศึกษา โดยให้นักศึกษาเขียนรายวิชาที่จะลงทะเบียนและให้กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบก่อนไปชําระเงินที่ฝ่ายการเงินเพื่อชําระค่าธรรมเนียม
2. ส่งใบลงทะเบียนที่ชําระเงินแล้วให้กองบริการการศึกษา เพื่อดําเนินการบันทึกรายวิชาในระบบทะเบียนของนักศึกษาต่อไป
ทั้งนี้จํานวนหน่วยกิตรวมกันแล้วต้องไม่เกินที่มหาวิทยาลัยกําหนด (9 หน่วยกิต) และมีเวลาเรียนและการวัดผลตามปฏิทิน และข้อบังคับที่
กําหนด

23
การขอย้ายสถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรs
s

นักศึกษาที่มีความจําเป็นต้องย้ายจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ไปยังมหาวิทยาลัยฯ อื่นที่อยู่ในสังกัดเดียวกันให้ปฏิบัติดังนี้
1. เขียนใบคําร้อง ขอย้ายสถานศึกษา และแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
2. นําใบคําร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความเห็น
3. ยื่นคําร้องที่กองบริการการศึกษา เพื่อดําเนินการขออนุมัติ และออกหนังสือสอบถามและส่งตัว
4. ติดต่อทราบผลการย้ายได้ที่กองบริการการศึกษา (คุณสมบัติของนักศึกษาจะย้ายไป มหาวิทยาลัยอื่น จะต้องเรียนโอนอย่างน้อย 1
ปีการศึกษา
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23
การขอแก้ชื่อ สกุล ยศ หรือคํานําหน้านาม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้คือs

นักศึกษาที่ประสงค์จะแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ หรือคํานําหน้านาม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
1. เขียนคําร้อง พร้อมแนบหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ยศ คํานําหน้านาม
2. นําคําร้องไปขอชําระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
3. นําคําร้องมายื่นที่กองบริการการศึกษา พร้อมแนบคําสั่งแต่งตั้งยศ(ถ้ามี)(ในกรณีที่เปลี่ยนยศ) (จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จอย่างช้า
ก่อนอนุมัติจบการศึกษาเท่านั้น)

24
การขอสําเร็จการศึกษามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรs
s

นักศึกษาที่ทราบว่าตนสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด จะต้องปฏิบัติดังนี้
1. เขียนใบคําร้อง ขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
2. นําใบคําร้องไปชําระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่ฝ่ายการเงินจํานวน 500 บาท (ภาคปกติ) หรือ 300 บาท (ภาคพิเศษ)
3. ส่งใบคําร้องที่กองบริการการศึกษา แล้วรออนุมัติผลตามกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ
หมายเหตุ การขอสําเร็จการศึกษาจะดําเนินการเป็นหมู่เรียน ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดฝ่ายทะเบียนจะไม่รับดําเนินการเป็น
รายบุคคล ยกเว้นบุคคลผู้นั้นเป็นนักศึกษาตกค้างและนักศึกษาต้องติดตามผลการสําเร็จการศึกษาด้วยตนเอง ทุกภาคเรียนที่คาดว่าจะจบการศึกษา
เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง

25
การขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรs
s

นักศึกษาที่ขอลาออก ขอย้ายสถานศึกษา หรือขอสําเร็จการศึกษา ซึ่งยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการอนุมัติแล้วสามารถขอ
ถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติโดยปฏิบัติดังนี้
1. ติดต่อเขียนใบคําร้อง ขอถอนเงินค่าประกันที่ฝ่ายการเงิน (กรณีสําเร็จการศึกษา)
2. ติดต่อเขียนคําร้องที่กองบริการการศึกษา แล้วยื่นคําร้องที่ฝ่ายการเงิน (กรณีลาออก/ย้าย)

26
เกณฑ์ที่ถือว่าสอบได้ในแต่ละรายวิชาเป็นอย่างไรs
s

ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ คือ “A” “B+” “B” “C+” “C” “D+” “D” “S” หากนักศึกษาได้ “I” นักศึกษาผู้นั้นต้องติดต่อผู้สอน และ
ดําเนินการเปลี่ยน “I” เป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่เสร็จภายในกําหนดผลงานที่ค้างอยู่จะมีค่าเป็น
ศูนย์และพิจารณาจากคะแนนที่มีอยู่แล้วเท่านั้น หากผู้สอนมิได้ทําการประเมินให้เสร็จสิ้น นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “F” สําหรับ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หากไม่สามารถผ่านรายวิชานั้น นักศึกษาจะได้ผลการเรียน “U”
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

169

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

27
ระบบการให้คะแนนในการประเมินผลวิชาเรียนเป็นอย่างไรs
s

นักศึกษาจะได้คะแนนการเรียนรายวิชาต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.0
+
B
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ดีพอใช้
2.5
C
พอใช้
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0
F
ไม่ผ่าน
0.0
FE
หมายความว่า
ขาดสอบปลายภาค
S
หมายความว่า
เป็นที่พอใจ
U
หมายความว่า
ไม่เป็นที่พอใจ
I
หมายความว่า
ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
AU
หมายความว่า
เข้าร่วมเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
W
หมายความว่า
ยกเลิกวิชา

28
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้กี่หน่วยกิตในแต่ละภาคเรียนs
s

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกสาขาวิชามีลักษณะสําเร็จรูป กล่าวคือมหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้นักศึกษาเรียนตามแผนการเรียนที่
คณะกรรมการวิชาการวางไว้ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดอย่างไรก็ตามในกรณีที่นักศึกษาไม่
สามารถเรียนตามแผนซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดให้ได้จําเป็นที่จะต้องจัดแผนการเรียนที่แตกต่างออกไปด้วยตนเอง มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 22 หน่วยกิต ในภาคเรียนที่ไม่มีรายวิชาฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หากภาคเรียนใดลงทะเบียนรายวิชาฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ อีกไม่ได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
แผนการเรียนและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย)
2. นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนได้สูงสุดภาคเรียนละไม่เกิน 12 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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29
การขอลงทะเบียนเรียนมีวิธีปฏิบัติอย่างไรs
s

1. นักศึกษากลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน และ/หรือ เพิ่มเติม แก้ไข ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ นั้น
2. นักศึกษากลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนเกินระยะเวลาที่กําหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษากรอกคําร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกําหนด (ล่าช้า) เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผ่านกองบริการการศึกษา เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาตามคําร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกําหนด (ล่าช้า) ว่าผ่านการอนุมัติหรือไม่ ที่กองบริการการศึกษาภายใน
5 วันทําการ หลังจากยื่นคําร้องแล้ว หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ดําเนินการใดๆ ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ขั้ น ตอนที่ 3 ให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นใบคํ า ร้ อ งทั่ ว ไปขอลงทะเบี ย นออนไลน์ เ กิ น กํ า หนดระยะเวลาและขอเอกสารการลงทะเบี ย น
(ใบแจ้งหนี้) เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ให้นักศึกษาในวันที่นักศึกษามาติดต่อ
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้นักศึกษา ไปชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

30
การทําบัตรนักศึกษาควรปฏิบัติอย่างไรs
s

นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกคนต้องมาดําเนินการถ่ายรูปเพื่อทําบัตรนักศึกษาในวันที่ เวลา และสถานที่ที่กองบริการการศึกษา
กําหนด โดยนักศึกษาต้องแต่งกายดังนี้
ภาคปกติ ต้องแต่งกายถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา พ.ศ. 2557 ผมรัดรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ
ภาคพิเศษ แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวเท่านั้น ผมรัดรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ

31
คําตอบที่นักศึกษาต้องการทราบไม่มีอยู่ในนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรs
s

หากคําถามคําตอบที่มีอยู่ในคู่มือนี้ไม่ตรงกับปัญหาหรือข้อสงสัยของนักศึกษา ให้สอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นลําดับแรก และหาก
มีประเด็นคําถามอื่นที่นอกเหนือจากคําถามในเล่มคู่มือให้สอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือสาขาวิชาหรือคณะ หรือกองบริการการศึกษา
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ตอนที่

4 โครงสร้างหลักสูตร
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โครงสร้างหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆ จน
เกินความเข้าใจ เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม
เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารง
ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ
 กลุ่มวิชาภาษา
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) หมายถึง วิชาเฉพาะทางใด ทางหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคนจะเลือกเรียน เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะรู้เทคนิควิธี และเข้าใจกระบวนการงานอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็น 3
กลุ่มวิชา ดังนี้
 กลุ่มวิชาแกน/พื้นฐานวิชาชีพ
 กลุ่มวิชาเอก
 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective) หมายถึง วิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัดและมีความสนใจ เพื่อให้มีโลกทัศน์ที่
กว้างขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ ตัวย่อหน่วยกิต น(ท-ป-อ) หมายถึง
น = จํานวนหน่วยกิต
ท = ทฤษฎี
ป = ปฏิบัติ
อ = ศึกษาด้วยตนเอง
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น
สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ ใส่ ใ จต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงของสรรพสิ่ ง สามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดํ า เนิ น ชี วิ ต
อย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
มหาวิทยาลัยได้จัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้อง
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความอุตสาหะ มีจิตสาธารณะ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในศาสตร์หลักเพื่อการดํารงชีวิต รู้เท่าทันเหตุการณ์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก
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การจัดการเรียนการสอน
1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เป็นรายวิชาพื้นฐานของหมวดวิชาเฉพาะด้าน
2. รายวิชาศึกษาทั่วไปมี 4 กลุ่มวิชา ต้องจัดให้เรียนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อกําหนด
3. หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้จัดการเรียนการสอนดังนี้
ระดับปริญญาตรี โครงสร้างหลักสูตรกําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้
3.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. การเรียนการสอน เน้นรูปแบบการบูรณาการวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน
5. ไม่ควรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีเนื้อหาซ้ําซ้อนกับรายวิชาเอกของสาขาวิชา
6. จัดให้เรียนตามรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรจัดให้เรียนให้เสร็จสิ้นภายในชั้นปีที่ 2
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โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
9001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
9001102 การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
9001104 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
9001105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(3-0-6)
9001106 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
9001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
9001109 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
*9001110 ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง
3(3-0-6)
*9001111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
9001201 ชีวิตกับจริยธรรม
3(3-0-6)
9001202 ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
9001203 การคิดและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
9001205 สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
9001206 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
*9001207 ศิลปะในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
*9001208 ชีวิตและความตาย
3(3-0-6)
*9001209 สมาธิในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
*9001210 เสน่ห์และลีลาในงานบริการ
3(3-0-6)
* หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

* หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
9001301 อยุธยาศึกษา
3(3-0-6)
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
9001302 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
9001303 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
9001304 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
9001305 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
9001306 วิถีชีวิตมุสลิม
3(3-0-6)
9001307 สื่อมวลชนกับสังคม
3(3-0-6)
9001308 การจัดการธุรกิจปัจจุบัน
3(3-0-6)
9001309 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
9001310 เอเชียศึกษา
3(3-0-6)
9001311 วิถีโลก
3(3-0-6)
9001312 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3(3-0-6)
*9001313 เงิน เงิน เงิน
3(3-0-6)
*9001314 เศรษฐกิจสีเขียว
3(3-0-6)
*9001315 ความเป็นเจ้าบ้าน
3(3-0-6)
* หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
9001401 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
9001402 ผู้นํานันทนาการ
3(2-2-5)
9001403 นันทนาการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
9001405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
9001406 การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)
9001407 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
9001409 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
9001410 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3(3-0-6)
9001411 อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต
3(3-0-6)
9001412 ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
9001413 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
3(3-0-6)
*9001414 วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่
3(3-0-6)
* หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
9001101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
หลักเกณฑ์และทักษะทางภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพทักษะ
ทางภาษา ปฏิบัติกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้

9001102

การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Reading Thai Language for Learning
ลักษณะทั่วไป รูปแบบ ประเภทและจุดมุ่งหมายของงานเขียนและงานประพันธ์ หลักและเทคนิคการอ่านจับใจความสําคัญ
การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนประเภทวิชาการ สารคดี และบันเทิงคดี การอ่านเพื่อรวบรวมความรู้ ความบันเทิง และฝึกวิจารณญาณ
9001103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
English for Communication
การฟัง การพู ด การอ่าน และการเขีย นภาษาอังกฤษในชีวิตประจํ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่ างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการติดต่อ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
9001104

การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Reading English in Daily Life
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น รูปแบบ และเทคนิคในการอ่านรูปแบบต่าง ๆ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

9001105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Job Application
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์งาน คําศัพท์เกี่ยวกับตําแหน่ง
ต่างๆ ภายในองค์กร การสื่อสารทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รหัสวิชา
9001106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Study Skill
ทักษะภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การฟังบรรยาย การอ่านงานวิชาการ การจดบันทึก การสรุปความ
การค้นคว้า การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน
9001107

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese Language for Communication
การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะนําตัว การสอบถามข้อมูล การแสดง
ความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
9001108

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese Language for Communication
การฟังและการพูดภาษาจีนในการสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทั กทาย การแนะนํ าตัว การสอบถามข้อมู ล การแสดง
ความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
9001109

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean Language for Communication
การฟังและพูดภาษาเกาหลีในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะนําตัว การสอบถามข้อมูล การแสดง
ความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
9001110

ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง
3(3-0-6)
English Through Edutainment
สาระบันเทิง เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและวัฒนธรรม ผ่านข่าว สารคดี เกม การ์ตูน และแอนนิเมชั่น
ภาพยนตร์ เพลง วีดิทัศน์ประกอบเพลง คลิปวีดิทศั น์ และละคร
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รหัสวิชา
9001111

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Tests
ลักษณะข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและเทคนิคการทําข้อสอบ ไวยากรณ์ และคําศัพท์ บทอ่าน
การสนทนา บทสนทนา และสํานวนที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
9001201
ชีวิตกับจริยธรรม
3(3-0-6)
Life and Morality
ชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมต่อชีวิต การพัฒนาชีวิตด้วยหลักจริยธรรม
เพื่อการครองตน ครองคนและครองงาน เกณฑ์การตัดสินค่าทางจริยธรรม รวมถึงการพิจารณาปัญหาจริยธรรมในสังคมร่วมสมัย
9001202

ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Life
ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของปรัชญา สาระสําคัญของอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ ประเด็นปัญหาทาง
ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
9001203

การคิดและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Thinking and Personal Growth
ความหมาย ธรรมชาติของการคิด เครื่องมือที่ใช้ในการคิด องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการคิดของมนุษย์ ทฤษฎีและแนวคิด
เกี่ยวกับความคิด ความคิดชนิดต่างๆ การนําความคิดประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน การติดต่อสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การ
เป็ นผู้ นํ าผู้ ต ามที่ ดี การขจั ด ความขั ด แย้ งภายในตนเองและบุ ค คลอื่ น การทํ างานร่ วม กั นกั บ ผู้ อื่ น การค้ นพบและสร้ างสั น ติ สุ ขในตนเอง
ครอบครัว และสังคมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบการรับรู้ตัวตนและการพัฒนาตนเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รหัสวิชา
9001204

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
การพัฒนาคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน จิตวิทยาการสื่อสาร การโน้มน้าวใจ มารยาททาง
สังคม และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
9001205

สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Aesthetics in Daily Life
ศาสตร์ทางความงาม การวิเคราะห์ ความหลากหลายของการรับรู้ กระบวนการและองค์ประกอบของการรับรู้ความงาม
การรับรู้ความงามในธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น สุนทรียะทางทัศนศิลป์ คีตศิลป์ นาฏศิลป์ และวัตถุในชีวิตประจําวัน การสร้าง
ประสบการณ์สุนทรียะรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาค่านิยมด้านสุนทรียภาพในตัวบุคคล
9001206

ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
การรู้ สารสนเทศกั บการศึก ษาระดับอุ ดมศึ กษา กระบวนการพัฒนาทัก ษะการเรียนรู้สารสนเทศ การให้ค วามหมายและ
การวิเคราะห์ความต้องการ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและทักษะการสืบค้น การประเมินคุณค่า การวิเคราะห์และสังเคราะห์
การเรียบเรียงและการนําเสนอสารสนเทศสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณของผู้ใช้สารสนเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์
9001207

ศิลปะในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Art of Living
ความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานในชี วิ ต และเรี ย นรู้ ทั ก ษะการดํ า รงชี วิ ต อย่ า งปลอดภั ย ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์
สัมพันธภาพภายในครอบครัว มารยาททางสังคมในแต่ละวัฒนธรรม การค้นหาตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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9001208

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ชีวิตและความตาย
3(3-0-6)
Life and Death
ความหมายและกํ าเนิ ด ของชี วิต ชี วิต ที่ ดี ในทั ศ นะของจริ ย ศาสตร์ จุ ด มุ่ งหมายของชี วิ ต ความหมายและธรรมชาติ ของ
ความตาย ภาวะใกล้ตาย การรับมือกับความตาย และชีวิตหลังความตาย
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
9001209

สมาธิในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Meditation in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญและระดับของสมาธิ วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น อุปสรรคของสมาธิ สมาธิในการเรียน หลักสมถภาวนา
และวิปัสสนาภาวนา อานิสงส์ของการฝึกสมาธิ
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
9001210

เสน่ห์และลีลาในงานบริการ
3(3-0-6)
The charm and style in service
ความรู้เบื้องต้น องค์ประกอบสําคัญและลักษณะในงานบริการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การบริหารเสน่ห์จากบุคลิกภาพภายในและ
ภายนอก ศิ ลปะในการเจรจาและการต้ อนรั บ การโน้มน้าวใจและการสร้ างความประทั บใจ การเรีย นรู้แ ละพัฒนาตนเอง การแก้ปั ญหา
สภาพแวดล้อมในงานบริการ คุณธรรมและจริยธรรมของงานบริการ
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9001301
อยุธยาศึกษา
3(3-0-6)
Ayutthaya Studies
วิวัฒนาการและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของอยุธยา ในมิติการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
ทั้งบริบทประวัติศาสตร์ สังคมร่วมสมัย และความเป็นเมืองมรดกโลก
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9001302

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human, Society and Environment
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม บทบาทของ
เทคโนโลยี ที่ มีผ ลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและทรั พยากรธรรมชาติ ปั ญหาสิ่ งแวดล้ อ มและแนวทางการแก้ ไข และการมี ส่ วนร่ วมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9001303

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ความหมายและความสําคัญของกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน สัญญาที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน ครอบครัวและมรดก ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
9001304

เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economy in Daily Life
หลักเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด
เงินและสถาบันการเงิน การคลังรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ปัจจุบัน และหลักธรรมในการดํารงชีวิต
9001305

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
วิวัฒนาการและปรากฏการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม วั ฒนธรรม
ความเชื่ อ พิ ธี ก รรม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
การปกครองไทย ความหลากหลายทางสังคมและพหุวัฒนธรรมไทย แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้วาทกรรมความเป็นไทย
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9001306

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วิถีชีวิตมุสลิม
3(3-0-6)
Muslim Ways of Life
ความเป็นมาและพื้นฐานโครงสร้างของศาสนาอิสลาม การดําเนินชีวิตของมุสลิมภายใต้หลักศรัทธา หลักการปฏิบัติ
หลักจริยธรรม ลักษณะทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และสันทนาการ
9001307

สื่อมวลชนกับสังคม
3(3-0-6)
Mass Media and Society
คุณ ลัก ษณะ บทบาทหน้าที่ และอิท ธิพลของสื่อ มวลชนประเภทต่างๆ ที่ มีผลต่อ สังคม เศรษฐกิจ และการเมื อง การใช้
ประโยชน์จากสื่อมวลชนของปัจเจกบุคคล สถาบันทางสังคม องค์กรธุรกิจ และองค์กรทางการเมือ ง รวมทั้งแนวทางในการรู้เท่าทันสื่อและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อมวลชน
9001308

การจัดการธุรกิจปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Business Management
แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการทางการจัดการธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจในปัจจุบัน
ด้านการตลาด การผลิ ต การเงิน การบั ญชี และทรัพยากรมนุ ษย์ งานสํ านั ก งานและการสื่ อสารทางธุร กิจ จริ ยธรรมทางธุร กิจ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
9001309

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Thai and ASEAN Geography
ลั ก ษณะทางภู มิศ าสตร์ ของประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซี ย นด้ านที่ ตั้ ง อาณาเขต พรมแดน ลั ก ษณะทาง
ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การกระจายตัวของประชากร ความแตกต่างทางเศรษฐกิจสังคม
ของประชากรอันเนื่องมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาสําคัญทางภูมิศาสตร์ที่มุ่งผลต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
และประเทศในประชาคมอาเซียน
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9001310

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เอเชียศึกษา
3(3-0-6)
Asian Studies
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของเอเชีย บทบาทและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย และบทบาทของเอเชียที่มีผลต่อโลกทั้งทางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ
9001311

วิถีโลก
3(3-0-6)
The Global Ways
วิวัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของโลก สภาพปัจจุบัน ทิศทางของสังคมโลก วิกฤตการณ์โลก และ
การปรับตัวของไทยกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
9001312

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3(3-0-6)
Thai and Global Citizens
ความหมายและความสําคัญของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความหมายของ
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง จิตสาธารณะ สิทธิมนุษยชน ความเป็นพลเมือง
โลกในกระแสโลกาภิวัตน์ และการปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน
9001313

เงิน เงิน เงิน
3(3-0-6)
Money Money Money
การตรวจสุขภาพการเงิน วางแผนการเงิน การสร้างฝันเป็นจริงด้วยแผนการเงิน ฉลาดหา ฉลาดใช้ บนความจําเป็นและ
ความต้องการ จดบันทึกเพื่อควบคุมและความมั่งคั่ง การสะสมสร้างสุข เงินทํางานแทนคุณ ชีวิตอบอุ่นบั้นปลาย
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

185

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

รหัสวิชา
9001314

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เศรษฐกิจสีเขียว
3(3-0-6)
Green Economy
เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียมของสังคม การลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การดูแลสิ่งแวดล้อม
การลดการใช้ทรัพยากรแทนการแสวงหากําไร การพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ต้นทุนทางปัญญา
ทักษะการสร้างสรรค์ และผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
9001315

ความเป็นเจ้าบ้าน
3(3-0-6)
Hospitality
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม่ ความคิดในการเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างหรือข้ามวัฒนธรรม
วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรม ทัศนคติ พฤติกรรมชาวต่างชาติต่อวิถีของเจ้าบ้าน ขนบธรรมเนียมและกฎ
ระเบียบที่ควรปฏิบัติในฐานะเจ้าบ้าน
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9001401
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การฝึกทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย การฝึกออกกําลังกาย
รูปแบบต่างๆ การเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
9001402

ผู้นํานันทนาการ
3(2-2-5)
Recreation Leadership
ความสําคัญ คุณสมบัติ การดําเนินงาน เทคนิคและวิธกี ารเป็นผู้นํานันทนาการ การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นําและผูต้ าม
การเขียนโครงการ และการฝึกปฏิบตั ิการเป็นผู้นําด้วยกิจกรรมต่างๆ ทางนันทนาการ
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รหัสวิชา
9001403

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Recreation in Conservation of nature and Environment
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ในทางนันทนาการ ปัญหาของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ความสําคัญและความจําเป็นของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาลักษณะของแหล่งธรรมชาติประเภท
ต่าง ๆ กับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการที่เหมาะสม กิจกรรมงานอดิเรก กิจกรรมสํารวจนอกสถานที่
9001404

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information Technology for Learning
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ การประมวลผลคํา การนําเสนอ
กระดานอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าในการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในโลก ปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9001405

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Computer in Daily Life
การเรียนรู้ลักษณะทั่วไปของการจัดการข้อมูลในสํานักงาน การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดการ
ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมด้านการคํานวณ การนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
9001406

การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Basic Web Design and Applications
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บ หลักการออกแบบ และเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บ ภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บ หลักการสร้างและ
ปรับปรุงโฮมเพจ การสร้างเว็บบนเครือข่าย หลักและการพัฒนาเว็บ การใช้โปรแกรมสําหรับการออกแบบเว็บ ฝึกปฏิบัติการออกแบบพัฒนาเว็บ
เพื่อการจัดการสารสนเทศ และติดตามประเมินผล
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รหัสวิชา
9001407

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ผลกระทบของความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์ประกอบของสุขภาพ
การบู ร ณาการแนวความคิ ด และวิ ธี ก ารในการดู แ ลรั ก ษาสุ ขภาพของตนเอง ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ สุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม สุ ขภาพแบบองค์ ร วม
การป้องกันภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้บริการสุขภาพเมื่อประสบปัญหา
9001408

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science and Technology in Daily Life
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมีเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร สิ่งแวดล้อม
อาหารและโภชนาการ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
9001409

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล การคํานวณเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล และ
กระบวนการตัดสินใจ เน้นการบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม
9001410

เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3(3-0-6)
Sexuality Education and Reproductive Health
ความหมาย แนวคิด ขอบข่าย ความสําคัญของเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศศึกษาและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ ความรู้เรื่องเพศวิถี องค์ประกอบเรื่องเพศ พฤติกรรมที่ถูกต้องทางเพศ สุขภาพทางเพศ ค่านิยม สังคมและวัฒนธรรมที่มี
อิทธิพลต่อการหล่อหลอมวิถีทางเพศ การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว การวางแผนชีวิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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รหัสวิชา
9001411

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต
3(3-0-6)
Food for Health and Life
ความสํ าคั ญ ของอาหาร แหล่ งอาหาร การบริโ ภคอาหารเพื่ อ ให้ มีสุ ข ภาพดี โภชนาการของบุ ค คลแต่ ล ะวั ย และปั ญหา
โภชนาการ มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร บทบาทอาหารต่อชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์
9001412

ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Safety in Daily Life
แนวคิด ความหมาย ขอบเขต การตระหนักถึงความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
ทั้งในครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม สีและเครื่องหมายความปลอดภัย ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ท่าทางในการทํางานเพื่อความปลอดภัย โรคจากการทํางาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ของเสียอย่างเป็นระบบ
9001413

เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
3(3-0-6)
Biotechnology and life
เทคโนโลยี ชีว ภาพเบื้ อ งต้ นและการใช้ ป ระโยชน์ ประเภทของเทคโนโลยี ชีว ภาพ เทคโนโลยี ชีว ภาพทางพื ช สั ต ว์ ทาง
อุตสาหกรรม การเกษตรโดยบทบาทของจุลินทรีย์ในท้องถิ่น ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ทางการแพทย์ เภสัชกรรม ทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
และผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
9001414

วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่
3(3-0-6)
Science and Modern Life
จุดกําเนิดวิทยาศาสตร์ จินตนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตในโลกสมัยใหม่ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี การบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร อาหาร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ ศิลปวัฒนธรรม และ
วิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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สาระสําคัญของหลักสูตร คณะครุศาสตร์
หลักการ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกําลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง
จุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มุ่งให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนมีจิตใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2. มีความรู้และเทคนิควิธีที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา
4. มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมคุณภาพทางกายและทางใจ ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
5. มีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
6. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นที่จะมีสว่ นร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7. รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของชาติ และมีความสํานึกในความเป็นคนไทย

1.
4.
7.
10.

สาขาวิชา คณะครุศาสตร์ มีจํานวนทั้งหมด 10 สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีจํานวน 10 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
8. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
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3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
6. สาขาวิชาพลศึกษา
9. สาขาวิชาการประถมศึกษา
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
Bachelor of Education Program in Mathematics
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่ งการผลิ ต ครู ค ณิ ต ศาสตร์ ต ามมาตรฐานวิ ชาชี พที่ มีค วามรอบรู้ ท างด้ า นคณิ ต ศาสตร์ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแห่ ง ความเป็ น ครู มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ทมี่ ุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
จากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านทฤษฎี เนื้อหาและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับแคลคูลัส จํานวนและการดําเนินการ
การวัด เรขาคณิต พีชคณิต สถิติและความน่าจะเป็น โดยประยุกต์เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ใหม่
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้แนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็น
ผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนคณิตศาสตร์
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ มีความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
บูรณาการและสร้างสรรค์
2.5 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคณิตศาสตร์เอาใจใส่ในการรับฟัง
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
2.6 มีจิตสํานึกของความเป็นครูคณิตศาสตร์มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ครูสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการในโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
168 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
80
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
70
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
(นับรวมจํานวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1010201
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
1023202
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 1023203
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 1023204
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34 หน่วยกิต 1023212
1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2-5) 1024601
1001201 คอมพิวเตอร์สําหรับครู
2(1-2-3) 1024602
1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
3(3-0-6) 1030601
1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
3(2-2-5) 1043602
1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5) 1050101
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 1050401
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5) 1054503
1044201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5) 1060101
1052201 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2-3) 1060201
1053306 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู 2(2-0-4) 1060701
1061401 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 1004801
1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 1004802
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1000101 ภาษาไทยสําหรับครู
3(2-2-5) 1005801
1000102 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2-5)
1000103 ศิลปะการพูดสําหรับครู
2(2-0-4) 1005802
1000301 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
2(1-2-3)
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การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
การจัดการสอนซ่อมเสริม
2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3)
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
ภาวะผู้นํา
2(2-0-4)
การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน) 1(90)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน) 6(540)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน) 6(540)
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2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 4093402
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
70 หน่วยกิต
4093502
1121101 จํานวนและการดําเนินการทางคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน
3(2-2-5) 4093606
1122101 สถิติสําหรับครูคณิตศาสตร์
3(2-2-5) 4094201
1123101 การวัดขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 4094504
1123102 เรขาคณิตระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
1123103 พีชคณิตระดับโรงเรียน
3(2-2-5) 1123301
1123104 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 1124301
1123601 การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
1124101 การวัดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3(2-2-5) 1094607
1124102 ความน่าจะเป็นและสถิติระดับโรงเรียน
3(2-2-5) 1121301
1124303 สื่อและนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1124902 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา
1(0-2-1) 1123302
4091101 แคลคูลัส1
3(3-0-6)
4091201 หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6) 1123303
4091501 เรขาคณิตวิเคราะห์
3(6-0-3) 1124302
4092301 พีชคณิตเชิงเส้น1
3(3-0-6) 4092202
4092302
4092401 แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091101แคลคูลัส1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4092701 โปรแกรมสําเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
3(2-2-5) 4093101
4093301 พีชคณิตนามธรรม1
3(3-0-6) 4093201
4093303
4093401 แคลคูลัส3(ต้องเรียนวิชา 4092401แคลคูลัส2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6) 4093605
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สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ต้องเรียนวิชา 4093401
แคลคูลัส3 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
สํารวจเรขาคณิต
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3(3-0-6)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ให้เรียน 6 หน่วยกิต
การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน
2(2-0-4)
กระบวนการพิสูจน์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน
2(2-0-4)
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้น2 (ต้องเรียนวิชา 4092301
พีชคณิตเชิงเส้น1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ประวัตคิ ณิตศาสตร์
3(3-0-6)
ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
วิยุตคณิต
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประกันภัย
3(3-0-6)
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4094301 พีชคณิตนามธรรม2 (ต้องเรียนวิชา 4093301
พีชคณิตนามธรรม1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4094405 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4092401
แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4094406 ตัวแปรเชิงซ้อน (ต้องเรียนวิชา 4092401 แคลคูลัส2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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สาขาวิชาสังคมศึกษา

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

Bachelor of Education Program in Social Studies
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตครูสังคมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิด ศักยภาพในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรูท้ ี่มีอยู่เดิมมีคุณธรรม รักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัด
ประสบการณ์จริง การสร้างความรูด้ ้วยตนเอง การปลูกฝังสร้างเสริมจิตสํานึกความเป็นครูสังคมศึกษา มีจิตสาธารณะและตระหนักถึงความรับผิด
ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ดังนี้
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ หรือนําทฤษฎีไปเป็นกรอบในการค้นคว้าวิจัย
ต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้ง โดยแสดงให้เห็นถึงการมีภาวะผู้นําที่มีการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่
เหมาะสมและปฏิบัติได้
2.3 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม อย่างมีตรรกะที่
สมเหตุสมผล โดยสามารถบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวทิ ยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.4 มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ในสาขาต่างๆที่เกีย่ วข้องกับการประกอบวิชาชีพครูสังคมศึกษา และมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
2.5 มีทักษะการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา และนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2.6 มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
2.7 มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านสังคมศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสาธารณะและ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. อาจารย์ครูสอนสังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน/
2. ประกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่นๆ เช่น ครูสอนพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
168
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
132
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
80
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
70
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
2.2.3 เลือกวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียนมาแล้ว

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย

หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจํานวน
หน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 132
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 52
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34
1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
1001201 คอมพิวเตอร์สําหรับครู
1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1044201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1052201 จิตวิทยาสําหรับครู
1053306 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู
1061401 กฎหมายการศึกษา
1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4
1000101 ภาษาไทยสําหรับครู
1000102 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
1000103 ศิลปะการพูดสําหรับครู
1000301 ผู้กํากับลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
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หน่วยกิต 1010201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
1023202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
หน่วยกิต 1023203 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
หน่วยกิต 1023204 การจัดการสอนซ่อมเสริม
2(2-0-4)
หน่วยกิต 1023212 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
3(2-2-5) 1024601 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
2(1-2-3) 1024602 การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3)
3(3-0-6) 1030601 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
3(2-2-5) 1043602 การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
3(2-2-5) 1050101 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
3(2-2-5) 1050401 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
3(2-2-5) 1054503 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
3(2-2-5) 1060101 ภาวะผู้นํา
2(2-0-4)
2(1-2-3) 1060201 การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
2(2-0-4) 1060701 การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14
หน่วยกิต
2(2-0-4) 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
3(3-0-6) 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน) 1(90)
3(2-2-5) 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802
3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน) 6(540)
2(2-0-4) 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ต้องเรียนวิชา 1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน) 6(540)
2(1-2-3)
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2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
71 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์
1101501 ประวัตศิ าสตร์โลกตะวันตกสําหรับครูสังคมศึกษา 3(3-0-6)
1101502 ประวัตศิ าสตร์โลกตะวันออกสําหรับครูสังคมศึกษา 3(3-0-6)
1102501 ประวัตศิ าสตร์ไทยสําหรับครูสังคมศึกษา
3(3-0-6)
1102502 ประวัตศิ าสตร์ไทยสมัยอยุธยาสําหรับครู
2(1-2-3)
1642501 ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีทาง
ประวัตศิ าสตร์
3(2-2-5)
- กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร
2533207 ประชากรและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
2541301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
3(3-0-6)
2542301 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
2543102 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแผนที่
3(2-2-5)
- กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และวิจัยทางสังคมศึกษา
1104202 วิจัยทางสังคมศึกษาเบื้องต้น
3(2-2-5)
1104401 การเรียนรู้ยุคโลกาภิวตั น์
3(2-2-5)
1104801 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
1104901 สัมมนาการสอนสังคมศึกษา
1(0-1-2)
2500118 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
2524103 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
2532012 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
3(2-2-5)
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2551101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2551401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3592101 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
- กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา
1512402 จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
1521102 ปรัชญาเบื้องต้น
1522201 พุทธศาสนา
1523101 ศาสนาเปรียบเทียบ
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
1103201 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
1104201 การจัดการเรียนรูห้ น้าที่พลเมืองและประวัตศิ าสตร์
2.2.3 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 6
1104203 นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
1104204 การวัดและประเมินผลทางสังคมศึกษา
1104205 แหล่งการเรียนรูท้ างสังคมศึกษา
1104310 วิถีชาวพุทธ
1104501 ประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นสําหรับครูสังคมศึกษา
1104502 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยสําหรับครูสังคมศึกษา
1104503 ประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สําหรับ
ครูสังคมศึกษา
1104504 มรดกทางประวัติศาสตร์
1513701 ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ และสังคม
1524201 ธรรมวิจารณ์
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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1644601 ประวัตศิ าสตร์ยุโรปสมัยใหม่
3(3-0-6)
1642504 ประวัตศิ าสตร์สหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3(3-0-6)
2533101 ปัญหาสังคม
3(2-2-5)
2541201 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
2542402 การสํารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
3(2-2-5)
2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
3593305 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
3594103 เศรษฐกิจชุมชน
3(2-2-5)
3594104 เศรษฐศาสตร์วิถีพุทธ
2(2-0-4)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักการผลิตครูปฐมวัยชั้นวิชาชีพที่มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดและวิจารณญาณ ริเริ่มสร้างสรรค์
มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นํา มีวินัย มีความรัก ความเมตตาและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความศรัทธาในวิชาชีพ เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรัก
ความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการจัดการความรู้ทางด้านการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความเป็นผู้นําในการปฏิรูปการเรียนรู้
ทางการศึกษาปฐมวัย สร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และดุลยพินิจใน การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนําเสนอต่อเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เอาใจใส่รับฟัง มีความไวในการรับรู้ความรูส้ ึกของเด็กปฐมวัย
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัยและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างสร้างสรรค์
2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรัก ความเมตตา มีจิตสาธารณะ ตระหนักในศักยภาพและคุณค่าของ
มนุษย์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของครูปฐมวัยด้วยกัน
2.7 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ครูปฐมวัยในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชนทุกระดับ
2. ครูปฐมวัยหรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐบาลและเอกชน
3. บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
4. ผู้ประกอบการในสถานศึกษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
168 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
80
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจํานวน
หน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34 หน่วยกิต
1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1001201 คอมพิวเตอร์สําหรับครู
2(1-2-3)
1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
3(3-0-6)
1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
3(2-2-5)
1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1044201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1052201 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2-3)
1053306 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)
1061401 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1000101 ภาษาไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1000102 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2-5)
1000103 ศิลปะการพูดสําหรับครู
2(2-0-4)
1000301 ผู้กํากับลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด
2(1-2-3)
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1010201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
1023202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
1023203 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1023204 การจัดการสอนซ่อมเสริม
2(2-0-4)
1023212 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
1024601 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
1024602 การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3)
1030601 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
1043602 การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
1050101 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
1050401 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
1054503 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
1060101 ภาวะผู้นํา
2(2-0-4)
1060201 การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
1060701 การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา 1004801
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)1(90)
1005801 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)6(540)
1005802 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน) 6(540)
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2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 80
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68
- หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย
1071101 การศึกษาปฐมวัย
1071104 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สําหรับครูปฐมวัย
1071106 การเล่นสําหรับเด็กปฐมวัย
1071510 การรณรงค์เพื่อเด็ก
1072102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สําหรับครูปฐมวัย
1072211 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1073309 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
1073319 การพัฒนาการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
1073702 การพัฒนาเด็กปฐมวัยในบริบทภูมิปัญญา
อยุธยามรดกโลก
1074309 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1074402 การศึกษาและการมีสว่ นร่วมสําหรับ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
1074907 การวิจัยการศึกษาปฐมวัย
1074908 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
- พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
1071105 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัย
1073316 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
- ภาษาและการรูห้ นังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
1072306 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

1073311 การจัดประสบการณ์ทางภาษาและการรู้หนังสือ
สําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
- คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
1073312 การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สําหรับ
เด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
- วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
1073314 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สําหรับ
เด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
- สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
1073315 การจัดประสบการณ์ทางสังคมศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
- ศิลปะและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
1071609 ศิลปสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072610 สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
1072612 สุนทรียทางดนตรีและลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
- สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
1072413 โภชนาการและสุขภาพอนามัยสําหรับมารดา
และเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073313 การจัดประสบการณ์ทางพลศึกษาและนันทนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
1073317 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1074212 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กวัยทารก
และวัยเตาะแตะ
3(2-2-5)
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2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1071307 สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072309 นิทาน ละครและหุ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1074203 การศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
1074504 การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1074512 การบริหารและจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1074702 สิ่งแวดล้อมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยไม่ ซ้ํ า กั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

Bachelor of Education Program in Computer Education
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถนําเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียน
การสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ และนําคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานทางด้านบริหารในหน่วยงานการศึกษาได้ มีคุณธรรมจริยธรรม
แห่งความเป็นครูมีสมรรถนะและความปรีชาสามารถ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์
จริงและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตครูคอมพิวเตอร์ที่มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
2.1 มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ครอบคลุมทางด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่าย ซอฟต์แวร์โปรแกรมภาษาและโปรแกรมประยุกต์ นวัตกรรมการผลิตสื่อ รวมทั้งเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2.2 มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน
2.3 มีความสามารถด้านการออกแบบ การวิจัย การบริหารจัดการ และพัฒนาสื่อการสอน หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.5 มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งมีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ครูสอนคอมพิวเตอร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
2. นักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์
3. นักวิจัย นักฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
4. นักพัฒนาและออกแบบสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ อีเลิร์นนิ่ง ฯลฯ
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
172
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
136
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
- วิชาบังคับเรียน
34
- วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
84
- วิชาเอกบังคับ
69
- วิชาการสอนวิชาเอก
6
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียนมาแล้ว

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย

หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจํานวน
หน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34 หน่วยกิต
1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1001201 คอมพิวเตอร์สําหรับครู
2(1-2-3)
1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
3(3-0-6)
1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
3(2-2-5)
1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1044201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1052201 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2-3)
1053306 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)
1061401 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1000101 ภาษาไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1000102 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2-5)
1000103 ศิลปะการพูดสําหรับครู
2(2-0-4)
1000301 ผู้กํากับลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
2(1-2-3)
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1010201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
1023202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
1023203 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1023204 การจัดการสอนซ่อมเสริม
2(2-0-4)
1023212 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
1024601 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
1024602 การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3)
1030601 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
1043602 การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
1050101 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
1050401 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
1054503 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
1060101 ภาวะผู้นํา
2(2-0-4)
1060201 การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
1060701 การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา 1004801
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน) 1(90)
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน) 6(540)
1005802 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน) 6(540)
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2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
69 หน่วยกิต
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1091104 ระบบปฏิบัตกิ าร
3(2-2-5)
1092503 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1092705 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
1093102 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
1093501 การจัดการห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1093502 กฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
1094501 ระบบคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา
3(2-2-5)
(2) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษาและการ
เขียนโปรแกรม
1091101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 3(2-2-5)
1091102 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบแฟ้มข้อมูล 3(2-2-5)
1091401 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1092101 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
1092107 พื้นฐานคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
1092201 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1092401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับอินเทอร์เน็ต3(2-2-5)
1092611 การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์
3(2-2-5)
1094606 การใช้โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติขั้นสูง
3(2-2-5)
1094904 ปัญหาพิเศษสําหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(1-4-4)
(3) การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
1092305 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
1093304 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
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1093305 การสอนบนเว็บ
3(2-2-5)
1093306 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1094608 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
1094610 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
1094203 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์1
3(2-2-5)
1094204 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 2 (ต้องเรียนวิชา 1094203
การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
2.2.3 เลือกวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1092102 การพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1092301 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1092302 การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิทลั
3(2-2-5)
1092304 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
1092506 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
1092701 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
1092706 ภาษาอังกฤษสําหรับอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร 3(3-0-6)
1093303 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
1093402 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (ต้องเรียนวิชา
1091101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
แลกอรึทึม ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
1093503 การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
1093610 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
1094101 ตรรกดิจิทัลและคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟสซิ่ง 3(2-2-5)
1094302 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
1094303 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย 3(2-2-5)
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

1094401 การพัฒนาสื่อทางการศึกษา
3(2-2-5)
1094402 การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1094602 โปรแกรมด้านภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ัล
3(2-2-5)
1094603 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5)
1094604 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและ
การจ่ายเงินเดือน
3(2-2-5)
1094605 โปรแกรมภาษาสําหรับโรงเรียน
3(2-2-5)
1094607 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
1094609 การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือน 3(2-2-5)
1094701 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
1094702 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1094703 เครือข่ายสังคมออนไลน์สําหรับการศึกษา
3(2-2-5)
1094704 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
1094705 เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3(2-2-5)
1094901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
1094913 โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
1094304 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปิดสอน โดยไม่ซ้ํา
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

Bachelor of Education Program in Science
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูวิทยาศาสตร์ทสี่ อนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความรอบรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาชีพครู มีความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีทักษะสืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะและความปรีชา
สามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มปี ระสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริงและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นครูบนพื้นฐานของการมีสว่ นร่วมจากสถานศึกษาในชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
2.1 มีความรอบรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เพียงพอสําหรับการปฏิบตั ิการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพครู
2.3 มีทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีรปู แบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
2.4 มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือแก้ไขปัญหา
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์
2.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
2.6 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2.7 มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งมีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2. นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการสอนวิทยาศาสตร์ในหน่วยของรัฐและศูนย์วิทยาศาสตร์
3. ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือ บุคลากรฝ่ายฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
4. เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
169 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
81
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
69
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจํานวนหน่วย
กิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34 หน่วยกิต
1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1001201 คอมพิวเตอร์สําหรับครู
2(1-2-3)
1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
3(3-0-6)
1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
3(2-2-5)
1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1044201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1052201 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2-3)
1053306 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)
1061401 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1000101 ภาษาไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1000102 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2-5)
1000103 ศิลปะการพูดสําหรับครู
2(2-0-4)
1000301 ผู้กํากับลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
2(1-2-3)
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1010201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
1023202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
1023203 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1023204 การจัดการสอนซ่อมเสริม
2(2-0-4)
1023212 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
1024601 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
1024602 การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3)
1030601 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
1043602 การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
1050101 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
1050401 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
1054503 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
1060101 ภาวะผู้นํา
2(2-0-4)
1060201 การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
1060701 การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา 1004801
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน) 1(90)
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน) 6(540)
1005802 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน) 6(540)
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2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
69 หน่วยกิต
- วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
1132401 ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวันสําหรับครู
2(1-2-3)
1132501 เคมีในชีวิตประจําวันสําหรับครู
2(1-2-3)
1132801 คณิตศาสตร์สําหรับครูวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
1133403 ฟิสิกส์ในระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
1133503 เคมีในระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
1133802 สถิติสําหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1134603 ชีววิทยาในระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
4011301 ฟิสิกส์1
3(3-0-6)
4011302 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์1
1(0-3-0)
4012104 ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา4011301 พิสิกส์1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4012106 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์2
1(0-3-0)
4021101 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
4021103 เคมีพื้นฐาน (ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4021104 ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
4031102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบือ้ งต้น
1(0-3-0)
4031301 สัตววิทยา
3(2-2-5)
4032201 พฤกษศาสตร์
3(2-2-5)
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1133201
1133202
1133204
1133704

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
2(1-2-3)
โครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับครู
2(1-2-3)
วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ในระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
1133801 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1134203 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
1134301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1134703 พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
1134901 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
1(0-2-1)
4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ
2(1-2-3)
4053105 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
3(2-2-5)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
1134201 การจัดการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
1134202 การจัดการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1130201 การสื่อสารวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
1130301 การสร้างและการใช้สอื่ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1130302 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
1130303 วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ศึกษา
2(1-2-3)
1133203 วิทยาศาสตร์กบั ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
4012102 กลศาสตร์1
3(3-0-6)
4012103 อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
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4012105 แม่เหล็กไฟฟ้า1
3(3-0-6)
4013105 ฟิสกิ ส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
4022204 เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน (ต้องเรียนวิชา 4021103
เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4022308 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน(ต้องเรียนวิชา 4021103
เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4023702 ความปลอดภัยทางเคมี
1(1-0-2)
4023703 เคมีสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
4024308 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
4032201 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
4032202 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
4032401 พันธุศาสตร์
3(2-2-5)
4033101 นิเวศวิทยา
3(2-2-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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สาขาวิชาพลศึกษา

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

Bachelor of Education Program in Physical Education
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ผู้นําจิตสาธารณะ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางพลศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพได้ตาม
มาตรฐาน
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างบูรณาการ
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพสุขนิสัยและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางพลศึกษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมต่อ
ตนเองและส่วนรวมอย่างสม่ําเสมอ
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ําใจนักกีฬา รักสามัคคี ความเสียสละและความอดทนต่อหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างสูง
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพความรับผิดชอบต่อวิชาการทีส่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสามารถ
ทํางานประสานความร่วมมือกับทุกกลุ่มวิชาชีพได้
2.6 เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้เพื่อติดตามพัฒนาการด้านพลศึกษาและสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความมุ่งมั่นต่อการพัฒนา
ตนเองอยู่อย่างสม่ําเสมอ
2.7 เพื่อให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นําจิตสาธารณะ ผู้นําด้านสุขภาพในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ด้วยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ครู/อาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
2. เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
3. ประกอบอาชีพธุรกิจเอกชนและประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้นําการออกกําลังกายประจําศูนย์สุขภาพ (Health Club) ต่างๆ ผู้ฝึกสอน
ผู้ตัดสิน ผู้บริหารจัดการและเจ้าหน้าที่กีฬาต่างๆ นักกีฬาอาชีพ ผู้นําด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และลูกเสือ-เนตรนารี
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
166
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
129
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
78
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เคยเรียนมาแล้ว

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่

หมายเหตุ นักศึกษาที่จะเรียนครบหลักสูตรต้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (นับรวมจํานวนหน่วยกิตวิชา
ภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34 หน่วยกิต
1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1001201 คอมพิวเตอร์สําหรับครู
2(1-2-3)
1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
3(3-0-6)
1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
3(2-2-5)
1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1044201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1052201 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2-3)
1053306 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)
1061401 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1000101 ภาษาไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1000102 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2-5)
1000103 ศิลปะการพูดสําหรับครู
2(2-0-4)
1000301 ผู้กํากับลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
2(1-2-3)
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1010201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
1023202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
1023203 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1023204 การจัดการสอนซ่อมเสริม
2(2-0-4)
1023212 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
1024601 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
1024602 การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3)
1030601 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
1043602 การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
1050101 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
1050401 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
1054503 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
1060101 ภาวะผู้นํา
2(2-0-4)
1060201 การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
1060701 การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา 1004801
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน) 1(90)
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน) 6(540)
1005802 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน) 6(540)

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68 หน่วยกิต
- ปรัชญา แนวคิดและหลักการทางพลศึกษา
1141101 ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา
3(3-0-6)
1143701 ภาษาอังกฤษทางพลศึกษา
3(2-2-5)
- การบริหารพลศึกษาและการบริหารโปรแกรมพลศึกษา
1142102 การบริหารและการจัดการทางพลศึกษา
2(2-0-4)
1144801 การฝึกประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่และ
ผู้ตัดสินกีฬา
2(0-90-0)
1144901 สัมมนาการเรียนรู้ทางพลศึกษา
1(0-2-1)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
1141201 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา
3(3-0-6)
- ลักษณะและการทําหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ
1142202 พื้นฐานการเคลื่อนไหวของมนุษย์
2(1-2-3)
1142603 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
- สรีรวิทยา
1143205 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
3(3-0-6)
1144305 กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางสุขภาพ
3(2-2-5)
- การออกกําลังกายที่มีผลต่อระบบของร่างกาย
1142203 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
2(2-0-4)
1144303 กระบวนการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางพลศึกษา 2(1-2-3)
- หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา
1143103 พื้นฐานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
2(2-0-4)
1143105 จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0-4)
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- การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
1143104 การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)
1143204 การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา
2(2-0-4)
- เทคนิคและทักษะกีฬา
1141401 ทักษะกีฬาว่ายน้ํา
2(1-2-3)
1141402 ทักษะกรีฑาลู่และลาน
2(1-2-3)
1141403 ทักษะกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
1141404 ทักษะกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
1141405 ทักษะกีฬากระบี่กระบอง
2(1-2-3)
1141406 ทักษะกีฬายิมนาสติก
2(1-2-3)
1142407 ทักษะกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
1142408 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1142409 ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
1143410 ทักษะกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
1143411 ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
1143413 ทักษะกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
1143417 ทักษะกีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
1143420 ทักษะการฝึกด้วยน้ําหนัก
2(1-2-3)
- กิจกรรมพลศึกษา
1141601 เกมเบ็ดเตล็ด
2(1-2-3)
1142602 ค่ายพักแรม
2(1-2-3)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
1143301 หลักและวิธีการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
1143302 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมและ
นันทนาการ
3(2-2-5)
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1143206 โภชนาการทางการกีฬา
2(2-0-4)
1143412 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล
2(1-2-3)
1143414 ทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง
2(1-2-3)
1143415 ทักษะกีฬากอล์ฟ
2(1-2-3)
1143416 ทักษะกีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
1143418 ทักษะกีฬามวยสากล
2(1-2-3)
1143419 ทักษะกีฬาเปตอง
2(1-2-3)
1143501 การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกว่ายน้ํา
2(1-2-3)
1143502 การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกบาสเกตบอล
2(1-2-3)
1143503 การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1143504 การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกฟุตบอล
2(1-2-3)
1143505 การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
1143506 การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกแบดมินตัน
2(1-2-3)
1143507 การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกยิมนาสติก
2(1-2-3)
1143508 การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกกรีฑาลูแ่ ละลาน
2(1-2-3)
1143509 การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกมวยไทย
2(1-2-3)
1143510 การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกเทนนิส
2(1-2-3)
1143604 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีชั้นสูง
2(1-2-3)
1144304 พลศึกษาสําหรับเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือ กเรีย นรายวิชาใดๆ ในหลั กสู ตรมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

Bachelor of Education Program in Thai Language Teaching
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักการผลิตครูวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาไทยและเอกลักษณ์ไทย มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
มีความผูกพันต่อท้องถิ่น มีคุณลักษณะความเป็นครูที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและสามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่มีคุณลักษณะดังนี้
2.1 มีความรอบรูท้ างด้านการสอนภาษาไทย และวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิที่เพียงพอสําหรับการปฏิบตั ิการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการใช้แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
2.3 มีทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่มีรปู แบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
2.4 เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผล
ที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แบบสหวิทยาการและพหุวทิ ยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
2.6 มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2.7 มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่นรวมทั้งมีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ครูสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
2. ครูสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ
3. นักวิชาการด้านการศึกษา
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการศึกษา
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มาแล้ว

168 หน่วยกิต
30
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
132 หน่วยกิต
52
หน่วยกิต
34
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
14
หน่วยกิต
80
หน่วยกิต
68
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน

หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจํานวน
หน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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การจัดการเรียนการสอน
1010201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1023202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
1023203 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 1023204 การจัดการสอนซ่อมเสริม
2(2-0-4)
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 1023212 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34 หน่วยกิต 1024601 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2-5) 1024602 การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3)
1001201 คอมพิวเตอร์สําหรับครู
2(1-2-3) 1030601 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
3(3-0-6) 1043602 การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
3(2-2-5) 1050101 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5) 1050401 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 1054503 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5) 1060101 ภาวะผู้นํา
2(2-0-4)
1044201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5) 1060201 การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
1052201 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2-3) 1060701 การจัดการความรู้
2(2-0-4)
1053306 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
1061401 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4) 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา 1004801
1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน) 1(90)
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802
1000101 ภาษาไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน) 6(540)
1000102 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2-5) 1005802 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน) 6(540)
1000103 ศิลปะการพูดสําหรับครู
2(2-0-4)
1000301 ผู้กํากับลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
2(1-2-3)
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2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 80
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68
- หลักภาษา
1163101 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1542201 ลักษณะภาษาไทย
1542203 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
- ทักษะการใช้ภาษา
1161201 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
1161202 การอ่านการเขียนร้อยแก้วสําหรับครู
1161203 การอ่านการเขียนร้อยกรองสําหรับครู
1161204 การพูดและการฟังสําหรับครู
1162201 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด
1163201 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสําหรับครู
1164201 หลักการสอนอ่านออกเขียนได้
1542101 การเขียนเชิงวิชาการ
1542102 การอ่านเชิงวิเคราะห์
- วรรณคดีและวรรณกรรม
1161301 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
1162301 วรรณกรรมอาเซียน
1163301 วรรณคดีไทยสําหรับครู
1163302 ภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
1541301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
1543304 การวิจารณ์วรรณกรรม
- ภาษาและวัฒนธรรม
1543401 คติชนวิทยา
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หน่วยกิต
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หน่วยกิต 1164501 สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
1164502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท้ างภาษาไทย
3(2-2-5)
สําหรับครู
3(2-2-5)
3(2-2-5) 1164503 การสร้างบทเรียนภาษาไทย
3(2-2-5)
3(2-2-5)
- บูรณาการ
1164601 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียนสื่อความ
3(2-2-5)
3(2-2-5)
- สัมมนาการเรียนรู้การสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5) 1164701 สัมมนาภาษาไทย
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5) 1163801 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
3(2-2-5) 1164801 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
1163102
สํ
า
นวนไทยและโวหาร
2(1-2-3)
3(2-2-5)
1163202
การเขี
ย
นรายงานการศึ
ก
ษาค้
น
คว้
า
และการนํ
า
เสนอ
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1163203 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3) 1163204 ศิลปะการอ่านออกเสียง
3(2-2-5)
3(2-2-5) 1163303 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
1163304
วรรณกรรมเปรี
ย
บเที
ย
บ
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5) 1163401 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
1163504
การสร้
า
งแบบฝึ
ก
ทั
ก
ษะทางภาษาไทย
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5) 1163601 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย
1163701 เหตุการณ์ปัจจุบันในการสอนภาษาไทย
2(1-2-3)
1164102
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่
า
งประเทศ
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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1164602 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย
3(2-2-5)
1164603 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
1164604 การจัดการเรียนรูบ้ ูรณาการภาษาไทยและอาเซียน 3(2-2-5)
1540107 การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
3(2-2-5)
1540302 เรื่องสั้นและนวนิยายไทย
3(3-0-6)
1540303 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3(2-2-5)
1543301 วรรณคดีเอกของไทย
3(2-2-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

Bachelor of Education Program in Teaching English
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถสร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 มีความรอบรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.2 เป็ นผู้ มีค วามคิ ด ริเริ่ มสร้ างสรรค์ ในการแก้ ปั ญหา และข้ อ โต้ แย้ งโดยการใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี และหลั กการที่เกี่ ย วข้อ งในศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
2.3 มีการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
2.4 เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผล
ที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
2.6 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2.7 มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และท้องถิ่น รวมทั้งมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
2. นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
3. ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
2.2.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มาแล้ว
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168 หน่วยกิต
30
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
132 หน่วยกิต
52
หน่วยกิต
32
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
14
หน่วยกิต
80
หน่วยกิต
68
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียน
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34 หน่วยกิต
1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1001201 คอมพิวเตอร์สําหรับครู
2(1-2-3)
1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
3(3-0-6)
1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
3(2-2-5)
1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1044201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1052201 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2-3)
1053306 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)
1061401 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1000101 ภาษาไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1000102 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2-5)
1000103 ศิลปะการพูดสําหรับครู
2(2-0-4)
1000301 ผู้กํากับลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
2(1-2-3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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1010201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
1023202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
1023203 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1023204 การจัดการสอนซ่อมเสริม
2(2-0-4)
1023212 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
1024601 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
1024602 การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3)
1030601 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
1043602 การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
1050101 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
1050401 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
1054503 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
1060101 ภาวะผู้นํา
2(2-0-4)
1060201 การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
1060701 การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา 1004801
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน) 1(90)
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน) 6(540)
1005802 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน) 6(540)
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68 หน่วยกิต
- ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
1151101 ทักษะการฟังและพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
1151102 ทักษะการฟังและพูดเพื่อการจัดการในชั้นเรียน 3(2-2-5)
1153301 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
1154103 กิจกรรมสร้างสรรค์สาํ หรับครูภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
1154303 การเขียนเชิงสร้างสรรค์สําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
1551201 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
1551206 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1552207 การอ่านเชิงวิจารณ์
3(3-0-6)
1552233 การแปลอังกฤษเป็นไทย
3(2-2-5)
1553203 การนําเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1553208 การอ่านงานวิชาการ
3(3-0-6)
1553209 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
- ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
1151501 ไวยากรณ์อังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6)
1152502 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
1154803 สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ครูภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
1154901 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
1(0-2-1)
1551215 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
1551216 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
1552101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
1552103 วิทยาหน่วยคําและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
- วัฒนธรรมและวรรณคดี
1153701 สังคมและวัฒนธรรมสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
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1154601 วรรณกรรมคัดสรรภาษาอังกฤษกับ
การจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
1552219 วรรณคดีเบื้องต้น
3(3-0-6)
1553220 ภาษาวรรณคดี
3(3-0-6)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
1153801 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา
3(2-2-5)
1153802 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษา
3(2-2-5)
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1153302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและสมัครงาน 3(2-2-5)
1153804 ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
1153805 การวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดทําหน่วยวิชา
ภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
1154104 เทคนิคการสื่อความภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
1154504 วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
1154804 การจัดการเรียนรู้โดยสื่อบันเทิง
2(1-2-3)
1553204 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(3-0-6)
1553234 การแปลไทยเป็นอังกฤษ
3(2-2-5)
1553303 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
1553317 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
1553318 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
3(2-2-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

สาขาวิชาการประถมศึกษา

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

Bachelor of Education Program in Elementary Education
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
เป็ นหลั ก สู ต รที่ มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู้ วิช าการระดั บ ประถมศึ ก ษา มี ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบพหุ วิ ท ยา มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู มีความสามารถในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์และการ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษาไทย
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตครูประถมศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
2.1 มีความรอบรู้ในวิชาการระดับประถมศึกษา และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษาไทย
2.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่นําไปสู่การพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา
2.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบพหุวิทยาและแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.4 มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. นักวิชาการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
172 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
ไม่น้อยกว่า
34
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
12
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจํานวน
หน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34 หน่วยกิต
1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1001201 คอมพิวเตอร์สําหรับครู
2(1-2-3)
1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
3(3-0-6)
1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
3(2-2-5)
1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1044201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1052201 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2-3)
1053306 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)
1061401 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1000101 ภาษาไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1000102 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2-5)
1000103 ศิลปะการพูดสําหรับครู
2(2-0-4)
1000301 ผู้กํากับลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
2(1-2-3)
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1010201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
1023202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
1023203 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1023204 การจัดการสอนซ่อมเสริม
2(2-0-4)
1023212 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
1024601 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
1024602 การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3)
1030601 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
1043602 การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
1050101 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
1050401 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
1054503 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
1060101 ภาวะผู้นํา
2(2-0-4)
1060201 การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
1060701 การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา 1004801
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน) 1(90)
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน) 6(540)
1005802 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน) 6(540)
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68 หน่วยกิต
- หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1171101 การประถมศึกษา
3(3-0-6)
1174901 สัมมนาทางการประถมศึกษา
1(0-2-1)
- พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
1171701 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา 3(3-0-6)
- ภาษาไทยสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
1171702 ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
3)3-0-6(
1173703 หลักการใช้ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6)
- คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
1171704 คณิตศาสตร์1 สําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
1172702 คณิตศาสตร์2 สําหรับครูประถมศึกษา (ต้องเรียนวิชา
1171704 คณิตศาสตร์1 สําหรับครูประถมศึกษา
ผ่านมมาก่อน)
3(3-0-6)
1173704 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2(1-2-3)
- วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
1171703 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1171705 ฟิสิกส์ โลก และดาราศาสตร์สําหรับ
ครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1172703 เคมีสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1173705 ชีววิทยาสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
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- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
1171706 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับครู
ประถมศึกษา
3(3-0-6)
1173701 หน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์สําหรับ
ครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
- ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา
1171707 ทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
1172701 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
- สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
1173702 สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6)
1174702 ทักษะกีฬาสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
- ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
1172704 ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
1172706 ดนตรีและนาฏศิลป์สาํ หรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6)
- การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1093306 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1172705 คอมพิวเตอร์สําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
1173301 การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูร้ ะดับ
ประถมศึกษา
3(2-2-5)
1174601 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
1174701 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6)
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2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
12 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1173302 การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
2(1-2-3)
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1173303 การจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับ
1173304 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
ครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1173305 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรับ
ครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1173306 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับ
ครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1174301 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2(1-2-3)
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1094608 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
1094610 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1094704 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
1123601 การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
1133202 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
2(1-2-3)
1174302 นิทานและการเล่านิทานสําหรับเด็กประถมศึกษา 2(1-2-3)
1174303 การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็ก 2(1-2-3)
1174501 การจัดการชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
1174602 การจัดการแหล่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3)
1174603 การเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาพเด็ก
2(2-0-4)
1174604 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
2(2-0-4)
1174703 กิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาและอารมณ์
2(1-2-3)
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สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
Bachelor of Education Program in Special Education and Thai Language Teaching
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย โดยสามารถสอนผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษใน
ระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพ มีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ บูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย และวิชาชีพครู ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่เพียงพอ
สําหรั บการปฏิบั ติ การสอนการศึก ษาพิ เศษในสถานศึ กษาได้ตั้ งแต่ ก่อ นการศึ ก ษาขั้นพื้นฐานและระดับ การศึก ษาขั้ นพื้ นฐานและสามารถสอน
ภาษาไทยได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพครู
2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มีทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ ท างการศึ ก ษาพิ เศษ และการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาไทยในชั้ นเรี ย นรวมที่ มีรู ป แบบ
หลากหลายอย่างสร้างสรรค์
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหานักเรียน
ที่มีปัญหาการเรียนรู้ในด้านภาษาไทย ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางด้านการศึกษาพิเศษ
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารและแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2.7 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งมีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อนื่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ครูการศึกษาพิเศษในระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. ครูสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เจ้าหน้าที่ในองค์กรที่ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษ
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
173
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
137
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
ไม่น้อยกว่า
34
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
85
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
43
หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
37
หน่วยกิต
- วิชาการสอนวิชาเอก
4
หน่วยกิต
- เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
2
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกการสอนภาษาไทย
42
หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
37
หน่วยกิต
- วิชาการสอนวิชาเอก
3
หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
2
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจํานวนหน่วยกิตวิชา
ภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34 หน่วยกิต
1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1001201 คอมพิวเตอร์สําหรับครู
2(1-2-3)
1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
3(3-0-6)
1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
3(2-2-5)
1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1044201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1052201 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2-3)
1053306 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)
1061401 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1000101 ภาษาไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
1000102 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2-5)
1000103 ศิลปะการพูดสําหรับครู
2(2-0-4)
1000301 ผู้กํากับลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
2(1-2-3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

237

1010201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
1023202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
1023203 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1023204 การจัดการสอนซ่อมเสริม
2(2-0-4)
1023212 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
1024601 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
1024602 การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3)
1030601 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
1043602 การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
1050101 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
1050401 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
1054503 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
1060101 ภาวะผู้นํา
2(2-0-4)
1060201 การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
1060701 การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา 1004801
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน) 1(90)
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน) 6(540)
1005802 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน) 6(540)
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2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาการศึกษาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
37 หน่วยกิต
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
1081105 กฎหมายทางการศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
ประวัตแิ ละความเป็นมาของการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ
1081101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
พัฒนาการและลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีความต้องที่มี
ความต้องการพิเศษ
1081106 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
การจัดการศึกษาและบริการสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
1082218 การประเมินทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
1082305 แผนการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)
1082401 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
2(1-2-3)
1083102 ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
1083312 การช่วยเหลือเฉพาะด้านสําหรับเด็กที่บกพร่อง
ทางสติปัญญา
2(1-2-3)
1083313 การช่วยเหลือเฉพาะด้านสําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้
2(1-2-3)
1083314 การช่วยเหลือเฉพาะด้านสําหรับเด็กออทิสติก 2(1-2-3)
1083408 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)
1083507 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
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1084402 นันทนาการและกิจกรรมสําหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
1084901 สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
1(0-2-1)
1084902 โครงการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 1(0-2-1)
ผลกระทบของลักษณะความต้องการพิเศษที่มีต่อครอบครัว
1084403 การแนะแนวและการให้คําปรึกษาผูป้ กครองเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
การมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ
1084404 การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน
3(2-2-5)
- วิชาการสอนวิชาเอก
4 หน่วยกิต
1083315 การสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้
2(1-2-3)
1084601 การจัดการเรียนรูส้ ําหรับเด็กที่มคี วามต้องการ
พิเศษในชั้นเรียนรวม
2(1-2-3)
- วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
1084203 การพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
1084204 การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
1084205 การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาทางพฤติกรรม
และอารมณ์
2(1-2-3)
1084303 อักษรเบรลล์
3(2-2-5)
1084304 ภาษามือไทยเบื้องต้น
3(2-2-5)
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1084405 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
และอารมณ์
3(2-2-5)
1084501 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้
2(1-2-3)
2.2.2 วิชาการสอนภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
37 หน่วยกิต
หลักภาษา
1542201 ลักษณะภาษาไทย
3(2-2-5)
1542203 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(2-2-5)
ทักษะการใช้ภาษา
1161204 การพูดและการฟังสําหรับครู
3(2-2-5)
1161205 การอ่านการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง
3(2-2-5)
1164201 หลักการสอนอ่านออกเขียนได้
3(2-2-5)
1542102 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
วรรณคดีและวรรณกรรม
1161301 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
2(1-2-3)
1163102 สํานวนไทยและโวหาร
2(1-2-3)
1540303 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3(2-2-5)
1541301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
ภาษาและวัฒนธรรม
1163302 ภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1164501 สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
บูรณาการ
1163504 การสร้างแบบฝึกทักษะทางภาษาไทย
3(2-2-5)
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สัมมนาการเรียนรู้การสอนภาษาไทย
1164701 สัมมนาภาษาไทย
1(0-2-1)
- วิชาการสอนวิชาเอก
3 หน่วยกิต
1163802 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
- วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
1162304 วรรณกรรมอาเซียน
3(2-2-5)
1163601 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย
3(2-2-5)
1164602 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
1164603 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
1164604 การประยุกต์ใช้และนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย
ในการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
1540107 การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
3(2-2-5)
1543301 วรรณคดีเอกของไทย
3(2-2-5)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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สาระสําคัญของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักการ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกําลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชา และวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนนําไปสู่
การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงาน
อาชีพ และด้านคุณธรรม
จุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้สาํ เร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะในหน่วยงาน ของรัฐ เอกชนและประกอบอาชีพอิสระได้
2. นําความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาการทางด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตการประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจํานวนทั้งหมด 15 สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีจํานวน 7 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาขาวิชาภาษาไทย
3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
4. สาขาวิชาภาษาจีน
5. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 6. สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
7. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มีจํานวน 4 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาดนตรี
2. สาขาวิชาดนตรีสากล
3. สาขาวิชาศิลปกรรม
4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีจํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีจํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีจํานวน 2 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Arts Program in English
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตมีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ การศึกษาต่อและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงสู่สังคมโลก
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้ได้
อย่างเหมาะสม
2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. พนักงานในภาคธุรกิจการบริการ อาทิ การท่องเที่ยว การโรงแรม
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. นักวิชาการทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)
4. เลขานุการและเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการทํางาน
5. นักแปลและล่าม
6. นักเขียน
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
8. ประกอบอาชีพอิสระ
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
3
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
54
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

242

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาแกน
2500128 จิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
1551111 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
1551112 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
1551113 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1551114 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง
1552110 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษขั้นสูง
1552111 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์
1552112 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1552113 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
1552202 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1552203 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
1552316 วรรณคดีเบื้องต้น
1552402 การแปลอังกฤษเป็นไทย
1552501 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
1552625 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1552626 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยวในท้องถิ่น
1553325 ภาษาวรรณคดี
1553404 การแปลไทยเป็นอังกฤษ
1554105 การค้นคว้าอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

30 หน่วยกิต
100 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
54 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในกลุ่มท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และวิชาใดก็ได้จากกลุ่มอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ก. กลุ่มท่องเที่ยว
1553611 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม
3(2-2-5)
1553612 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5)
1553613 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยวต่างประเทศ
3(2-2-5)
1553614 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3573217 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
3573406 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)
3571204 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
ข. กลุ่มภาษาศาสตร์
1553201 ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
1553205 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1553207 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
ค. กลุ่มภาษาและวรรณคดี
1552114 การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
1552115 ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิง
3(3-0-6)
1553110 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
1553111 การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
3(2-2-5)
1553202 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
1553206 การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)
1553326 วรรณกรรมเอเชีย
3(3-0-6)
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1553327
1553328
1553329
1553330
1553331

วรรณกรรมแนวแฟนตาซี
3(3-0-6)
ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
วรรณกรรมวิจารณ์
3(3-0-6)
ง. กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
1552502 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ 3(2-2-5)
1552503 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
3(3-0-6)
1553405 การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(2-2-5)
1553406 การแปลภาษาอังกฤษแบบล่าม
3(2-2-5)
1553504 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
1553505 ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
1553506 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3(3-0-6)
1553507 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(2-2-5)
1553508 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการด้านการโดยสาร 3(2-2-5)
3583701 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
3584106 โลจิสติกส์อยุธยา
3(3-0-6)
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
2.4.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
ผ่านมาก่อน)
6(640)
2.4.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
1554701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)
1554702 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษ
5(450)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรี ย นรายวิ ชาใดๆ ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผล
การเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผล
การเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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สาขาวิชาภาษาไทย

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Arts Program in Thai
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในสังคมและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เจตคติ และทักษะในอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา โดยเฉพาะด้านภาษาและวรรณคดี
3. เพื่อ ผลิต บัณฑิ ตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับ ผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีค วามภูมิใจในภาษา วรรณกรรม และวรรณคดี ไทย
อันเป็นวัฒนธรรมของชาติ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ตลอดจน
สามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการใช้ภาษาไทยในภาครัฐ
2. ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการใช้ภาษาไทยในภาคเอกชน
3. ประกอบอาชีพอิสระ
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
51
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
33
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
*หมายเหตุ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษหรือจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 12 หน่วยกิต
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
2500128 จิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
3(2-2-5)
- เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1500117 การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล 3(2-2-5)
1500119 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล 3(2-2-5)
1500141 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
1500142 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
3(2-2-5)
1500136 ประวัตศิ าสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
3(2-2-5)
1500137 สุนทรียศาสตร์
3(2-2-5)
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
1500143 การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม 3(2-2-5)
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
2500121 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
2500125 ระบบสังคมและการเมืองไทย
3(3-0-6)
2500126 กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
3(3-0-6)
2500127 ภูมิลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน 51 หน่วยกิต
- ทักษะการใช้ภาษา
1542101 ศิลปะการฟังและการอ่าน
3(2-2-5)
1542102 ศิลปะการพูดและการเขียน
3(2-2-5)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

- หลักภาษาและภาษาศาสตร์
1541201 ลักษณะภาษาไทย
3(3-0-6)
1541202 ภาษาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
1543208 พัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
- วรรณคดีและวรรณกรรม
1541301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
1542303 วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา
3(3-0-6)
1543305 วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
1543306 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(3-0-6)
1544313 วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
- ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
1542401 ภาษาไทยกับสังคม
3(3-0-6)
1543403 คติชนวิทยา
3(2-2-5)
1543404 วรรณกรรมกับชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
1543405 วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
- การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
1541501 ภาษาไทยและสารสนเทศ
3(2-2-5)
1544502 การวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
- ภาษาเพื่ออาชีพ
1543603 ภาษาไทยเพื่อบรรณาธิการกิจ
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
- ทักษะการใช้ภาษา
1542103 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา
ภาษาไทย
3(2-2-5)
1542104 การแต่งคําประพันธ์
3(2-2-5)
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1542105
1542106
1543107
1542203
1542204
1542205
1542206
1542207
1543209
1543210
1542302
1542304
1543307
1543308
1543309
1543310
1543311
1543312
1542402
1544503

การเขียนบันเทิงคดี
3(2-2-5)
การเขียนสารคดี
3(2-2-5)
การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
หลักภาษาและภาษาศาสตร์
สัทศาสตร์และสัทวิทยาในภาษาไทย
3(3-0-6)
ระบบคําและวากยสัมพันธ์ในภาษาไทย
3(3-0-6)
ภาษากับความหมายในภาษาไทย
3(3-0-6)
ภาษาไทยปัจจุบัน
3(3-0-6)
คํายืมในภาษาไทย
3(3-0-6)
พัฒนาการแบบเรียนไทย
3(3-0-6)
ภาษาถิ่นไทย
3(3-0-6)
วรรณคดีและวรรณกรรม
วรรณคดีสมัยสุโขทัย
3(3-0-6)
วรรณคดีสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
3(3-0-6)
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3(2-2-5)
คีตวรรณกรรม
3(3-0-6)
พระราชนิพนธ์ในสมัยรัตนโกสินทร์
3(3-0-6)
วรรณกรรมคําสอน
3(3-0-6)
เรื่องสั้นและนวนิยายไทย
3(3-0-6)
วรรณกรรมแปล
3(3-0-6)
ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
จารึกและเอกสารโบราณภาษาไทยสมัยอยุธยา 3(3-0-6)
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
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- ภาษาเพื่ออาชีพ
1542601 ภาษาไทยสําหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
1543602 ภาษาไทยสําหรับสื่อมวลชน
3(2-2-5)
1543604 ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
1543605 ภาษาไทยธุรกิจ
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 วิชาสหกิจศึกษา
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802 สหกิจศึกษา
6(640)
2.4.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 2(90)
1544802 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาไทย
5(480)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อกเรี ยนรายวิ ชาใดๆ ในหลั กสู ต รมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผล
การเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผล
การเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Arts Program in Japanese
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะภาษาญี่ปนุ่ ที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพ มีความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและสามารถเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างชนชาติในฐานะผู้มีความทางรู้ภาษาญี่ปุ่นในท้องถิ่น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาเพื่อการดํารงตนอยู่ในสังคมส่วนรวม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนําความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพได้
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจของญี่ปุ่น สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถทํางานร่วมกับบุคคลในองค์กรได้
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้และ/หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ล่ามภาษาญี่ปุ่น
2. นักแปลภาษาญี่ปุ่น
3. พนักงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ
4. พนักงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
5. นักวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น
6. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐในส่วนงานวิเทศสัมพันธ์
7. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับประเทศและภาษาญี่ปุ่น
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
103 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
97
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
64
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
33
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่มีการเปิดสอนในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง จํานวนไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
1052201 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2-3)
2500128 จิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
3(2-2-5)
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1500117 การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล 3(2-2-5)
1500119 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล 3(2-2-5)
1500141 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
2500126 กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
3(3-0-6)
2500127 ภูมิลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
64 หน่วยกิต
1561101 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
1561102 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
1561406 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
1561407 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
1561501 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
1562103 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
1562104 ภาษาญี่ปุ่น 4
3(2-2-5)
1562201 การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
1562204 การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง
3(3-0-6)
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1562301
1562408
1562409
1562501
1563105
1563106
1563205

การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 3(2-2-5)
ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 5
3(2-2-5)
ภาษาญี่ปุ่น 6
3(2-2-5)
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิง
แสดงความคิดเห็น
3(3-0-6)
1563303 การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย
3(2-2-5)
1563304 การแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น
3(2-2-5)
1563502 การสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น
3(3-0-6)
1564801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น 2(0-90-0)
1564802* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น
5(0-350-0)
9013801* เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-45-0)
9014801* สหกิจศึกษา
6(0-640-0)
* หมายเหตุ เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่นหรือสหกิจ
ศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
ทั้งนี้ต้องเลือกรายวิชาของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1563206 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
1563302 การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3(3-0-6)
1563305 การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง
3(3-0-6)
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1563410 กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบทางการ
และไม่ทางการ
3(2-2-5)
1563411 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในหัวข้ออิสระ
3(2-2-5)
1563501 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
3(3-0-6)
1563605 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ 3(2-2-5)
1563606 ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
1563701 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3(3-0-6)
1563702 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับงานมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
1563704 เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
1564108 ภาษาญี่ปุ่น 7
3(2-2-5)
1564203 วรรณกรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
1564305 การแปลภาษาญี่ปุ่นในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
1564406 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3(2-2-5)
1564407 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม
3(2-2-5)
1564601 ภาษาศาสตร์ภาษาญีป่ ุ่น
3(3-0-6)
1564602 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5)
1564902 ความรู้พื้นฐานในการทํางานในภาคอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
1551201 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
1553233 การแปลอังกฤษเป็นไทย
3(2-2-5)
1554302 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3551101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3571204 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
3573306 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5)
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รายวิชาเรียนเสริมไม่นับหน่วยกิต
1561109 พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น*
2(2-0-4)
*ประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นัก ศึกษาเลือ กเรี ยนวิชาที่มีการเปิดสอนในคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้ง
ในและต่างประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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สาขาวิชาภาษาจีน

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Arts Program in Chinese
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถด้านภาษาจีน และมีความรู้
เกี่ ย วกั บ ประเทศจี นในด้ านสั งคมและวั ฒ นธรรม สามารถนํ าความรู้ ค วามสามารถไปประกอบอาชี พ ศึ ก ษาต่ อ พั ฒนาท้ อ งถิ่ น สั งคมและ
ประเทศชาติอย่างมีคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในด้านสังคมและวัฒนธรรม
2.3 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.4 ผลิตบัณฑิตที่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ล่าม นักแปลภาษาจีน
2. มัคคุเทศก์ภาษาจีน
3. พนักงานในสถานประกอบการทีใ่ ช้ภาษาจีน
4. พนักงานในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
5. นักวิชาการทางภาษา
6. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนและประเทศจีน
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
57
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
27
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาศาสตร์
1500117 การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิ์ผล
3(2-2-5)
1500118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
1500119 การอ่านและการเขียนเพื่อสัมฤทธิ์ผล
3(2-2-5)
1500133 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น
3(2-2-5)
กลุ่มมนุษยศาสตร์
1500126 ข้อมูลท้องถิ่น
3(2-2-5)
1500134 การจัดการความรู้
3(2-2-5)
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
3(2-2-5)
1500136 ประวัตศิ าสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
3(2-2-5)
1500137 สุนทรียศาสตร์
3(2-2-5)
1500138 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
กลุ่มสังคมศาสตร์
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
3(2-2-5)
2500117 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
2500118 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
2500121 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
2500122 รัฐกับพลเมืองไทย
3(3-0-6)
2500123 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 3(3-0-6)
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
57 หน่วยกิต
2151101 การออกเสียงภาษาจีน
3(2-2-5)
2151102 ภาษาจีนระดับต้น1
3(3-0-6)
2151103 ภาษาจีนระดับต้น2 (ต้องเรียนวิชา 2151102 ภาษาจีน
ระดับต้น1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2152104 ภาษาจีนระดับกลาง1 (ต้องเรียนวิชา 2151103 ภาษาจีน
ระดับต้น2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2152105 ภาษาจีนระดับกลาง2 (ต้องเรียนวิชา 2152104 ภาษาจีน
ระดับกลาง1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2151201 การฟังและการพูดภาษาจีน1
3(2-2-5)
2152202 การฟังและการพูดภาษาจีน2 (ต้องเรียนวิชา 2151201
การฟังและการพูดภาษาจีน1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
2152203 การฟังและการพูดภาษาจีน3(ต้องเรียนวิชา 2152202
การฟังและการพูดภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
2152204 การอ่านภาษาจีน1
3(3-0-6)
2152205 การอ่านภาษาจีน2 (ต้องเรียนวิชา 2152204 การอ่าน
ภาษาจีน1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2152206 การเขียนภาษาจีน1
3(3-0-6)
2152207 การเขียนภาษาจีน2 (ต้องเรียนวิชา 2152206
การเขียนภาษาจีน1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2153208 การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย
3(2-2-5)
2153209 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน (ต้องเรียนวิชา 152105
ภาษาจีนระดับกลาง2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2153401
2153501
2153502
2154109

หลักไวยากรณ์จีน
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน
3(3-0-6)
วัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
ภาษาจีนสําหรับการสอบวัดระดับความรูภ้ าษาจีน
(ต้องเรียนวิชา 2152105 ภาษาจีนระดับกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2154601 ภาษาจีนสําหรับงานในบริษทั
3(3-0-6)
2.2.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
2153106 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0-6)
2153107 สุภาษิตจีน
3(3-0-6)
2153108 ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
2153210 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน (ต้องเรียนวิชา 2152205
การอ่านภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2153211 การฟังและการพูดจีนขั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 2152203
การฟังและการพูดภาษาจีน3 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
2153212 สุนทรพจน์จีน (ต้องเรียนวิชา 2152203 การฟังและ
การพูดภาษาจีน3 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2153301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3(3-0-6)
2153402 ภาษาจีนในยุคปัจจุบนั
3(3-0-6)
2153503 ศิลปะการเขียนพู่กันจีน
3(2-2-5)
2153602 ภาษาจีนธุรกิจ
3(3-0-6)
2153603 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 2152207
การเขียนภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2153605 ภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ (ต้องเรียนวิชา
2152105 ภาษาจีนระดับกลาง2 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
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2153606 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
2153607 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
2154213 การแปลแบบล่าม (ต้องเรียนวิชา 2152203 การฟัง
และการพูดภาษาจีน3 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2154214 ภาษาจีนเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
2154302 เรื่องสั้นจีน
3(3-0-6)
2154504 ประวัตศิ าสตร์จีน
3(3-0-6)
2154604 การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 2153209
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
2154608 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
2154609 ทักษะการสอนภาษาจีน (ต้องเรียนวิชา 2152105
ภาษาจีนระดับกลาง2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
7 หน่วยกิต
2154701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 2(90)
2154702 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาจีน
5(350)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนระดั บ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเทียบโอน
รายวิชาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง จํานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Arts Program in Community and Social Development
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตมีความรู้ในศาสตร์การพัฒนาสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ควบคู่กับการมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังอุดมคติของหลักสูตร “สร้างจิตอาสา พัฒนาความรู้ เชิดชูศักยภาพชุมชนและสังคม”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 องค์กรชุมชนท้องถิ่น และการทํางานในภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสามารถเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคม
2.3 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ พร้อมจะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
2.4 เพื่อเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าด้านการพัฒนาสังคม โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักพัฒนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน
2. เจ้าหน้าที่และนักวิชาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา
4. นักวิชาการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
5. นักวิจัยสังคม
6. พัฒนากร
7. นักพัฒนาอิสระในท้องถิ่น
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
54
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมายเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
15 หน่วยกิต
บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
1500142 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
2500121 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
2500128 จิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
3(2-2-5)
เลือกเรียน
6 หน่วยกิต
1500117 การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล 3(2-2-5)
1500119 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล 3(2-2-5)
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
3(2-2-5)
1500136 ประวัตศิ าสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
3(2-2-5)
1500137 สุนทรียศาสตร์
3(2-2-5)
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
1500141 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
1500143 การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม 3(2-2-5)
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
2500125 ระบบสังคมและการเมืองไทย
3(3-0-6)
2500126 กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
3(3-0-6)
2500127 ภูมิลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน 54 หน่วยกิต
2531104 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
2531105 ชุมชนศึกษา
3(2-2-5)
2531204 ทักษะขั้นพื้นฐานสําหรับนักพัฒนา
3(2-2-5)
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2531205 กระบวนการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2532107 การพัฒนาสังคม
2532108 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุค
โลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
2532109 จิตวิทยากับการพัฒนา
3(3-0-6)
2532208 การศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
2532209 อยุธยากับการพัฒนาเมืองมรดกโลก
3(3-0-6)
2533209 ผู้ประกอบการสังคมและวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
2533211 การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา
3(3-0-6)
2533212 งานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
2533318 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
2533319 การวิจัยภาคสนาม
3(2-2-5)
2533512 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา
3(3-0-6)
2534101 พลวัตการพัฒนาสังคมชนบทและเมือง
3(3-0-6)
2534214 สัมมนาประเด็นสําคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม3(2-2-5)
2534315 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานพัฒนา 3(2-2-5)
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1501201 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
2531106 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา
3(3-0-6)
2531207 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
3(3-0-6)
2532110 มานุษยวิทยากับการพัฒนา
3(3-0-6)
2532111 ประชากรศึกษากับการพัฒนา
3(3-0-6)
2532213 ปัญหาสังคม
3(3-0-6)
2532214 สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
2532215 การพัฒนาศักยภาพผู้นํา
3(2-2-5)
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2533103 ทฤษฎีทางสังคมกับการพัฒนา
3(3-0-6)
2533104 มิติทางเพศกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2533208 การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรทางสังคม
3(3-0-6)
2533210 กระบวนการคิดและการสื่อสารในงานพัฒนา 3(3-0-6)
2533320 นวัตกรรมกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
2533404 ประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
2533513 ประชาสังคมโลกกับการพัฒนา
3(3-0-6)
2533514 การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น
3(3-0-6)
2534102 การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมไทย
3(3-0-6)
2534215 การจัดการความรู้เพือ่ การพัฒนา
3(3-0-6)
2534216 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
2534408 ชาติพันธุ์กับการพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)
2534511 การกระจายอํานาจกับการพัฒนาท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
2534512 การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
3(3-0-6)
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1) กลุ่มสหกิจศึกษา
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
ผ่านมาก่อน)
6(640)
2.4.2) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2534603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักพัฒนา 2(90)
2534604 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสําหรับนักพัฒนา (ต้องเรียน
วิชา 2534603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สําหรับนักพัฒนา ผ่านมาก่อน)
5(480)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

260

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใดในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบ
โอนผลการเรี ย นตามระเบี ยบมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)

Bachelor of Arts Program in Islamic Interdisciplinary
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรในท้องถิ่น ให้มีความรู้
ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามอันได้แก่ ปรัชญาและศาสนาอิสลาม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม วัฒนธรรม ภาษา(อาหรับ) กฎหมาย
อิสลาม การเงิน วิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์และศิลปะเกี่ยวกับอิสลาม เป็นต้น โดยนําความรู้ที่หลากหลายดังกล่าวมาเชื่อมโยงและบูรณาการ
รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามความต้องการของสังคมและประเทศ ดังปรัชญาที่ว่า “บูรณาการศาสตร์ เปรื่องปราดด้านเนื้อหา ก้าวล้ํานําวิชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจเกี่ยวกับสหวิทยาการอิสลาม ทั้งทางด้านปฏิบัติศาสนกิจ และด้านสังคม
2.2 เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถ
ทํางานเป็นหมู่คณะ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักวิชาการอิสลาม
2. พนักงานบริษัทหรือสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารฮาลาล
3. พนักงานด้านการเงินเกี่ยวกับอิสลาม
4. ผู้ช่วยล่ามภาษาอาหรับ
5. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านผลิตสื่อนวัตกรรมอิสลาม
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
94
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
85
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
48
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นัก ศึ กษาสามารถเลือ กเรี ย นจากรายวิช าที่เ ปิ ด สอนระดั บปริ ญ ญาตรีใ นมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา หรือเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และ/หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
โอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชาฯ พ.ศ. 2552
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 94
2.1 กลุ่มวิชาแกน
9
กลุ่มภาษาศาสตร์
1500117 การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1500119 การอ่านและการเขียนเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500133 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1500126 ข้อมูลท้องถิ่น
1500134 การจัดการความรู้
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500136 ประวัตศิ าสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500137 สุนทรียศาสตร์
1500138 ทักษะชีวิต
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500117 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2500118 การเมืองและการปกครองของไทย
2500121 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500122 รัฐกับพลเมืองไทย
2500123 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
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หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
48 หน่วยกิต
หน่วยกิต 2571101 สหวิทยาการอิสลามเบื้องต้น
3(3-0-6)
หน่วยกิต 2571102 พื้นฐานหลักศรัทธา
3(3-0-6)
2571103 พื้นฐานอัลกุรอาน
3(3-0-6)
3(2-2-5) 2571104 พื้นฐานอัลหะดีษ
3(3-0-6)
3(2-2-5) 2571201 ประวัตศิ าสตร์อิสลาม
3(3-0-6)
3(2-2-5) 2573201 การเมืองการปกครองในอิสลาม
3(3-0-6)
3(2-2-5) 2571301 ภาษาอาหรับ1
3(3-0-6)
2571302 ภาษาอาหรับ2
3(3-0-6)
3(2-2-5) 2572301 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2572302 ภาษาอาหรับเพื่อการบริการทางสาธารณสุข 3(2-2-5)
3(2-2-5) 2572303 อักษรวิจิตรอาหรับในศิลปะอิสลาม
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2572401 กฎหมายอิสลามเบื้องต้น
3(3-0-6)
3(2-2-5) 2572501 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคอิสลาม
3(3-0-6)
3(3-0-6) 2573501 การเงินอิสลาม
3(3-0-6)
3(3-0-6) 2574601 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
2573701 การวิจัยเบื้องต้นในสหวิทยาการอิสลาม
3(2-2-5)
3(2-2-5)
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3(3-0-6)
กลุ่มที1่ รายวิชาด้านปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6) 2572101 ปรัชญาอิสลาม
3(3-0-6)
3(3-0-6) 2572102 การเผยแผ่อิสลาม
3(3-0-6)
3(3-0-6) 2573101 อรรถาธิบายอัลกุรอาน
2573102 อรรถาธิบายอัลหะดีษ
3(3-0-6)
2573103 สุนทรียศาสตร์อิสลาม
3(3-0-6)
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กลุ่มที่ 2 รายวิชาด้านสังคม และวัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2572201 ชีวประวัติศาสดามุฮัมมัด
3(3-0-6)
2572202 อารยธรรมอิสลาม
3(3-0-6)
2572203 จริยธรรมอิสลาม
3(2-2-5)
2573202 สังคมโลกมุสลิม
3(3-0-6)
2573203 การบริหารจัดการในอิสลาม
3(3-0-6)
2573204 ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศ
ตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
2574201 อิสลามกับสันติภาพ
3(3-0-6)
2574202 การสัมมนาในสหวิทยาการอิสลาม
3(3-0-6)
2574203 การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือนมุสลิม 3(2-2-5)
2573205 อาหารในวัฒนธรรมอิสลาม
3(2-2-5)
2573206 ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมของมุสลิม
3(2-2-5)
2574204 การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
ของมุสลิม
3(2-2-5)
กลุ่มที่ 3 รายวิชาด้านภาษา และศิลปะอิสลาม
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2572304 หลักการอ่านอัลกุรอาน
3(3-0-6)
2573301 ภาษาอังกฤษสําหรับมุสลิม
3(2-2-5)
2573302 ศิลปะการพูดสําหรับมุสลิม
3(2-2-5)
2572305 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สาร
3(2-2-5)
2572306 ลวดลายศิลปะอิสลาม
3(2-2-5)
2572307 อักษรนัสค์
3(2-2-5)
2573303 เทคนิคการผลิตงานอักษรวิจิตรอาหรับบนวัสดุ 3(2-2-5)
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2574301
2573304
2573305
2573306

การสร้างสรรค์งานอักษรวิจิตรอาหรับเชิงประยุกต์ 3(2-2-5)
การบูรณาการอักษรวิจิตรอาหรับในอิสลาม 3(2-2-5)
วัสดุอุปกรณ์สําหรับนักอักษรวิจิตรอาหรับ
3(2-2-5)
เทคนิคการสร้างแนวคิดในงานศิลปะอักษร
วิจิตรอาหรับ
3(2-2-5)
2572308 อักษรอาหรับกูฟีย์มาตรฐาน
3(2-2-5)
กลุ่มที่ 4 รายวิชาด้านนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2572402 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
3(3-0-6)
2572403 กฎหมายมรดกอิสลาม
3(3-0-6)
2574401 กฎหมายการบริหารกิจการอิสลามในประเทศไทย 3(2-2-5)
กลุ่มที่ 5 รายวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2572502 เศรษฐศาสตร์มหภาคอิสลาม
3(3-0-6)
2572503 ตลาดทุนอิสลาม
3(3-0-6)
2573502 กระบวนการธุรกิจฮาลาล
3(2-2-5)
กลุ่มที่ 6 รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2572601 คอมพิวเตอร์สําหรับมุสลิม
3(2-2-5)
2574602 อิสลามกับดาราศาสตร์
3(3-0-6)
2574603 อิสลามกับการแพทย์
3(3-0-6)
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
7 หน่วยกิต
2574701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหวิทยาการอิสลาม 2(90)
2574702 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสหวิทยาการอิสลาม 5(320)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือเทียบโอนผลการเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น และ/หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชาฯ พ.ศ. 2552
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สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)

Bachelor of Arts Program in History
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิด สามารถวิเคราะห์ และนํ า
ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบทางด้านประวัติศาสตร์ในเชิงวิเคราะห์ เพื่อเข้าใจสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และมีเจตคติที่ดีด้าน
การอนุรักษ์
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการค้นคว้าและวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับสาขาวิชาอื่นๆ และเป็น
พื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
2.3 และการประกอบอาชี พ เพื่ อสร้ าง เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ ส ามารถนํ าความรู้ท างประวัติ ศ าสตร์ ไปประยุ ก ต์ใช้ ในชี วิตประจํ าวั น
คุณประโยชน์แก่ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ นักอักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) เจ้าหน้าที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ นักจดหมายเหตุ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ มัคคุเทศก์ สื่อสารมวลชน นักเขียนบทความ และอื่นๆ
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
131 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
95
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
64
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าใดๆ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา หรือเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
- บังคับเรียน
1500118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
- เลือกเรียน
กลุ่มภาษาศาสตร์
1500117 การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500119 การอ่านและการเขียนเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500133 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น
กลุ่มมนุษยศาสตร์
1500126 ข้อมูลท้องถิ่น
1500134 การจัดการความรู้
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500136 ประวัตศิ าสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500137 สุนทรียศาสตร์
1500138 ทักษะชีวิต
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
กลุ่มสังคมศาสตร์
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500117 การจัดการทรัพยากรธรมชาติ
2500118 การเมืองการปกครองของไทย
2500121 สังคมวิทยาเบื้องต้น
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30 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2500122 รัฐกับพลเมืองไทย
2500123 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ
64
1642501 ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีทาง
ประวัตศิ าสตร์
1642502 ประวัตศิ าสตร์ความคิด
1642503 โบราณคดีเบื้องต้น
1643504 ประวัตศิ าสตร์ศิลปะ
1644505 พิพิธภัณฑสถานวิทยา
1644506 สัมมนาประวัติศาสตร์
1641201 อารยธรรมโลก
1642101 ประวัตศิ าสตร์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 13
1642102 ประวัตศิ าสตร์ไทยตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที1่ 3–18
1643103 ประวัตศิ าสตร์รัตนโกสินทร์
1643104 ประวัตศิ าสตร์การเมืองไทย
1643105 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจไทย
1643106 ประวัตศิ าสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
1643107 ประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของไทย
1641301 ประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที1่ -ปลายคริสต์ศตวรรษที1่ 5
1641302 ประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16-19
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1642303
1642304
1643305
1641401
1641402

ประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออก
3(3-0-6)
ประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้
3(3-0-6)
ประวัตศิ าสตร์ตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1-16 3(3-0-6)
ประวัตศิ าสตร์ยุโรปตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที1่ 6
ถึงปัจจุบัน
3(3-0-6)
1642403 ประวัตศิ าสตร์อเมริกา
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาประวัตศิ าสตร์อยุธยา
1643108 ประวัตศิ าสตร์อยุธยา
3(3-0-6)
1643109 ประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยา
กับนานาชาติ
3(3-0-6)
1643110 อยุธยาในเอกสารต่างชาติ
3(3-0-6)
1643111 ประวัตศิ าสตร์ศิลปะอยุธยา
3(3-0-6)
1643112 วรรณกรรมอยุธยา
3(3-0-6)
1643113 ประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นอยุธยา
3(2-2-5)
1644114 ชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในสังคมอยุธยา
3(3-0-6)
1644115 ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา
3(3-0-6)
1644116 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและสังคมอยุธยาหลัง
พ.ศ.2475
3(3-0-6)
1644117 อยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก
3(3-0-6)
1644118 การอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาประวัตศิ าสตร์ประยุกต์
1643506 การจัดการมรดกทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
ในประเทศไทย
3(3-0-6)
1643507 การจัดการและสงวนรักษาโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ
3(2-2-5)
1643508 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองมรดกโลก 3(3-0-6)
1643509 การเขียนและผลิตสารคดีทางประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1643510 ประวัตศิ าสตร์กับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
1643511 ประวัตศิ าสตร์ในภาพยนตร์
3(3-0-6)
1644120 ประวัตศิ าสตร์ธุรกิจไทย
3(3-0-6)
1644121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสังคมไทย 3(3-0-6)
1644202 ประวัตศิ าสตร์องค์กรระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
1644306 ประวัตศิ าสตร์ความร่วมมือและความขัดแย้ง
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
1644307 ศาสนากับสังคมในประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7 หน่วยกิต
1644601 การเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ 2(90)
1644602 การฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์
5(450)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ นักศึ ก ษาเลื อกเรี ยนวิ ชาใดๆ ในระดั บปริ ญญาตรีที่ เปิ ด
สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา หรื อ เที ย บโอนจาก
สถาบันการศึกษาอื่น โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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สาขาวิชาดนตรีไทย

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Thai Music
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านดนตรีไทยทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการจัดการทางดนตรี สามารถบูรณาการ
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่สังคม เป็นผู้อนุรักษ์ สืบทอด พัฒนาดนตรีไทยและดนตรีในท้องถิ่นสู่สากล
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ผลิตบั ณฑิต ให้มีค วามรู้ในหลักของฐานศาสตร์ท างดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีแ ละปฏิ บัติ สามารถสร้างสรรค์ ผลงานทางดนตรีเพื่ อ
ประกอบอาชีพได้
2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางดนตรีไทยได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน
2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมีวิจารณญาณ
2.4 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ จรรยาบรรณในวิชาชีพดนตรี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรี
2.6 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการอนุรักษ์ สืบทอด พัฒนาดนตรีไทยและดนตรีในท้องถิ่นเผยแพร่สู่สากล
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักดนตรี นักร้อง
2. นักวิชาการดนตรี
3. ผู้ฝึกสอนดนตรี
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายนันทนาการ ในหน่วยภาครัฐและเอกชน
5. ผู้จัดการโรงเรียนดนตรีเอกชน
6. พนักงานบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกีย่ วกับดนตรี
7. นักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงดนตรี
8. ศิลปินดนตรี
9. ผู้ประกอบการอิสระ
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
- วิชาบังคับ
- วิชาเอก
- วิชาเลือก
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

135
30
9
6
9
6
99
12
9
3
80
37
10
33
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือรายวิชาที่
สอดคล้องกับสาขาดนตรี ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชาดนตรีไทย
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 2061114 ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย
3(3-0-6)
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2062117 การขับร้องเพลงไทย
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 2062101 ทฤษฎีดนตรีไทย
3(3-0-6)
2.1 วิชาแกน
12 หน่วยกิต
2063101 การวิเคราะห์ดนตรีไทย
3(3-0-6)
- วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
2061223 ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่1
1(0-2-1)
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
3(2-2-5)
2061224
ปฏิ
บ
ต
ั
ฆ
ิ
อ
้
งวงใหญ่
2
1(0-2-1)
1500137 สุนทรียศาสตร์
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2500128 จิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
3(2-2-5) 2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
2061430 ปฏิบัติเปียโน1
1(0-2-1)
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2061431
ปฏิ
บ
ต
ั
เ
ิ
ปี
ย
โน2
1(0-2-1)
1500117 การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล 3(2-2-5)
1(0-2-1)
1500119 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล 3(2-2-5) 2061432 การฝึกโสตประสาท1
1(0-2-1)
1500141 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร์
3(3-0-6) 2061433 การฝึกโสตประสาท2
2061601
คอมพิ
ว
เตอร์
ส
า
ํ
หรั
บ
นั
ก
ดนตรี
3(2-2-5)
1500136 ประวัตศิ าสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6) 2063704 ธุรกิจดนตรี
3(2-2-5)
1500143 การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม 3(2-2-5) 2063901 วิธีวิจัยทางดนตรี
2064901
การเสนอผลงานทางดนตรี
4(2-4-6)
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
- วิชาเอก
ให้เรียน 10 หน่วยกิต
2500121 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
ให้เรียนปฏิบัติดนตรีตามความถนัด โดยเลือกจากกลุ่มปฏิบัติ
2500125 ระบบสังคมและการเมืองไทย
3(3-0-6)
ต่
อ
ไปนี
เ
้
พี
ย
งกลุ่มเดียว
2500126 กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
3(3-0-6)
1) กลุ่มปฏิบัติเครื่องสายไทย
2500127 ภูมิลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
2(0-4-2)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน เรียนแบบเอกเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 2061225 ปฏิบัติเครื่องสายไทย1
2062226
ปฏิ
บ
ต
ั
เ
ิ
ครื
อ
่
งสายไทย2
2(0-4-2)
- วิชาบังคับ
ให้เรียน 37 หน่วยกิต
2(0-4-2)
2014102 ศิลปะนาฏดุริยางค์สร้างสรรค์
3(2-2-5) 2062227 ปฏิบัติเครื่องสายไทย3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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2063217 ปฏิบัติเครื่องสายไทย4
2(0-4-2)
2063218 ปฏิบัติเครื่องสายไทย5
2(0-4-2)
2) กลุ่มปฏิบัติปี่พาทย์
2061226 ปฏิบัติปี่พาทย์1
2(0-4-2)
2062228 ปฏิบัติปี่พาทย์2
2(0-4-2)
2062229 ปฏิบัติปี่พาทย์3
2(0-4-2)
2063219 ปฏิบัติปี่พาทย์4
2(0-4-2)
2063220 ปฏิบัติปี่พาทย์5
2(0-4-2)
3) กลุ่มปฏิบัติขับร้องเพลงไทย
2061231 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย1
2(0-4-2)
2062230 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย2
2(0-4-2)
2062231 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย3
2(0-4-2)
2063221 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย4
2(0-4-2)
2063222 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย5
2(0-4-2)
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติจากรายวิชาดังต่อไปนี้
2061102 การบันทึกโน้ตเพลงไทย
3(3-0-6)
2061104 จังหวะและหน้าทับดนตรีไทย
3(2-2-5)
2062102 คีตกวีและศิลปินในวงการดนตรีไทย
3(3-0-6)
2062103 วงปี่พาทย์
3(2-2-5)
2062104 วงเครื่องสายไทย
3(2-2-5)
2062105 วงมโหรี
3(2-2-5)
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2062106
2062118
2063102
2063103
2063104
2064104
2061233
2061234
2062232
2062233
2063223
2063208
2063209
2063210
2063211
2064201
2064202
2064203
2064208
2061701
2062330
2062333
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วงปี่พาทย์มอญ
การแปรทํานองเพลงไทย
ดนตรีพิธีกรรม
ดนตรีประกอบการแสดง
ดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านไทย
การประพันธ์เพลงไทย
วงอังกะลุง
รวมวงดนตรีไทย1
รวมวงดนตรีไทย2
ปฏิบตั ิขิม
รวมวงดนตรีไทย3
เพลงประกอบการแสดงเบ็ดเตล็ด
เพลงประกอบการแสดงโขนละคร
เพลงเรื่อง
เพลงมโหรี
เพลงเดี่ยว
เพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์
ปฏิบตั ิดนตรีไทยอิสระ
รวมวงดนตรีไทย 4
การซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย
ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก
หลักการโยธวาทิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2062429 การขับร้องประสานเสียง
1(0-2-1)
2062440 วงแตรวง
3(2-2-5)
2063420 วงดนตรีลูกทุ่ง
3(2-2-5)
2063501 สวนศาสตร์
3(3-0-6)
2063502 อาศรมดนตรี
3(2-2-5)
2063503 ดนตรีบําบัด
3(3-0-6)
2063509 ดนตรีร่วมสมัย
3(2-2-5)
2063510 ดนตรีเอเชีย
3(3-0-6)
2062710 อุตสาหกรรมการดนตรี
3(3-0-6)
2063707 การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมทางดนตรี 3(2-2-5)
2064702 การวิจารณ์ดนตรี
3(3-0-6)
2064703 ดนตรีในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
2064704 ดนตรีในระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
2(90)
2064801 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพดนตรี (ต้องเรียนวิชา
2063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
ผ่านมาก่อน)
5(320)
ข) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (45)
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจ
ศึกษา ผ่านมาก่อน)
6 (640)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา หรื อ รายวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาขาดนตรี ของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชาดนตรีไทย
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สาขาวิชาดนตรีสากล

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Western Music
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลั กสูตรศิ ลปกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาดนตรี สากลมุ่งผลิ ตบั ณฑิตที่ มีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และปฏิ บั ติดนตรีสากล
สามารถใช้เทคโนโลยีดนตรีมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันปี แสดงให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างแยกออกจากกัน
ไม่ได้ ดนตรีถูกใช้เป็นตัวประกอบในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ และมีบทบาทสําคัญในชีวิตจประจําวันของเราทุกคน ประกอบกับปัจจุบันความ
ต้องการของตลาดแรงงานทางดนตรีสากลมีความต้องการและการแข่งขันสูง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่มีการผลิต
บัณฑิตสาขาดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรีสากลได้เห็นความสําคัญของดนตรีสากล จึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สากลขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะดนตรีสากลและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และดํารงตนอยู่ในสังคมได้ดี
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนําความรู้และใช้เทคโนโลยีต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการในการประกอบอาชีพ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักร้อง/นักดนตรีอาชีพ
2. Sound Engineer, Producer, Music Director
3. นักวิชาการดนตรี
4. ประกอบธุรกิจดนตรี
5. นักประพันธ์และนักเรียบเรียงเสียงประสานเพลงประกองสื่อต่างๆ
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
98
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
86
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
58
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
- บังคับเรียน
2573206 ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมของมุสลิม
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500137 สุนทรียศาสตร์
- เลือก
กลุ่มภาษาศาสตร์
1500117 การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1500119 การอ่านและการเขียนเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500133 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1500126 ข้อมูลท้องถิ่น
1500134 การจัดการความรู้
1500136 ประวัตศิ าสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500138 ทักษะชีวิต
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500117 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2500118 การเมืองและการปกครองของไทย
2500121 สังคมวิทยาเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3(3-0-6)
30 หน่วยกิต 2500122 รัฐกับพลเมืองไทย
2500123 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 3(3-0-6)
98 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
58 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
- รายวิชาด้านทฤษฎี
40 หน่วยกิต
3(2-2-5) 2071101 ทฤษฎีดนตรีสากล1
3(3-0-6)
3(2-2-5) 2071102 ทฤษฎีดนตรีสากล2 (ต้องเรียนวิชา 2071101
3(2-2-5)
ทฤษฎีดนตรีสากล1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต 2072101 ทฤษฎีดนตรีสากล3(ต้องเรียนวิชา 2071102
ทฤษฎีดนตรีสากล2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3(2-2-5) 2072102 ทฤษฎีดนตรีสากล4 (ต้องเรียนวิชา 2072101
3(2-2-5)
ทฤษฎีดนตรีสากล3 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3(2-2-5) 2072103 ประวัตแิ ละวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
3(3-0-6)
3(2-2-5) 2071201 การอ่านโน้ตและฝึกโสต1
3(2-2-5)
2071301 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดนตรี
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2071302 การผลิตงานดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 2071301
3(2-2-5)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดนตรี ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
3(2-2-5) 2072303 การบันทึกเสียงในสตูดิโอ1
3(2-2-5)
3(3-0-6) 2073303 ดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย1
3(2-2-5)
3(3-0-6) 2073401 ธุรกิจสําหรับดนตรี
3(3-0-6)
2073501 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี
3(3-0-6)
3(2-2-5) 2074501 การนําเสนอผลงานทางดนตรี
4(2-4-6)
3(3-0-6)
- รายวิชาด้านปฏิบัติ
6 หน่วยกิต
3(3-0-6) 2071202 ปฏิบตั ิเปียโนขั้นพื้นฐาน
2(0-4-2)
3(3-0-6) 2071203 ปฏิบตั ิขับร้องสากลขัน้ พื้นฐาน
2(0-4-2)
2072202 การใช้ท่าทางประกอบการแสดงดนตรี
2(0-4-2)

276

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

- รายวิชาด้านปฏิบัติเครื่องมือเอก
12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มเครื่องลมไม้
2071204 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม้เสียงต่ํา-สูง1
2(0-4-2)
2072203 ปฏิบัติเครื่องลมไม้เสียงต่ํา-สูง2 (ต้องเรียนวิชา 2071204
ปฏิบัติเครื่องลมไม้เสียงต่ํา-สูง1 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2)
2072204 ปฏิบัติเครื่องลมไม้เสียงต่ํา-สูง3(ต้องเรียนวิชา 2072203
ปฏิบัติเครื่องลมไม้เสียงต่ํา-สูง2 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2)
2073201 ปฏิบัติเครื่องลมไม้เสียงต่ํา-สูง4 (ต้องเรียนวิชา 2072204
ปฏิบัติเครื่องลมไม้เสียงต่ํา-สูง3 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2)
2073202 ปฏิบัติเครื่องลมไม้เสียงต่ํา-สูง5 (ต้องเรียนวิชา 2073201
ปฏิบัติเครื่องลมไม้เสียงต่ํา-สูง4 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2)
2074201 ปฏิบัติเครื่องลมไม้เสียงต่ํา-สูง6 (ต้องเรียนวิชา 2073202
ปฏิบัติเครื่องลมไม้เสียงต่ํา-สูง5 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2)
กลุ่มเครื่องทองเหลือง
2071205 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง1
2(0-4-2)
2072205 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง2 (ต้องเรียนวิชา
2071205 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง1
ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2072206 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง3(ต้องเรียนวิชา
2072205 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง2
ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073203 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง4 (ต้องเรียนวิชา
2072206 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง3
ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
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2073204 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง5 (ต้องเรียนวิชา
2073203 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง4
ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2074202 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง6 (ต้องเรียนวิชา
2073204 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา-สูง5
ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
กลุ่มกีตาร์
2071206 ปฏิบตั ิกีตาร์ไฟฟ้า1
2(0-4-2)
2072207 ปฏิบตั ิกีตาร์ไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 2071206
ปฏิบตั ิกีตาร์ไฟฟ้า1 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2072208 ปฏิบตั ิกีตาร์ไฟฟ้า3(ต้องเรียนวิชา 2072207
ปฏิบตั ิกีตาร์ไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073205 ปฏิบตั ิกีตาร์ไฟฟ้า4 (ต้องเรียนวิชา 2072208
ปฏิบตั ิกีตาร์ไฟฟ้า3 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073206 ปฏิบตั ิกีตาร์ไฟฟ้า5 (ต้องเรียนวิชา 2073205
ปฏิบตั ิกีตาร์ไฟฟ้า4 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2074203 ปฏิบตั ิกีตาร์ไฟฟ้า6 (ต้องเรียนวิชา 2073206
ปฏิบตั ิกีตาร์ไฟฟ้า5 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
กลุ่มกีตาร์เบส
2071207 ปฏิบตั ิกีตาร์เบสไฟฟ้า1
2(0-4-2)
2072209 ปฏิบตั ิกีตาร์เบสไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 2071207
ปฏิบตั ิกีตาร์เบสไฟฟ้า1 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2072210 ปฏิบตั ิกีตาร์เบสไฟฟ้า3(ต้องเรียนวิชา 2072209
ปฏิบตั ิกีตาร์เบสไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073207 ปฏิบตั ิกีตาร์เบสไฟฟ้า4 (ต้องเรียนวิชา 2072210
ปฏิบตั ิกีตาร์เบสไฟฟ้า3 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
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2073208 ปฏิบตั ิกีตาร์เบสไฟฟ้า5 (ต้องเรียนวิชา 2073207
ปฏิบตั ิกีตาร์เบสไฟฟ้า4 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2074204 ปฏิบตั ิกีตาร์เบสไฟฟ้า6 (ต้องเรียนวิชา 2073208
ปฏิบตั ิกีตาร์เบสไฟฟ้า5 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
กลุ่มเปียโน
2071208 ปฏิบตั ิเปียโนคลาสสิก1
2(0-4-2)
2072211 ปฏิบตั ิเปียโนคลาสสิก2 (ต้องเรียนวิชา 2071208
ปฏิบตั ิเปียโนคลาสสิก1 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2072212 ปฏิบตั ิเปียโนคลาสสิก3(ต้องเรียนวิชา 2072211
ปฏิบัติเปียโนคลาสสิก2 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073209 ปฏิบตั ิเปียโนคลาสสิก4 (ต้องเรียนวิชา 2072212
ปฏิบตั ิเปียโนคลาสสิก3 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073210 ปฏิบตั ิเปียโนคลาสสิก5 (ต้องเรียนวิชา 2073209
ปฏิบัติเปียโนคลาสสิก4 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2074205 ปฏิบัติเปียโนคลาสสิก6 (ต้องเรียนวิชา 2073210
ปฏิบัติเปียโนคลาสสิก5 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
กลุ่มเครื่องสาย
2071209 ปฏิบตั ิเครื่องสาย1
2(0-4-2)
2072213 ปฏิบตั ิเครื่องสาย2 (ต้องเรียนวิชา 2071209
ปฏิบตั ิเครื่องสาย1 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2072214 ปฏิบตั ิเครื่องสาย3(ต้องเรียนวิชา 2072213
ปฏิบตั ิเครื่องสาย2 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073211 ปฏิบตั ิเครื่องสาย4 (ต้องเรียนวิชา 2072214
ปฏิบตั ิเครื่องสาย3 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
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2073212 ปฏิบตั ิเครื่องสาย5 (ต้องเรียนวิชา 2073211
ปฏิบตั ิเครื่องสาย4 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2074206 ปฏิบตั ิเครื่องสาย6 (ต้องเรียนวิชา 2073212
ปฏิบตั ิเครื่องสาย5 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
กลุ่มเครื่องกระทบ
2071210 ปฏิบัติเครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส1 2(0-4-2)
2072215 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส2
(ต้องเรียนวิชา 2071210 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบใน
วงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส1 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2072216 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส3
(ต้องเรียนวิชา 2072215 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบใน
วงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส2 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073213 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส4
(ต้องเรียนวิชา 2072216 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบใน
วงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส3 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073214 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส5
(ต้องเรียนวิชา 2073213 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบใน
วงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส4 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2074207 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส6
(ต้องเรียนวิชา 2073214 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบใน
วงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส5 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
กลุ่มขับร้องสากล
2071211 ปฏิบตั ิขับร้องป๊อบปูลา่ ร์และคลาสสิก1
2(0-4-2)
2072217 ปฏิบตั ิขับร้องป๊อบปูลา่ ร์และคลาสสิก2 (ต้องเรียนวิชา
2071211 ปฏิบัติขบั ร้องป๊อบปูล่าร์และคลาสสิก1
ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
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2072218 ปฏิบตั ิขับร้องป๊อบปูลา่ ร์และคลาสสิก3(ต้องเรียนวิชา
2072217 ปฏิบตั ิขับร้องป๊อบปูล่าร์และคลาสสิก2
ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073215 ปฏิบตั ิขับร้องป๊อบปูลา่ ร์และคลาสสิก4 (ต้องเรียนวิชา
2072218 ปฏิบตั ิขับร้องป๊อบปูล่าร์และคลาสสิก3
ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073216 ปฏิบตั ิขับร้องป๊อบปูลา่ ร์และคลาสสิก5 (ต้องเรียนวิชา
2073215 ปฏิบตั ิขับร้องป๊อบปูล่าร์และคลาสสิก4
ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2074208 ปฏิบตั ิขับร้องป๊อบปูลา่ ร์และคลาสสิก6 (ต้องเรียนวิชา
2073216 ปฏิบตั ิขับร้องป๊อบปูล่าร์และคลาสสิก5
ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2.2.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
- รายวิชาด้านทฤษฎี
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2073105 การประพันธ์ดนตรี
3(3-0-6)
2073101 การสอดแทรกทํานอง
3(3-0-6)
2073106 การประพันธ์เพลงแจ๊ส
3(3-0-6)
2073103 การวิเคราะห์โครงสร้างดนตรี
3(3-0-6)
2073104 เพลงประกอบการแสดงละคร
3(2-2-5)
2073108 การเรียบเรียงเพลงลูกทุ่ง
3(3-0-6)
2073107 การเขียนเนื้อเพลงสมัยนิยม
3(2-2-5)
2073102 วรรณกรรมดนตรี
3(3-0-6)
2073110 การสอนดนตรี
3(2-2-5)
2073109 การด้นดนตรี
3(2-2-5)
2072201 การฝึกโสตประสาทและการอ่านโน้ต2 (ต้องเรียนวิชา 2071201
การอ่านโน้ตและฝึกโสต1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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2074209 การควบคุมวงดนตรี
2(0-4-2)
2073301 การบันทึกเสียงในสตูดิโอ2 (ต้องเรียนวิชา 2072303
การบันทึกเสียงในสตูดิโอ1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2073302 เทคโนโลยีบันทึกเสียงระบบดิจทิ ัล
3(2-2-5)
2072301 การใช้เทคโนโลยีในการเขียนโน้ต
3(2-2-5)
2072302 ดนตรีไฟฟ้า
3(3-0-6)
2073304 ดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย2 (ต้องเรียนวิชา
2073303 ดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2074301 การผลิตผลงานบันทึกเสียงดนตรี
3(2-2-5)
2073402 การเรียบเรียงดนตรีในเชิงพาณิชย์
3(3-0-6)
- รายวิชาด้านปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2072219 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่และเล็ก1
2(0-4-2)
2072220 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่และเล็ก2 (ต้องเรียนวิชา 2071207
ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีสากล1 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073217 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่และเล็ก3(ต้องเรียนวิชา 2071208
ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีสากล2 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
2073218 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีร่วมสมัย
2(0-4-2)
2073219 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีลกู ทุ่ง
2(0-4-2)
2073220 การขับร้องประสานเสียง
2(0-4-2)
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
2074601 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล 2(90)
2074602 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพดนตรีสากล
5(320)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ งเทียบโอนรายวิชาจาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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สาขาวิชาศิลปกรรม

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมสูค่ วามเป็นสากล
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านศิลปกรรม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปกรรมที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
2.3 เพื่อ ผลิตบัณ ฑิตที่มีทั กษะทางการคิ ดวิเคราะห์ทางด้านศิล ปกรรม สามารถสร้างสรรค์ผ ลงาน และประเมินคุ ณค่าทั้งทางด้าน
สุนทรียะและคุณค่าทางด้านศิลปกรรมได้
2.4 เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
2.5 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถดํารงชีวิตและปรับตนเองได้
อย่างสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน
2.6 เพื่อให้บัณฑิตมีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้ความรู้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมของชาติสู่ความเป็น
สากลได้
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. พนักงานบริษัทหรือสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจทางด้านศิลปกรรม
2. นักวิชาการทางศิลปกรรม ผู้นําชมพิพิธภัณฑ์/หอศิลป์ ผู้ให้คําปรึกษาทางด้านศิลปกรรม
3. ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านศิลปกรรม ผู้สร้างสรรค์/ผลิต/จัดจําหน่ายงานศิลปกรรม
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรมในหน่วยงานราชการและเอกชน
5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางศิลปกรรม
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
98
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
6
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
85
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
58
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
27
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หน่วยกิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีเนือ้ หาไม่ซา้ํ ซ้อนกับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2073110 การสอนดนตรี
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500137 สุนทรียศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
- วิชาบังคับ
2001103 ทฤษฎีสี
2001112 หลักการศิลปะ
2001113 องค์ประกอบศิลป์
2021101 การวาดเส้น1
2021102 จิตรกรรม1
2021303 ประติมากรรม1
2021202 ภาพพิมพ์1
2012106 วัสดุและเทคนิคศิลปะ
2021108 จิตรกรรมไทย1
2011201 ประวัตศิ าสตร์ศิลป์
2014203 ศิลปะร่วมสมัย
2014301 ศิลปะวิจารณ์
2014308 ความคิดสร้างสรรค์
2022213 การสร้างสื่อผสมทางการพิมพ์
2033414 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปกรรม1
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30 หน่วยกิต 2043113 การสร้างสรรค์รปู แบบเอกลักษณ์ไทย
3(2-2-5)
2003902 ธุรกิจและหลักปฏิบัติวชิ าชีพทางศิลปกรรม
3(2-2-5)
98 หน่วยกิต 2003903 วิธีวิจัยทางศิลปกรรม
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต 2004911 โครงการพิเศษศิลปกรรม
4(2-4-6)
3(2-2-5)
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
3(2-2-5)
ก. กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์
3(2-2-5) 2021107 กายวิภาค
3(2-2-5)
85 หน่วยกิต 2021104 วาดเส้น2 (ต้องเรียนวิชา 2021101 การวาดเส้น1
58 หน่วยกิต
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2021103 จิตรกรรม2 (ต้องเรียนวิชา 2021102 จิตรกรรม1
3(2-2-5)
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2022104 จิตรกรรม3(ต้องเรียนวิชา 2021103 จิตรกรรม2
3(2-2-5)
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2012202 ประวัตศิ าสตร์ศิลปะไทย
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2021109 จิตรกรรมไทย2 (ต้องเรียนวิชา 2021108 จิตรกรรม
3(2-2-5)
ไทย1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2021110 จิตรกรรมไทย3(ต้องเรียนวิชา 2021109 จิตรกรรม
3(2-2-5)
ไทย2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2021116 จิตรกรรมสร้างสรรค์
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2022109 วิเคราะห์จิตรกรรม
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2021304 ประติมากรรม2 (ต้องเรียนวิชา 2021303
3(2-2-5)
ประติมากรรม1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2021308 ประติมากรรม3(ต้องเรียนวิชา 2021304
3(2-2-5)
ประติมากรรม2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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2042109 ประติมากรรมดินเผา
3(2-2-5)
2022305 ประติมากรรมสร้างสรรค์
3(2-2-5)
2022202 ภาพพิมพ์2 (ต้องเรียนวิชา 2021202 ภาพพิมพ์1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2022203 ภาพพิมพ์3(ต้องเรียนวิชา 2022202 ภาพพิมพ์2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2021203 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
2021211 การพิมพ์ซิลค์สกรีนสร้างสรรค์
3(2-2-5)
2014204 ศิลปะกลุ่มประเทศอาเซียน
3(2-2-5)
2014102 ศิลปะนาฏดุริยางค์สร้างสรรค์
3(2-2-5)
ข. กลุ่มวิชาออกแบบ
2031401 หลักการออกแบบ
3(2-2-5)
2031402 เขียนแบบพื้นฐาน
3(2-2-5)
2031202 บาติก
3(2-2-5)
2031211 เทคนิคการออกแบบลายผ้า
3(2-2-5)
2031404 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ
3(2-2-5)
2041103 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
3(2-2-5)
2041105 ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
3(2-2-5)
2042104 การออกแบบของที่ระลึก
3(2-2-5)
2042201 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3(2-2-5)
2041402 การออกแบบตกแต่ง
3(2-2-5)
2041403 การออกแบบตกแต่งภายใน
3(2-2-5)
2041405 เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
2041112 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
3(2-2-5)
2041406 การออกแบบตกแต่งภายนอก
3(2-2-5)
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2041407
2022307
2031102
2031105
2032103

เทคโนโลยีการออกแบบ
3(2-2-5)
เทคนิคการทําหุ่นจําลอง
3(2-2-5)
การออกแบบตัวอักษร
3(2-2-5)
การออกแบบนิเทศศิลป์1
3(2-2-5)
การออกแบบนิเทศศิลป์2 (ต้องเรียนวิชา 2031105
การออกแบบนิเทศศิลป์1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2031107 ออกแบบโฆษณา
3(2-2-5)
2031403 จิตวิทยาการออกแบบ
3(2-2-5)
2032403 การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ
3(2-2-5)
2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
2033104 เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อภาพและเสียง
3(2-2-5)
2033415 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปกรรม2 (ต้องเรียนวิชา
2033414 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปกรรม1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2033416 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปกรรม3(ต้องเรียนวิชา
2033415 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปกรรม2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2004909 การนําเสนอผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
7 หน่วยกิต
2003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม 2(90)
2004802 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพศิลปกรรม
5(320)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวน 6 หน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
เนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
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สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ตะวันตก การแสดงและการ
กํากับการแสดง อีกทั้งเพิ่มทักษะความรู้ด้านนาฏศิลป์อาเซียน และนาฏศิลป์อินเดีย ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ได้อย่างหลากหลาย เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและสังคม และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะการแสดง
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดง
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักแสดง
2. นักเขียนบท
3. ผู้จัดการแสดง
4. ผู้กํากับการแสดง
5. ผู้ฝึกสอนการแสดง
6. ผู้ออกแบบท่ารํา ท่าเต้น
7. นักจัดการแสดงและกิจกรรมพิเศษ
8. นักวิชาการด้านการแสดงและด้านศิลปะและวัฒนธรรม
9. นักฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความกล้าแสดงออกตามองค์กรต่างๆ
10. นักบริหารจัดการในองค์กรด้านศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมศิลปะบันเทิงประกอบฉาก , ช่างแต่งหน้า-ทําผมและฝ่ายเทคนิค
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
12
- วิชาบังคับ
6
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
6
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
81
- วิชาบังคับ
58
- วิชาบังคับเลือกตามความถนัด 1 กลุ่ม
15
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
8
2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
7
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
เลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน 6
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีเนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิตของมหาวิทยาลัย
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 100
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 12
2.1.1 บังคับ
6
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500137 สุนทรียศาสตร์
2.1.2 เลือก
6
กลุ่มภาษาศาสตร์
1500117 การพูดและการฟังเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1500119 การอ่านและการเขียนเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500133 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น
กลุ่มมนุษยศาสตร์
1500126 ข้อมูลท้องถิ่น
1500134 การจัดการความรู้
1500136 ประวัตศิ าสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500138 ทักษะชีวิต
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
กลุ่มสังคมศาสตร์
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500117 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2500118 การเมืองและการปกครองของไทย
2500121 สังคมวิทยาเบื้องต้น
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หน่วยกิต 2500122 รัฐกับพลเมืองไทย
2500123 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 81
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
58
หน่วยกิต 2051101 ประวัติและทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย
3(2-2-5) 2051102 นาฏศิลป์ไทยขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5) 2051103 การแสดงท้องถิ่น
หน่วยกิต 2053109 เพลงและการแสดงพืน้ บ้าน
2053110 ละครไทย
3(2-2-5) 2051201 ประวัติและทฤษฎีนาฏศิลป์ตะวันตก
3(2-2-5) 2051202 บัลเล่ต์ขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5) 2052206 นาฏศิลป์ร่วมสมัย1
3(2-2-5) 2052207 แจ๊สด้านซ์1
2052301 นาฏศิลป์อาเซียน
3(2-2-5) 2051501 การแต่งหน้าเพื่อการแสดง
3(2-2-5) 2052502 การแต่งกายและอุปกรณ์เพื่อการแสดง
3(2-2-5) 2053503 การออกแบบศิลปะการแสดง
3(3-0-6) 2053504 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
3(3-0-6) 2051601 พื้นฐานการแสดงและการกํากับการแสดง
2052604 การแสดง1
3(2-2-5) 2053606 การพูดและการฝึกเสียงเพื่อการแสดง
3(3-0-6) 2052701 การบริหารจัดการศิลปะบันเทิง
3(3-0-6) 2053801 วิธีวิจัยทางศิลปะการแสดง
3(3-0-6) 2054802 ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดง
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
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2.2.2 วิชาบังคับเลือกตามความถนัด
15 หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนเพียง 1 กลุ่ม จาก 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มนาฏศิลป์ไทย
2051104 การรําหน้าพาทย์
2(0-4-2)
2052105 นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน
2(0-4-2)
2052106 รําเดี่ยวมาตรฐาน
2(0-4-2)
2053107 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
3(2-2-5)
2053401 นาฏวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
2053402 รามเกียรติ์
3(3-0-6)
กลุ่มนาฏศิลป์ตะวันตก
2051203 บัลเล่ต์1
2(0-4-2)
2052204 บัลเล่ต2์
2(0-4-2)
2052205 บัลเล่ต์3
2(0-4-2)
2053208 นาฏศิลป์ร่วมสมัย2
3(2-2-5)
2053209 แจ๊สด้านซ์2
3(2-2-5)
2053210 นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันตก
3(2-2-5)
กลุ่มการแสดงและการกํากับการแสดง
2053505 ละครสร้างสรรค์
3(2-2-5)
2051602 การอ่านตีความและการวิเคราะห์บทละคร
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2052603 การกํากับการแสดง1
2052605 การแสดงแสง เสียง
2(0-4-2)
2053607 การแสดง2
3(2-2-5)
2053608 การเขียนบทละครเวที
3(3-0-6)
2.2.3 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
2053107 ระบําเบ็ดเตล็ด
2(0-4-2)
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2053111 ลิเก
3(2-2-5)
2054211 บัลเล่ต์4
2(0-4-2)
2054212 บัลเล่ต์5
2(0-4-2)
2054213 นาฏศิลป์ร่วมสมัย3
3(2-2-5)
2054214 แจ๊สด้านซ์3
3(2-2-5)
2053302 นาฏศิลป์อินเดีย
3(2-2-5)
2053303 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ
3(3-0-6)
2053506 ดนตรีและเพลงเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
2053609 การเคลื่อนไหวบนเวที
2(0-4-2)
2053610 การกํากับการแสดง2
3(2-2-5)
2053611 การแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
3(2-2-5)
2053612 การเขียนบทละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
3(3-0-6)
2054613 การกํากับภาพยนตร์สนั้
3(2-2-5)
2054614 ละครเด็ก
3(2-2-5)
2053702 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
2053703 การผลิตละครเวที
3(2-2-5)
1553305 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต
2054901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง 2(90)
2054902 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางศิลปะการแสดง 5(320)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยมี เ นื้ อ หาไม่ ซ้ํ า ซ้ อ นกั บ
รายวิ ช าที่ เ คยศึ ก ษามาแล้ ว หรื อ เป็ นรายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การเที ย บโอน
รายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สาขาวิชานิติศาสตร์

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)

Bachelor of Laws
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาสังคมและท้องถิ่น ด้วยกฎหมายและคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนําความรู้จากหลักสูตรไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ผู้พิพากษา)
2. ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง (ตุลาการศาลปกครอง)
3. ข้าราชการอัยการ (พนักงานอัยการ)
4. ข้าราชการตํารวจ
5. ข้าราชการทหาร
6. นิติกร
7. เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ)
8. เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ (ประจําศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง)
9. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (DSI)
10. เจ้าพนักงานสังกัด ป.ป.ส.
11. ทนายความ
12. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Consultants)
13. นักวิชาการ หรือนักวิจัยด้านกฎหมาย
14. พนักงานบริษัทในสายงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
105 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกนคณะ
3
หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
80
หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
15
หน่วยกิต
2.4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวด 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก หรือรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกนคณะ
ให้เรียน 3 หน่วยกิต
2500128 จิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
3(2-2-5)
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน 80 หน่วยกิต
2561101 หลักกฎหมายเอกชน
3(3-0-6)
2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรม
และสัญญา
3(3-0-6)
2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้
3(3-0-6)
2561104 กฎหมายอาญา1
3(3-0-6)
2561201 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
2(2-0-4)
2561202 หลักกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
2561204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2(2-0-4)
2562105 กฎหมายอาญา2
3(3-0-6)
2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน3(3-0-6)
2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
และลาภมิควรได้
3(3-0-6)
2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)
2562113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว 2(2-0-4)
2562114 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา1
3(3-0-6)
2562115 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา2
3(3-0-6)
2562116 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา3
3(3-0-6)
2562117 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก
2(2-0-4)
2562204 นิติปรัชญา
2(2-0-4)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2563115 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1
3(3-0-6)
2563116 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2
3(3-0-6)
2563117 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1
3(3-0-6)
2563118 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2
3(3-0-6)
2563119 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
3(3-0-6)
2563207 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
2563208 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
2563209 กฎหมายแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3(3-0-6)
2563405 กฎหมายเกี่ยวกับมรดกโลก
3(3-0-6)
2564120 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
2564401 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีเมือง 3(3-0-6)
2564504 การว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(1-2-3)
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้จากกลุ่มวิชาใดก็ได้
ก) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา
2564121 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
2564122 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
2564123 นิติเวชศาสตร์
3(3-0-6)
2564124 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)
2564125 กฎหมายการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6)
ข) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
2564209 กฎหมายเกี่ยวกับบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
2564210 กฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
2564211 กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3(3-0-6)
2564212 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 3(3-0-6)
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2564213 สัญญาทางปกครอง
3(3-0-6)
2564214 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
2564215 กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
2564220 กฎหมายการคลังและภาษีอากร
3(3-0-6)
ค) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
2564301 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
2564302 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3(3-0-6)
2564303 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 3(3-0-6)
ง) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
2564402 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลและพาณิชย์นาวี 3(3-0-6)
2564403 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
จ) กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา
2564502 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
2564503 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
2.4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2564602 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2(90)
2564603 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย (ต้องเรียนวิชา
2564602 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
ผ่านมาก่อน)
5(420)
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ข) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวด 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
หรือรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้น
รายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียน พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

291

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิต บัณ ฑิต ให้มีค วามรู้แ ละทัก ษะด้านเทคโนโลยีก ารสื่อ สารอย่างที่ส ามารถปฏิบัต ิงาน ในสายวิ ช าชี พ นิ เ ทศศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลายหน้ าที่ มี ค วามรอบรู้ ความคิ ด สร้ างสรรค์ คุ ณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ วิชาชีพอย่างเหมาะสม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทั้งด้านการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารองค์กร รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสามารถผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารได้อย่างรอบด้าน
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสนองตอบความต้องการและเพื่อการสร้างสรรค์ท้องถิ่นและสังคมโดยรวม
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม
2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ผู้สื่อข่าว
2. นักสื่อสารองค์กร
3. นักสื่อสารการตลาด
4. ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
5. พิธีกรและผู้ดําเนินรายการ
6. นักออกแบบสื่อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
7. ช่างภาพ
8. นักสื่อสารกิจกรรมพิเศษ
9. ผู้ผลิตสื่ออิสระ
10. ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
27
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
51
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
15
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นตามความสนใจ โดยเป็ น รายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และต้องไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
27 หน่วยกิต
2053607 การแสดง2
3(2-2-5)
3011101 หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
3011201 สังคมศาสตร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
3011202 การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
3011203 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
3011204 จิตวิทยาการสื่อสารและพฤติกรรมการสื่อสาร 3(3-0-6)
3012201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์1
3(3-0-6)
3012301 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
3013501 ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
3013901 ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
51 หน่วยกิต
3011102 หลักการบันเทิง
3(3-0-6)
3011103 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
3011104 วาทนิเทศ
3(2-2-5)
3011301 การสื่อข่าวในยุคดิจิทลั
3(2-2-5)
3011501 การถ่ายภาพระบบดิจิทัล
3(2-2-5)
3011502 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
3011503 การสร้างสารเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
3012202 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3012302 การเขียนบทความและสารคดีสําหรับ
งานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
3012501 การเขียนบทเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 3(2-2-5)
3012502 การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทลั 1
3(2-2-5)
3012503 การผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
3013301 การสื่อสารแบบรวมสื่อ
3(2-2-5)
3013401 การวางแผนกลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
3(3-0-6)
3013402 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
3013403 การสื่อสารองค์กร
3(3-0-6)
3014501 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
15 หน่วยกิต
3012203 สื่อพื้นบ้าน
3(2-2-5)
3012504 การผลิตสือ่ บันเทิง (ต้องเรียนวิชา 3011102
หลักการบันเทิง ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3012505 การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทลั 2 (ต้องเรียนวิชา 3012502
การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทลั 1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
3013202 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์2 (ต้องเรียนวิชา 3012201
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
3013203 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
3013204 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
3(3-0-6)
3013302 สารคดีเชิงข่าว (ต้องเรียนวิชา 3011301 การสื่อข่าว
ในยุคดิจิทัล ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3013303 สื่อมวลชนในท้องถิ่น
3(2-2-5)
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3013404
3013501
3014301
3014901

การบริหารกิจการสื่อ
3(3-0-6)
การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
การรู้เท่าทันสื่อ
3(3-0-6)
การสัมมนานิเทศศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 3014801
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต
3013801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2(0-90-0)
3014801 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์ 5(0-450-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ โดยเป็นรายวิชาที่เปิด
สอนในระดั บปริญญาตรี ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธยา
และต้องไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างนักบริหารมืออาชีพในองค์การภาครัฐและเอกชนที่มีจิตสาธารณะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูด้ ้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบตั ิงานด้านการบริหารระดับปฏิบัติการในองค์กรภาครัฐและเอกชน
สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ การนําเสนอ และมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. รับราชการในตําแหน่งต่างๆ สังกัดกระทรวง กรม ในสายต่างๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์งานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานฝ่ายบุคคล
2. พนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจในสายบริหารทั่วไป ตําแหน่งระดับปฏิบัติ เช่น พนักงานฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. พนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่รองรับองค์การภาคเอกชน เช่น พนักงานประจําสํานักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป หรือหน่วยงานองค์การไม่
แสวงหาผลกําไร และองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ตํารวจ และทหาร
6. ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระตามความถนัด
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
45
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมายเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
2500128 จิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
3(2-2-5)
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1500117 การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล 3(2-2-5)
1500119 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล 3(2-2-5)
1500142 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
1500136 ประวัตศิ าสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
3(2-2-5)
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
1500143 การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม 3(2-2-5)
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
2500121 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
2500125 ระบบสังคมและการเมืองไทย
3(3-0-6)
2500126 กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
3(3-0-6)
2500127 ภูมิลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน 39 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ
2551106 ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
2552105 ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
2.2.2 กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
2551201 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
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2553205 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
2553206 การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
2.2.3 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2552306 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2.2.4 กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนสตร์
2551404 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
2551405 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
2552404 การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
2553408 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
2554417 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
2.2.5 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ
2552515 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
2.3.6 กลุ่มองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์
2553601 สหวิทยาการรัฐประศาสนศาสตร์กบั การบริหารจัด
การเมืองมรดกโลก
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลาย
กลุ่มรวมกัน
2.3.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ
2552103 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
2552104 เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
2553108 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลีย่ นแปลง3(3-0-6)
2552109 การบริหารจัดการเมือง
3(3-0-6)
2554110 การจัดการเครือข่ายสาธารณะ
3(3-0-6)
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2.3.2 กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
2552205 การกําหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
2553207 การนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล 3(3-0-6)
2554206 การประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
2.3.3 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2554306 การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
2593301 การบริหารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
2593302 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2.3.4 กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
2551406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
2551407 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
2552406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
2552405 อาเซียนในการเมืองโลก1
3(3-0-6)
2553409 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
2553410 จริยธรรมสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
2553411 การเมืองภาคประชาชน
3(3-0-6)
2553412 ชนชั้นนําและผู้นําทางการเมือง
3(3-0-6)
2553413 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
2553414 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
2553415 อาเซียนในการเมืองโลก2
3(3-0-6)
2554418 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
2554419 การจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
2554420 การสื่อสารการเมือง
3(3-0-6)
2592401 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
2593110 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
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2593409 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
2562114 กฎหมายอาญา1
3(3-0-6)
2562105 กฎหมายอาญา2
3(3-0-6)
2.3.5 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ
2553509 เศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่
3(3-0-6)
2554501 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารเชิง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
3(2-2-5)
2.4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
2.4.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2(90)
2554801 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร์
(ต้องเรียนวิชา 2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านมาก่อน)
5(480)
2.4.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจ
ศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรี ย นรายวิ ชาใดๆ ในหลั ก สูต รมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบ
โอนผลการเรี ย นตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Public Administration Program in Local Government
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คคู่ ุณธรรมมีภาวะผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองท้องถิ่นที่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรภาคเอกชนตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ
2. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงกับหลักวิชาการได้เป็นอย่างดี
3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมขององค์กรและ
ชุมชนทุกลักษณะได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นําและ มีจิตสาธารณะ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐ
3. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ
4. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานองค์กรเอกชน
5. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ตํารวจ และทหาร
6. ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระ
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
39
หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
42
หน่วยกิต
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
6 หน่วยกิต
2500128 จิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
3(2-2-5)
1500142 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
เลือกเรียน
6 หน่วยกิต
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
2500121 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
2500125 ระบบสังคมและการเมืองไทย
3(3-0-6)
2500126 กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
3(3-0-6)
2500127 ภูมิลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ
2551106 ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
2552105 ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
2.2.2 กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
2551201 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
2553205 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
2553206 การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
2.2.3 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2552306 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2.2.4 กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
2551404 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2551405 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
2552404 การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
2553408 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
2554417 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
2.2.5 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ
2552515 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
2.2.6 กลุ่มองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์
2594601 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา 3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนทุกกลุ่มองค์ความรู้ดังต่อไปนี้ รวมกันไม่น้อย
กว่า 42 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ
2593102 นวัตกรรมทางการบริหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
2592102 การจัดการภาครัฐกับธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
2.3.2 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2592302 การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
2592303 การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งและประเมินผล
การปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
2593301 การบริหารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
2593302 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2593303 การจัดประชุมสัมมนา
3(3-0-6)
2593304 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3(3-0-6)
2593305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 3(3-0-6)
2593306 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน
3(3-0-6)
2593307 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
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2.3.3 กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
2591401 แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
2592401 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
2592402 การเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6)
2592403 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
2593401 โลกาภิวัตน์กับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
2593402 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
2593403 การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
3(3-0-6)
2593404 การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เมืองและมหานคร 3(3-0-6)
2593405 การมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น 3(3-0-6)
2593406 ประชาสังคม
3(3-0-6)
2593407 การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ 3(2-2-5)
2593408 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
2593409 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
2593410 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
2594402 สัมมนาทางการปกครองท้องถิ่น
3(2-2-5)
2562114 กฎหมายอาญา1
3(3-0-6)
2562105 กฎหมายอาญา2
3(3-0-6)
2.3.4 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ
2593501 การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
2593502 เศรษฐกิจชุมชนและการจัดการวิสาหกิจชุมชนของท้องถิ่น 3(3-0-6)
2593503 การบริหารงานพัสดุ
3(3-0-6)
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2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิตให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
2554801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2(90)
2554802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องเรียน
วิชา 2554801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านมาก่อน)
5(480)
2.4.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจ
ศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรีย นรายวิ ชาใดๆ ในหลัก สูต รมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบ
โอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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สาระสําคัญของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักการ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษามุ่งผลิตกําลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี และยึดหลักความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนนําไปสู่การพัฒนาก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้าน
เทคนิควิธีและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม
จุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของสังคม
และท้องถิ่นโดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประกอบอาชีพอิสระได้
2. นําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้
อย่างเหมาะสม
3. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดํ า รงชี วิ ต การประกอบอาชี พ สั ง คม และ
สภาพแวดล้อม
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนําไปสู่
การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
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สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจํานวนทั้งหมด 14 สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีจํานวน 11 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. สาขาวิชาเคมี
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีจํานวน 2 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีจํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Science Program in Agriculture
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
“เกษตรศาสตร์ นําความรู้และคุณธรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่น”
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีค วามมุ่งมั่ นในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตให้มีความเหมาะสมและทันต่อความต้องการตลาดโลก โดยคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ คือ มีความรู้ มีคุณธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพในสาขา
เกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรและสามารถนําความรู้ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาประเทศและการเกษตรไทยให้มีความทันสมัย
และยั่งยืน
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. รับราชการในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน และ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร
2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
3. พนักงานในหน่วยงานเอกชน
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
137 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
101 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ให้เรียน
24
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
71
หน่วยกิต
- บังคับเรียน
ให้เรียน
41
หน่วยกิต
- เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ไม่มีเนื้อหาซ้ําซ้อนกับวิชาที่เรียนมาแล้ว
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 101
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24
1552601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101 เคมีเบื้องต้น
4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องต้น
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบือ้ งต้น
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
4001101 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า
71
- บังคับเรียน
41
4021303 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
4022506 ชีวเคมีเบื้องต้น
4033104 พันธุศาสตร์
4032201 จุลชีววิทยา
4032202 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
5001101 หลักการปลูกพืช
5001201 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน่วยกิต 5001601
5002501
หน่วยกิต 5002502
หน่วยกิต 5002503
3(3-0-6) 5003701
3(3-0-6) 5003901
1(0-3-0) 5003902
3(3-0-6) 5004903
1(0-3-0)
3(3-0-6) 5003105
1(0-3-0) 5003106
3(2-2-5) 5003107
3(2-2-5)
5003108
3(2-2-5) 5003202
หน่วยกิต 5003204
หน่วยกิต 5003205
3(2-2-5) 5003306
3(2-2-5) 5003307
3(2-2-5) 5003308
3(3-0-6) 5003401
1(0-3-0) 5003402
3(2-2-5) 5003403
3(2-2-5) 5003404
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หลักการเลีย้ งสัตว์
3(3-0-6)
กีฏวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
หลักการควบคุมวัชพืช
3(2-2-5)
โรคพืชเบื้องต้น
3(2-2-5)
หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
3(2-2-5)
สัมมนาทางการเกษตร
1(1-0-2)
ปัญหาพิเศษเกษตร
3(2-2-5)
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
เกษตรทฤษฎีใหม่
3(2-2-5)
เกษตรอาเซียน
3(2-2-5)
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น
3(2-2-5)
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(2-2-5)
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(2-2-5)
การอนุรักษ์ดินและน้ํา
3(2-2-5)
เทคนิคการใช้ดิน-ปุ๋ย-น้ํา
3(2-2-5)
ธัญพืช
3(2-2-5)
พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-2-5)
พืชน้ํามัน
3(2-2-5)
หลักการพืชสวน
3(2-2-5)
การผลิตผัก
3(2-2-5)
ไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-2-5)
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
3(2-2-5)
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

5003406
5003407
5004306
5004309
5004307
5004308
5004310
5003506
5003507
5003508
5003509
5003604
5003605
5003606
5004106
5004110
5004105
5004111
5004112
5004202
5004203
5004204
5004402
5004403

หลักการขยายพันธุ์พชื
3(2-2-5)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตร
3(2-2-5)
พืชอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
พืชพลังงาน
3(2-2-5)
พืชอาหารสัตว์
3(2-2-5)
พืชเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
โรคของพืชเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
โรคของผลิตผลพืชภายหลังเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
3(2-2-5)
การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
3(2-2-5)
การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
3(2-2-5)
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
3(2-2-5)
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-2-5)
การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร 3(2-2-5)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและระบบการผลิตเชิง
บูรณาการ
3(2-2-5)
การจัดการดิน
3(2-2-5)
มลพิษของดินและการจัดการ
3(2-2-5)
ปุ๋ย
3(2-2-5)
การจัดสวนและสนามหญ้า
3(2-2-5)
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์พืช
3(2-2-5)
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5004404 อนุกรมวิธานของพืชปลูก
3(2-2-5)
5004702 การส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
3(2-2-5)
5004704 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
5004705 ระบบสารสนเทศเกษตร
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
6 หน่วยกิต
1) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5002801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์1 1(45)
5003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์2
(ต้องเรียนวิชา 5002801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเกษตรศาสตร์1 ผ่านมาก่อน)
1(45)
5004803 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเกษตรศาสตร์(ต้องเรียนวิชา
5003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์2 ผ่านมาก่อน)
4(350)
หรือ
2) วิชาสหกิจศึกษา
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
หมายเหตุ วิชาเตรียมสหกิจศึกษาไม่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษา
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจ
ศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ไม่มีเนื้อหาซ้ําซ้อน
กับวิชาที่เรียนมาแล้ว
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สาขาวิชาเคมี

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Science Program in Chemistry
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตในด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะกระบวนการทางเคมี สามารถนําความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพและชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความกระตือรือร้นในการคิด รู้จักวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเป็นเหตุเป็น
ผลอย่างมีระบบ ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทําการวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาของท้องถิ่นอัน
ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
2.1 มีความรู้ทางเคมี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูง
2.2 มีทักษะในการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
2.3 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์และสังคม
2.4 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการสืบค้น และนําเสนอข้อมูลทางเคมีได้
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักเคมี
2. นักวิทยาศาสตร์
3. นักวิเคราะห์วิจัย
4. นักวิจัยและพัฒนา ทางด้านเคมีในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / ฝ่ายควบคุมคุณภาพ / ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
6. ครู อาจารย์ ผู้สอนเคมีหรือวิทยาศาสตร์
7. นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
8. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องทางเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
129 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
93
หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
31
หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
- บังคับ
48
หน่วยกิต
- เลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่น้อยกว่า
5
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
31 หน่วยกิต
4091101 แคลคูลัส1
3(3-0-6)
4091102 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา
4091101 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4021101 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
4031102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบือ้ งต้น
1(0-3-0)
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
4011601 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์เบื้องต้น
1(0-3-0)
4021103 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
4021104 ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1552601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
บังคับ
48 หน่วยกิต
4022201 เคมีอนินทรีย1์ (ต้องเรียนวิชา4021103 เคมีพื้นฐาน
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4022301 เคมีอินทรีย1์ (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
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4022302 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรีย1์
1(0-3-0)
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์1 (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน,
4091102 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4023501 ชีวเคมีพื้นฐาน (ต้องเรียนวิชา4022301 เคมีอินทรีย์1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4023502 ปฏิบตั ิการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
4022601 ปริมาณวิเคราะห์
3(3-0-6)
4022602 ปฏิบตั ิการปริมาณวิเคราะห์
1(0-3-0)
4022202 เคมีอนินทรีย์2 (ต้องเรียนวิชา 4022201 เคมีอนินทรีย์1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4022203 ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรีย์
1(0-3-0)
4022303 เคมีอินทรีย2์ (ต้องเรียนวิชา 4022301 เคมีอินทรีย1์
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4022304 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรีย2์
1(0-3-0)
4022402 เคมีเชิงฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4022403 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิสิกส์
1(0-3-0)
4023603 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1
3(3-0-6)
4023604 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1 1(0-3-0)
4023305 สเปกโทรสโกปีสําหรับเคมีอินทรีย์
2(2-0-4)
4023605 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2
3(3-0-6)
4023606 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2 1(0-3-0)
4023701 ระบบควบคุมคุณภาพ
1(1-0-2)
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4023702 ความปลอดภัยทางเคมี
1(1-0-2)
4023901 สัมมนาเคมี1
1(0-2-1)
4024903 โครงการวิจัยทางเคมี
2(0-4-2)
1553602 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี
3(3-0-6)
เลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
กลุ่มเคมีอนินทรีย์
4023204 เคมีอนินทรีย3์ (ต้องเรียนวิชา 4022202 เคมีอนินทรีย2์
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4023205 เคมีออร์แกโนเมทาลิก
2(2-0-4)
4024206 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์
2(2-0-4)
4024207 เคมีซีโอไลต์
2(2-0-4)
กลุ่มเคมีอินทรีย์
4023306 เคมีอินทรีย3์ (ต้องเรียนวิชา 4022303 เคมีอินทรีย2์
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4023307 อินทรีย์สังเคราะห์
3(2-2-5)
4024308 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
4024309 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอินทรีย์
2(2-0-4)
กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์
4024404 เคมีเชิงฟิสิกส์3(ต้องเรียนวิชา 4022402 เคมีเชิงฟิสิกส์2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4024405 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์
2(2-0-4)
กลุ่มชีวเคมี
4024504 วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี
2(2-0-4)
4024505 ชีวเคมีวิเคราะห์ (ต้องเรียนวิชา 4023501 ชีวเคมีพื้นฐาน
ผ่านมาก่อน)
2(2-0-4)
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กลุ่มเคมีวิเคราะห์
4023607 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย (ต้องเรียนวิชา 4022601
ปริมาณวิเคราะห์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4024608 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวิเคราะห์
2(2-0-4)
กลุ่มเคมีประยุกต์
4023703 เคมีสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
4023704 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2(1-2-3)
4024705 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
2(2-0-4)
4024706 เคมีอุตสาหกรรม (ต้องเรียนวิชา 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4024707 ยูนิตโอเปอเรชัน
3(3-0-6)
4024708 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
4024709 เคมีอาหาร
3(2-2-5)
4024711 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอาง
3(3-0-6)
4024712 ปฏิบตั ิการเป่าแก้ว
2(2-0-4)
4024713 การเป่าแก้วเบื้องต้น
3(2-2-5)
4024714 เทคนิคทางรังสีเอกซ์
2(2-0-4)
4024715 วัสดุศาสตร์ทางเคมี
3(3-0-6)
4024902 สัมมนาเคมี2
1(0-2-1)
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
4024801 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเคมี
5(350)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Science Program in Home Economics
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะทางคหกรรมศาสตร์ และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการศึกษาหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสํานึกรักความเป็นไทยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชาและแนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารและควบคุมอาหาร
2. พนักงานฝ่ายโภชนาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ
4. พนักงานฝ่ายผลิตอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร
5. เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจงานดอกไม้ งานสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม งานศิลปะประดิษฐ์
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
18
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
22
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
54
หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ
33
หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 100
2.1 กลุ่มวิชาแกน
18
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101 เคมีเบื้องต้น
4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องต้น
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบือ้ งต้น
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
22
4571101 คหกรรมศาสตร์เบื้องต้น
4571504 หลักเศรษฐศาสตร์เพือ่ งานคหกรรมศาสตร์
4573502 การจัดการงานคหกรรมศาสตร์
4573301 บริโภคศึกษา
4573911 การสัมมนาคหกรรมศาสตร์
4573914 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
4572912 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
งานคหกรรมศาสตร์
4573503 ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 54
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ
33
4571202 ศิลปะเพื่อชีวิต
4571305 โภชนาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน่วยกิต 4571306
4571404
หน่วยกิต 4571503
หน่วยกิต 4572308
3(2-2-5) 4572406
3(2-2-5) 4572508
3(3-0-6) 4572710
1(0-3-0) 4574315
3(3-0-6) 4574915
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1.
1(0-3-0) 4571302
หน่วยกิต 4572304
3(2-2-5) 4572305
3(2-2-5) 4572306
3(3-0-6) 4572307
3(2-2-5) 4573302
1(0-2-1) 4573303
3(2-2-5) 4573304
4573305
3(2-2-5) 4573306
3(3-0-6) 4573307
หน่วยกิต 4573310
หน่วยกิต 4574313
3(2-2-5) 4574316
3(3-0-6) 4574317
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ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า
การแกะสลักผักและผลไม้
ขนมไทย
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
หลักการจัดดอกไม้และงานใบตอง
พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า 21
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
โภชนศาสตร์ครอบครัว
การถนอมอาหาร
อาหารท้องถิ่น
อาหารไทย
อาหารว่าง
อาหารอาเซียน
อาหารตะวันตก
อาหารตะวันออก
เทคนิคการผลิตเบเกอรี่
เทคนิคการผลิตเพสตรี้
ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม
อาหารอิสลาม
อาหารเพื่อสุขภาพและการบําบัดโรค
อาหารมังสวิรัตแิ ละอาหารเจ
การบริการอาหารในสถาบัน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4574318
4573313
2.
4571405
4571402
4572403
4572404
4572405
4573406
4573407
4573408
4573409
4573410
4574411
4574413
4574415
3.
4572701
4572702
4573701
4574701
4.
4571202
4572203
4572204
4572205
4572206

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินคุณภาพอาหาร
ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร
กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เทคนิคการตัดเย็บเสือ้ ผ้า
การออกแบบเครื่องแต่งกายและการวาดหุ่น
การสร้างแบบและแยกแบบตัด
การออกแบบแฟชั่นเสื้อระดับสูง
การสร้างแบบเสือ้ แฟชั่น
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
การตัดเย็บเสื้อผ้าชาย
การทําเสื้อผ้าบนหุ่น
การตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นในสตรี
การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
การตัดเย็บสูทสตรี
การตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตรี
ธุรกิจเสื้อผ้า
กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู
การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
พวงมาลัยดอกไม้สด
การเขียนลวดลาย
หัตถกรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
การจัดดอกไม้ในงานพิธีมงคลสมรส
การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3(2-2-5) 4573203 งานใบตองวิจิตรศิลป์
3(2-2-5)
3(2-2-5) 4573204 การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ
3(2-2-5)
4573205 เครื่องหอมและของชําร่วย
3(2-2-5)
3(2-2-5) 4573206 เครื่องแขวนไทย
3(2-2-5)
3(2-2-5) 4574201 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์
3(2-2-5)
3(2-2-5) 4573208 การจัดพาน
3(2-2-5)
3(2-2-5) 4574501 การจัดการธุรกิจศิลปะประดิษฐ์
3(2-2-5)
3(2-2-5)
5. กลุ่มวิชาการจัดการบ้านและทีอ่ ยู่อาศัย
3(2-2-5) 4572601 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
3(2-2-5)
3(2-2-5) 4572602 การออกแบบการตกแต่งภายในบ้าน
3(2-2-5)
3(2-2-5) 4573601 การจัดการเรื่องเวลาในครอบครัว
3(2-2-5)
3(2-2-5) 4574601 การจัดภูมิทศั น์ของบ้าน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต
3(2-2-5) 4574801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 1(0-45-0)
3(2-2-5) *4574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ (ต้องเรียน
3(2-2-5)
วิชา 4574801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คหกรรมศาสตร์
ผ่านมาก่อน)
5(0-450-0)
3(2-2-5)
หรือ
3(2-2-5)
1(0-45-0)
3(2-2-5) 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
3(2-2-5) *9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
ผ่านมาก่อน)
6(0-640-0)
3(2-2-5) 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
3(2-2-5)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
3(2-2-5)
3(2-2-5) มาแล้ว
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Science Program in Computer Science
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และสนองความต้องการของสังคม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนําความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานด้านคอมพิวเตอร์
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนําความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานการศึกษา ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
2. นักพัฒนาเว็บไซต์
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
5. วิศวกรระบบ
6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
9. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
10. ผู้สอนคอมพิวเตอร์
11. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
12. ประกอบอาชีพอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
99
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
15
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
57
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนัดและความสนใจ
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
15 หน่วยกิต
1552601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
4091101 แคลคูลัส1
3(3-0-6)
4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4132105 วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา
4091101 แคลคูลสั 1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4131102 ภินทนคณิตศาสตร์สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
57 หน่วยกิต
1.กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 12 หน่วยกิต
1552109 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
4132205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต้องเรียนวิชา
4132402 ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4132204 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต้องเรียนวิชา 4131301
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4133213 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
2.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
12 หน่วยกิต
4132402 ระบบฐานข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4131301 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4132403 สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
(ต้องเรียนวิชา 4131502 ระบบการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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4133610 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1
3(2-2-5)
4134605 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์2 (ต้องเรียนวิชา
4133610 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต
4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3(2-2-5)
4132302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2 (ต้องเรียนวิชา 4131301
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4133305 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (ต้องเรียนวิชา 4132205
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4133306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ต้องเรียนวิชา 4132205
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4133309 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (ต้องเรียนวิชา 4133306
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
12 หน่วยกิต
4131103 การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
4131104 ตรรกะดิจิทลั
3(2-2-5)
4132103 ระบบปฏิบัตกิ าร1 (ต้องเรียนวิชา 4131501 ระบบ
คอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4132104 โครงสร้างข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4131301 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
5.กลุม่ ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต
4131501 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
4131502 ระบบการสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียน
วิชา 4131104 ตรรกะดิจิทลั ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
4092401 แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลัส1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4133108 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (ต้องเรียนวิชา
4132104 โครงสร้างข้อมูล ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4133109 ทฤษฎีการคํานวณ (ต้องเรียนวิชา 4131102 ภินทนคณิตศาสตร์
สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4133110 ปัญญาประดิษฐ์ (ต้องเรียนวิชา 4132104 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
ผ่านมาก่อน)
4133111 ระบบปฏิบัตกิ าร2 (ต้องเรียนวิชา 4132103
ระบบปฏิบัตกิ าร1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133112 การประมวลภาษาธรรมชาติ(ต้องเรียนวิชา 4133110
ปัญญาประดิษฐ์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133113 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
4133114 การประมวลผลภาพ (ต้องเรียนวิชา 4133113
คอมพิวเตอร์กราฟิก ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133115 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ต้องเรียนวิชา 4131501
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4133116 การเรียนรู้ของเครื่องจักร (ต้องเรียนวิชา 4133110
ปัญญาประดิษฐ์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133117 ระบบสมองกลฝังตัว
3(2-2-5)
4133206 การวิจัยดําเนินงาน (ต้องเรียนวิชา 4131102
ภินทนคณิตศาสตร์สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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4133207 การทําเหมืองข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4132402
ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133208 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
4133209 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (ต้องเรียนวิชา 4132402
ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133210 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ต้องเรียนวิชา 4132104
โครงสร้างข้อมูล ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133211 การบริหารศูนย์สารสนเทศ
3(2-2-5)
4133212 การบริหารความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4133308 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4133310 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (ต้องเรียนวิชา 4133306
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133311 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขนั้ สูง (ต้องเรียนวิชา 4133306
3(2-2-5)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผ่านมาก่อน)
4133312 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
4133313 พื้นฐานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา
4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133314 เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2-2-5)
4133403 เศรษฐกิจดิจิทลั
3(3-0-6)
4133404 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน
(ต้องเรียนวิชา 4132103 ระบบปฏิบัติการ1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133405 การจัดการเครือข่าย (ต้องเรียนวิชา 4131502
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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4133406 การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สาย (ต้องเรียนวิชา
4131502 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133510 ระบบแบบกระจาย (ต้องเรียนวิชา 4132103
ระบบปฏิบัตกิ าร1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4133609 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา
4134706 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ต้องเรียนวิชา 4133610 โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์1 ผ่านมาก่อน)
6(540)
4134707 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 4133610 โครงงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์1 ผ่านมาก่อน)
6(540)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ ผู้ เรี ย นเลื อ กเรี ย นรายวิ ชาใดๆ ที่ เปิ ด สอนในหลั ก สู ต ร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ ต าม
ความถนัดและความสนใจ
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Science Program in Information Technology
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กร สังคม ท้องถิ่น และการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อให้บัณฑิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะความสามารถเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
2.2 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
2. ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
4) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
5) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6) ประกอบอาชีพอิสระ
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
96
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
15
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาแกนทางด้านภาษาอังกฤษ
6
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
60
หน่วยกิต
2.3.1 กลุม่ ประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ 12
หน่วยกิต
2.3.2 กลุม่ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
21
หน่วยกิต
2.3.3 กลุม่ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
15
หน่วยกิต
2.3.4 กลุม่ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
12
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.5 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
15 หน่วยกิต
1552601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
4091101 แคลคูลัส1
3(3-0-6
4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4141201 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
4141702 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาแกนทางด้านภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต
4141101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
4143102 การประยุกต์ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
60 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มประเด็นด้านวิชาองค์กรและระบบ
สารสนเทศ
12 หน่วยกิต
4141202 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
4142202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4141202
การออกแบบระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4143601 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต้องเรียนวิชา 4142301
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ และ 4141202
การออกแบบระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4143603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
21 หน่วยกิต
4142301 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (ต้องเรียนวิชา 4142201
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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4142603
4142604
4142605
4143501

การจัดการเว็บไซต์
3(2-2-5)
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)

4143902 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1
3(2-2-5)
4144901 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2
3(2-2-5)
2.3.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต
4141301 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4142502 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4142602 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-5)
4143301 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล
3(2-2-5)
4143502 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
2.3.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12 หน่วยกิต
4141401 คณิตศาสตร์ดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
4142201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
4142701 เครือข่าย1
3(2-2-5)
4142702 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา
4142701 เครือข่าย1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4141701 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
3(2-2-5)
4142501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา
4141201 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
ผ่านมาก่อน)
4142601 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

4143201 คลังข้อมูลและการทําเหมืองข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4141202 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
การออกแบบระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4143302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6) พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว รวมทั้ง
4143602 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5) เทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษารับรอง
4143604 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ต้องเรียนวิชา 4143603
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4143605 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
(5-2-2)3
4143606 เศรษฐกิจดิจิทลั
3(2-2-5)
4143701 เครือข่าย2 (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4143702 การจัดการและซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4143703 ระบบแบบกระจาย (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4143704 การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สาย
3(2-2-5)
4143705 การจัดการระบบปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
4143706 การบริหารและการออกแบบเครือข่าย (ต้องเรียนวิชา
4142701 เครือข่าย1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4143903 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ1 3(2-2-5)
4144601 ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
4144602 เทคโนโลยีการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
4144902 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ2 3(2-2-5)
3.5 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
3 หน่วยกิต
4144801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้องเรียน
วิชา 4143902 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1
ผ่านมาก่อน)
3(350)
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สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิ ตบั ณฑิ ตให้ส ามารถนํ าความรู้ และเทคโนโลยี ด้านอาชี วอนามัย และความปลอดภั ย ไปประยุ กต์ ใช้ ในการประกอบอาชี พอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในท้องถิ่น สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อ ผลิ ต บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาอาชี วอนามั ย และความปลอดภั ย ให้ มีค วามรู้ ด้ านวิท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ สาธารณสุ ข วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยี ด้ านอาชี วอนามั ยและความปลอดภั ย และสามารถนํ าความรู้ เหล่ านี้ ไปบู รณาการในการดู แ ลสุ ขภาพอนามั ย ความปลอดภั ย และ
สภาพแวดล้อม แก่ผู้ประกอบอาชีพ ทั้งในชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และชุมชนรอบสถานประกอบการ
2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาอาชี วอนามั ย และความปลอดภั ย ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ า นอาชี ว อนามั ย
ความปลอดภัย และด้านสาธารณสุข
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น
รวมถึงสถานประกอบการในภาครัฐและเอกชน
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ : Safety Officer) ในสถานประกอบการที่กฎหมายบังคับ
2. วิทยากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Laboratory Officer)
4. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัย ในหน่วยงานภาครัฐ
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
140 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
104 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
31
หน่วยกิต
2.1.1 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์
19
หน่วยกิต
2.1.2 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
6
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพสาธารณสุข
30
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้ ทั้งในและนอกคณะ
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
109 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
31 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
19 หน่วยกิต
1552601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
4011302 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์เบื้องต้น
1(0-3-0)
4021101 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
4022503 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ต้องเรียนวิชา
4021101 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4022504 ปฏิบตั ิการชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1(0-3-0)
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
4031102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบือ้ งต้น
1(0-3-0)
2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
6 หน่วยกิต
4172303 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4172304 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
30 หน่วยกิต
4171301 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(3-0-6)
4171302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
3(3-0-6)
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4172302 การปฐมพยาบาล
3(2-2-5)
4172305 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4172701 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
4173304 วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
4173305 หลักการป้องกันและควบคุมโรค
3(3-0-6)
4173801 อนามัยชุมชนและการฝึกปฏิบัติการชุมชน
3(2-2-5)
4174701 การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
4174904 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
2.3. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัย
14 หน่วยกิต
4173405 พิษวิทยาสําหรับอาชีวอนามัย
2(2-0-4)
4173406 อาชีวเวชศาสตร์
2(2-0-4)
4173409 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทํางาน
3(2-2-5)
4174905 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1(0-2-1)
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต ให้เกรดเป็น S หรือ U) 1(45)
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจ
ศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
4174803 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
6(640)
2.3.2 กลุ่มวิชาความปลอดภัย
10 หน่วยกิต
4172402 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4)
4173703 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
3(2-2-5)
4173407 การป้องกันอุบัติภัยและระงับอัคคีภัย
3(2-2-5)
4174703 การบริหารจัดการความปลอดภัย
2(2-0-4)
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2.3.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมทางด้านอาชีวอนามัยและ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ความปลอดภัย
ให้เรียน 8 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
4172204 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ราชภัฏพระนครศรีอยุธยานอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้ ทั้งในและนอกคณะ
4173203 กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
4173204 เทคโนโลยีการระบายอากาศและปรับอากาศ 3(3-0-6)
4173606 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี 3(3-0-6)
4173607 การอนุรักษ์พลังงาน
3(3-0-6)
4174204 การออกแบบและวางผังโรงงาน
3(3-0-6)
4174205 เขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
2.3.4 กลุ่มวิชากฎหมายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
4 หน่วยกิต
4173701 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
4173702 มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
2.3.5 กลุ่มวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
8 หน่วยกิต
4173408 สุขศาสตร์อตุ สาหกรรมและความปลอดภัย
3(3-0-6)
4173410 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างด้าน
สุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
3(2-2-5)
4173411 การฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม 2(1-2-3)
2.3.6 กลุ่มวิชาสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
4 หน่วยกิต
4174501 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
4174601 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2-0-4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

330

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Science Program in Mathematics
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ สามารถนําคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเอง และสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานสากล และตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ สามารถนําคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
กับสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 มีทักษะการคิด กระบวนการคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ มีความใฝ่รู้
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีระเบียบแบบแผนในการทํางาน
2.3 มีความรู้คู่คุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัว และแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญา
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม มีความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา
3. นักวิเคราะห์วางแผน วิจัยและประมวลผล
4. นักวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์
5. อาชีพในสายงานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เช่น งานพิจารณารับประกัน งานสินไหมทดแทน
6. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
7. งานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่น งานด้านพยากรณ์ นักคณิตศาสตร์และสถิติ ในธุรกิจและอุตสาหกรรม
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
28
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
66
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่
ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษา
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
28 หน่วยกิต
1552601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
4011101 ฟิสิกส์1
3(3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์1 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1หรือ
เรียนควบคู่ 4011101 ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน) 1(0-3-0)
4011103 ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4011104 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011103 ฟิสิกส์2 หรือ
เรียนควบคู่ 4011103 ฟิสิกส์ 2 ผ่านมาก่อน) 1(0-3-0)
4021101 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
1(0-3-0)
4091110 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(2-2-5)
4091201 แคลคูลัส1
3(2-2-5)
4091202 แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน
39 หน่วยกิต
1552109 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
4092102 หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4092203 แคลคูลัส3(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลสั 2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4092204 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ(ต้องเรียนวิชา 4091202
แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4092301 พีชคณิตเชิงเส้น1
3(2-2-5)
4093303 พีชคณิตนามธรรม1
3(3-0-6)
4093503 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข1(ต้องเรียนวิชา 4091202
แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4093601 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์(ต้องเรียนวิชา 4091202
แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4094206 ตัวแปรเชิงซ้อน (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4094904 สัมมนาคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
4094905 โครงงานคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4131101 การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา
4131101 การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
4093103 ทฤษฎีจํานวน
3(2-2-5)
4092104 วิยุตคณิต
3(2-2-5)
4093105 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
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4093106 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
4093205 แคลคูลสั ขั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4093302 พีชคณิตเชิงเส้น2 (ต้องเรียนวิชา 4092301 พีชคณิต
เชิงเส้น1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4093404 สํารวจเรขาคณิต
3(2-2-5)
4093504 การคํานวณทางคณิตศาสตร์(ต้องเรียนวิชา 4091202
แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4093602 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
4094107 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4094207 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย(ต้องเรียนวิชา 4092204
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4094304 พีชคณิตนามธรรม2 (ต้องเรียนวิชา 4093303
พีชคณิตนามธรรม1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4094505 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข2 (ต้องเรียนวิชา 4093402
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4094603 การวิเคราะห์เชิงจริง
3(3-0-6)
4094703 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3(3-0-6)
4094906 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์1
3(3-0-6)
4094907 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์2 (ต้องเรียนวิชา 4094906
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต
4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
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4113301 การวิเคราะห์การถดถอย (ต้องเรียนวิชา 4111101 สถิติ
สําหรับวิทยาศาสตร์และ 4092301 พีชคณิตเชิงเส้น1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4113305 การวางแผนการทดลอง (ต้องเรียนวิชา 4111104
สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4113310 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ (ต้องเรียนวิชา
4111104 สถิตสิ ําหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4113501 การวิจัยดําเนินงาน
3(2-2-5)
4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
4114301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (ต้องเรียนวิชา 4111104
สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4114309 ระเบียบวิธีวิจัย (ต้องเรียนรายวิชาที่เกีย่ วข้องกับสถิติ
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4092701 การบัญชีการเงินสําหรับธุรกิจประกันภัย
3(2-2-5)
4093702 คณิตศาสตร์การเงิน1(ต้องเรียนวิชา 4111104
สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4093703 คณิตศาสตร์สําหรับการประกันชีวิต1 (ต้องเรียนวิชา
4093702 คณิตศาสตร์การเงิน1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4093704 การประกันวินาศภัย (ต้องเรียนวิชา 4111104
สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4093705 ตัวแบบการอยูร่ อด (ต้องเรียนวิชา 4093703
คณิตศาสตร์สําหรับการประกันชีวิต1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
4093706 ตัวแบบความสูญเสีย (ต้องเรียนวิชา 4111104
สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
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4094707 คณิตศาสตร์การเงิน2 (ต้องเรียนวิชา 4093702
คณิตศาสตร์การเงิน1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4094708 คณิตศาสตร์สําหรับการประกันชีวิต2 (ต้องเรียนวิชา
4093703 คณิตศาสตร์สําหรับการประกันชีวิต1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
4094803 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพคณิตศาสตร์
3(270)
หรือ
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา (ไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา)
1(45)
9013802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจ
ศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Science Program in Microbiology
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะควบคู่ 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
คุณลักษณะด้านวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แตกฉานเชิงทฤษฎีและความ
เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ ในสาขาวิ ชาชีพจุลชี ววิทยาทางการเกษตรและจุล ชีววิทยาอุ ตสาหกรรม พร้อมทั้ งมีพฤตินิสั ยของนักวิ ทยาศาสตร์ที่แท้จริ ง
(Good Scientist) คือมีกระบวนคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถค้นคว้าต่อยอดความรู้ของตนได้อย่างไม่รู้จบ ซึ่งคุณลักษณะนี้จะเป็น
พื้นฐานสําคัญสําหรับบัณฑิตในการสร้างความก้าวหน้าแก่ตนในการประกอบสัมมาอาชีพ
คุณลักษณะด้านคุณธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมของพลเมืองดี (Good
citizenship) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมของนักวิทยาศาสตร์ นั่นคือ การเคารพในข้อมูลและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ไม่ตบแต่งบิดเบือนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน และการรู้จักอุทิศตนในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางจุลชีววิทยา ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ถึงระดับบูรณาการ คือ สามารถประมวลความรู้และ
ข้อมูลได้ ปฏิบัติได้ และประยุกต์ได้ โดยมุ่งเน้นความรู้เฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และจุลชีววิทยาการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยความรู้
ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา การจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร และการประยุกต์
เทคโนโลยีจุลชีววิทยาในภาคการเกษตร
2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาจุ ล ชี ววิ ท ยาที่ มีคุ ณ ธรรมของพลเมื อ งดี คื อ มี ค วามเคารพในกฏระเบี ย บและบรรทั ด ฐานของสั งคม
มีจิตสาธารณะรู้จักใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีความเคารพในหลักวิทยาศาสตร์และความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
ไม่ใช้ความรู้และหลักวิชาการในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้เพื่อการเสริมสร้างความเจริญยั่งยืนของ
ตนและประเทศชาติ
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ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักวิทยาศาสตร์ – นักวิจัยด้านจุลชีววิทยา
2. นักนิติวิทยาศาสตร์
3. นักวิชาการในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ เครื่องสําอาง
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์ทดสอบ หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการทางจุลชีววิทยา4. นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยในห้องปฏิบัตกิ ารทางจุลชีววิทยาของหน่วยงานต่างๆ
5. ผู้ประกอบการธุรกิจและอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาเป็นพื้นฐาน
6. บุคลากรทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

337

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
96
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
69
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
69 หน่วยกิต
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1552109 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
4011302 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์เบื้องต้น
1(0-3-0)
4021101 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
4031102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบือ้ งต้น
1(0-3-0)
4022506 ชีวเคมีเบื้องต้น
3(2-2-5)
4032201 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
4032202 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
4033205 ราวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
4033206 ปฏิบตั ิการราวิทยาเบือ้ งต้น
1(0-3-0)
4033213 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(3-0-6)
4033214 ปฏิบตั ิการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
1(0-3-0)
4034215 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3(3-0-6)
4034216 ปฏิบตั ิการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์
1(0-3-0)
4032203 การจัดจําแนกแบคทีเรีย
3(3-0-6)
4032204 ปฏิบตั ิการการจัดจําแนกแบคทีเรีย
1(0-3-0)
4032217 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
3(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4032218 ปฏิบตั ิการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
4032219 การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 3(3-0-6)
4032220 ปฏิบตั ิการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบตั ิการทาง
จุลชีววิทยา
1(0-3-0)
4031103 ชีววิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
4031104 ปฏิบตั ิการชีววิทยาของเซลล์
1(0-3-0)
4033403 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3(3-0-6)
4033404 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางการเกษตร
1(0-3-0)
4033501 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
4033502 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางอาหาร
1(0-3-0)
4034701 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
2(1-2-3)
4034702 โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา
3(0-4-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
4033207 สาหร่ายวิทยา
3(2-2-5)
4033209 ไวรัสวิทยา
3(3–0-6)
4034210 ชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
4034211 พันธุวิศวกรรมของจุลนิ ทรีย์
3(3-0-6)
4033212 การเก็บรักษาจุลินทรีย์
3(2-2-5)
4033218 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ
3(2-2-5)
4034219 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
4033301 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-2-5)
4033302 พยาธิวิทยาของจุลินทรีย์
3(2-2-5)
4034504 จุลชีววิทยาการสุขาภิบาล
3(2-2-5)
4033401 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4033405 จุลชีววิทยาของดิน
3(2-2-5)
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4033407 การผลิตเห็ด
3(2-2-5)
4034408 การประยุกต์จลุ ินทรียใ์ นการควบคุมศัตรูพืช 3(2-2-5)
4033409 โรคพืชวิทยา
3(2-2-5)
4034503 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
4034505 เทคโนโลยีการหมัก
3(2-2-5)
4034507 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-2-5)
4033509 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
3(2-2-5)
4033511 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์
3(2-2-5)
4033512 เอนไซม์จากจุลินทรีย์
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจ
ศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
4034601 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา 1(45)
4034602 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพจุลชีววิทยา
5(250)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรีย นรายวิ ชาใดๆ ในหลัก สูต รมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอน
ผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นําความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น” เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มจํานวนของบุคลากรที่มีความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการผลิตอาหารทีป่ ลอดภัยและหลากหลาย เพื่อตอบสนองผูบ้ ริโภคภายในประเทศ เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปยังต่างประเทศ และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.1 เพื่อ ผลิต บัณ ฑิต ที่มีค วามรู้ค วามสามารถ และมีทัก ษะในด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีก ารอาหาร ซึ่ง นํา ไป
ประยุกต์ใ ช้ใ นการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ เอกชนและธุรกิจส่วนตัว
2.2 เพื่อให้บัณฑิตสามารถนําความรู้ทางด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีก ารอาหารไปใช้ป ระโยชน์ใ นการให้บ ริก าร
วิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
วิทยาศาสตร์
6.

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหารในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ได้แก่ งานขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในอาหาร อุปกรณ์เครื่องมือทางด้าน
ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ เจ้าของธุรกิจด้านอาหารสําเร็จรูป อาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหารเสริมสุขภาพ
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐาน
46
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
44
หน่วยกิต
- วิชาด้านโภชนศาสตร์
2
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มเฉพาะด้านบังคับ
38
หน่วยกิต
- กลุ่มเคมีอาหาร
6
หน่วยกิต
- กลุ่มจุลชีววิทยาอาหาร
4
หน่วยกิต
- กลุ่มการแปรรูอาหาร
6
หน่วยกิต
- กลุ่มวิศวกรรมอาหาร
6
หน่วยกิต
- กลุ่มการประกันคุณภาพและสุขาภิบาล
9
หน่วยกิต
- กลุ่มการวิจัย
7
หน่วยกิต
2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ มี ก ารเปิ ด สอนในหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

342

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐาน
46 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
44 หน่วยกิต
1552601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
4091101 แคลคูลัส1
3(3-0-6)
4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
1(0-3-0)
4021101 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
1(0-3-0)
4022305 เคมีอินทรีย์สําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
3(3-0-6)
4022306 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
1(0-3-0)
4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น , 4091102
คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
4022405 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
1(0-3-0)
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4022605 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร(ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4022606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-3-0)
4023503 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(ต้องเรียนวิชา 4022305 เคมีอินทรีย์สําหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4023504 ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
1(0-3-0)
4032201 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
4032202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
4091102* คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา
4091101 แคลคูลสั 1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
หมายเหตุ *เป็นวิชาบังคับเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา
- วิชาด้านโภชนศาสตร์
2 หน่วยกิต
5073601 อาหารและโภชนาการ
2(2-0-4)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
38 หน่วยกิต
- กลุ่มเคมีอาหาร
6 หน่วยกิต
5073706 เคมีอาหาร
3(2-2-5)
5073707 การวิเคราะห์อาหาร
3(2-2-5)
- กลุ่มจุลชีววิทยาอาหาร
4 หน่วยกิต
5073202 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
5073203 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
1(0-3-0)
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- กลุ่มแปรรูปอาหาร
6 หน่วยกิต
5072307 การแปรรูปอาหาร1
3(2-2-5)
5073304 การแปรรูปอาหาร2 (ต้องเรียนวิชา 5072307
การแปรรูปอาหาร1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
- กลุ่มวิศวกรรมอาหาร
6 หน่วยกิต
5072502 วิศวกรรมอาหาร1
3(2-2-5)
5073504 วิศวกรรมอาหาร2 (ต้องเรียนวิชา 5072501
วิศวกรรมอาหาร1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
- กลุ่มประกันคุณภาพและสุขาภิบาล
9 หน่วยกิต
5073102 การควบคุมคุณภาพอาหาร
3(2-2-5)
5074101 การประกันคุณภาพอาหาร
2(2-0-4)
5073103 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
5074102 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
2(2-0-4)
- กลุ่มการวิจัย
7 หน่วยกิต
4113311 การวางแผนการทดลองสําหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
3(2-2-5)
5073906 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(1-0-2)
5074908 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5)
2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
5074413 เทคโนโลยีธัญชาติ
2(1-2-3)
5074414 เทคโนโลยีขนมอบ
2(1-2-3)
5074415 เทคโนโลยีนม
2(1-2-3)
5074416 เทคโนโลยีเนื้อ
2(1-2-3)
5074417 เทคโนโลยีผักและผลไม้
2(1-2-3)
5074418 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2(1-2-3)
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5074419 เทคโนโลยีน้ํามันและไขมัน
2(1-2-3)
5074420 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส (ต้องเรียน
วิชา 4113311 การวางแผนการทดลองสําหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ผ่านมาก่อน)
2(1-2-3)
5074421 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
2(1-2-3)
5074422 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
2(1-2-3)
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6 หน่วยกิต
5074804* การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
1(45)
5074805* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร(ต้องเรียนวิชา 5074804
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ผ่านมาก่อน)
5(450)
หรือ
5074806** การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(45)
5074807** สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 5074806 การเตรียมฝึก
สหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
5(450)
หมายเหตุ * และ ** หมายถึงวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกสําหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาโดยเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
จํานวน 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Science Program in Environmental Science
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถเป็นผู้นําด้านสิ่งแวดล้อม
และกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์และการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาและการอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่ อผลิ ต บัณ ฑิ ตสาขาวิ ท ยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อ ม ให้ สามารถนํ าความรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้านสิ่ งแวดล้ อ มไปประยุ ก ต์ใช้ ในการ
ประกอบอาชีพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและ
ประเทศ
2.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศโดยเน้นการลด
การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ตามแนวคิดเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานการศึกษาในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักสิ่งแวดล้อม
2. นักวิจัยสิ่งแวดล้อม
3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี
6. ประกอบอาชีพส่วนตัว
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
94
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
75
หน่วยกิต
- บังคับ
57
หน่วยกิต
- เลือก
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หรือเป็นรายวิชาที่ได้รับการโอนผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชาเรียน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อง 12 หน่วยกิต โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
1552601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
4091101 แคลคูลัส1
3(3-0-6)
4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
- บังคับ
57 หน่วยกิต
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
4011601 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์เบื้องต้น
1(0-3-0)
4021101 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
4031102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบือ้ งต้น
1(0-3-0)
4061101 นิเวศวิทยากับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4061102 หลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(2-2-5)
4062104 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4062105 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4062106 เคมีสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4062301 เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย
3(2-2-5)
4062401 มาตรฐาน กฎหมายและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6)
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4062403
4062404
4063201
4063205
4063302
4063303
4063401
4063601
4064501
4062101
4062103
4062402
4063101
4063102
4063202
4063203
4063204
4063206
4063207

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
3(2-2-5)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเมืองมรดกโลก
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
1(0-2-1)
โครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อม
2(0-4-2)
เลือก
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3(2-2-5)
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
หลักการเกี่ยวกับแบบจําลองทางสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
3(2-2-5)
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและมลพิษทางน้ํา 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการจัดการการพังทลายของหน้าดิน 3(2-2-5)
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
การประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศ (ต้องเรียนวิชา
4063201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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4063208 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (โดยความยินยอมของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
3(3-0-6)
4063209 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ
(ต้องเรียนวิชา 4063201 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4063210 การจัดการทรัพยากรพลังงาน
3(2-2-5)
4063306 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางดิน
3(2-2-5)
4063307 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
4063308 การสํารวจระยะไกลเบื้องต้น
3(2-2-5)
4063309 การประเมินการได้รบั สัมผัส
3(2-2-5)
4063310 การเก็บและรักษาตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4063311 แบบจําลองมลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
4063402 การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
4063403 การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
4063404 สารกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4171401 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7 หน่วยกิต
4063602 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 2(90)
4064601 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านสิ่งแวดล้อม
5(450)
หรือ
4063603 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาในงานด้านสิ่งแวดล้อม 2(90)
4064602 การฝึกสหกิจศึกษาในงานด้านสิ่งแวดล้อม
5(450)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยไม่
ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเป็นรายวิชาที่ได้รับการโอนผล
การเรียน/ยกเว้นรายวิชาเรียน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Science Program in Plant Production Technology
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
“ผลิตนักเทคโนโลยีการผลิตพืช สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาการผลิตพืชผลของประเทศ”
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่นในการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาการผลิตพืช และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมโลก
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อประกอบอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตพืชและสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญา และมีคุณลักษณะที่ดีของชีวิต
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
3. นักวิชาการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ
5. พนักงานในหน่วยงานเอกชน
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตพืช
7. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
72
หน่วยกิต
- บังคับ
54
หน่วยกิต
- เลือก
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หรือเป็นรายวิชาที่ได้รับการโอนผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชาเรียน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 94
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12
1552601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4091101 แคลคูลัส1
4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011601 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101 เคมีเบื้องต้น
4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องต้น
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบือ้ งต้น
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 75
- บังคับ
54
4021107 เคมีอินทรีย์
4023501 ชีวเคมีพื้นฐาน
4023502 ปฏิบตั ิการชีวเคมีพื้นฐาน
4033104 พันธุศาสตร์
4032201 จุลชีววิทยา
4032202 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
5161101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช
5161102 เทคโนโลยีการผลิตพืชเบื้องต้น
5161103 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน่วยกิต 5162104
5162105
หน่วยกิต 5163106
หน่วยกิต 5163107
3(3-0-6) 5163108
3(3-0-6) 5163109
3(2-2-5) 5163110
3(2-2-5) 5163111
3(3-0-6) 5163112
1(0-3-0) 5163401
3(3-0-6) 5164402
1(0-3-0)
3(3-0-6) 5163201
1(0-3-0) 5163202
หน่วยกิต 5163203
หน่วยกิต 5163204
3(2-2-5) 5163205
3(3-0-6) 5163206
1(0-3-0) 5163207
3(2-2-5) 5163208
3(3-0-6) 5164209
1(0-3-0)
3(2-2-5) 5164210
3(2-2-5) 5164211
3(2-2-5) 5164212
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ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
3(2-2-5)
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช
3(2-2-5)
หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(2-2-5)
การวางแผนการทดลองทางการผลิตพืช
3(2-2-5)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการผลิตข้าว
3(2-2-5)
สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
1(1-0-2)
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
3(2-2-5)
เลือก
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
การผลิตผัก
3(2-2-5)
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-2-5)
การผลิตไม้ผล
3(2-2-5)
การจัดการสถานเพาะชํา
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-2-5)
พืชเครื่องเทศและสมุนไพร
3(2-2-5)
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(2-2-5)
การผลิตธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
3(2-2-5)
การผลิตเห็ด
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการผลิตพืชน้ํามัน
3(2-2-5)
พืชพลังงานทดแทน
3(2-2-5)
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

5164213 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(2-2-5)
5164214 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน
3(2-2-5)
5164215 เทคโนโลยีการผลิตปุย๋ ชีวภาพ
3(2-2-5)
5164216 เทคโนโลยีเซลล์พืช
3(2-2-5)
5164217 การผลิตพืชอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4 หน่วยกิต
5163301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การผลิตพืช
1(45)
5164302 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตพืช 3(320)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลื อ กเรี ย นรายวิ ชาใดๆในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย โดยไม่
ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเป็นรายวิชาที่ได้รับการโอนผล
การเรียน/ยกเว้นรายวิชาเรียน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Engineering Program in Engineering Management
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรที่ ผลิ ตบั ณฑิ ตทางด้านวิ ศวกรรมศาสตร์ที่ สามารถนําศาสตร์วิศวกรรมไปบูรณาการกั บการจัด การด้ านต่างๆ เพื่อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเศรษฐกิจและสังคม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎี และทักษะปฎิบัติทางวิศวกรรม สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสถานประกอบการในภาครัฐและเอกชน
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรรม และบุคคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับการเป็นผู้นําเพียงพอที่จะสามารถดําเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. วิศวกรการจัดการและประเมินโครงการ
2. วิศวกรฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบํารุง
3. ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก ในสถานประกอบการ
4. วิศวกร นักวิชาการ นักวิจัย นักออกแบบ
5. ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
145 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
109 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
48
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21
หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
27
หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
61
หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการ
48
หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการ ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรวมถึงรายวิชา
ที่ได้รับการโอน/ยกเว้นรายวิชาจากสถาบันอื่น
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
48 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
6001301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1
3(3-0-6)
6001302 คณิตศาสตร์วิศวกรรม2 (ต้องเรียนวิชา 6001301
คณิตศาสตร์วิศวกรรม1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
6002303 คณิตศาสตร์วิศวกรรม3(ต้องเรียนวิชา 6001302
คณิตศาสตร์วิศวกรรม2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4011101 ฟิสิกส์1
3(3-0-6)
4011102 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์1 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1
ควบคู่กัน หรือผ่านมาก่อน)
1(0-3-0)
4011103 ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4011104 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011103 ฟิสิกส์2
ควบคู่กัน หรือผ่านมาก่อน)
1(0-3-0)
4021101 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
27 หน่วยกิต
6232201 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(2-2-5)
6232202 วัสดุวิศวกรรม
3(2-2-5)
6232203 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6232301
6232501
6232204
6231501
6232101
6234111

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(2-2-5)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
เทอร์โมไดนามิกส์
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
กรรมวิธกี ารผลิต
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนําเสนอทาง
วิศวกรรม
3(2-2-5)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการ 48 หน่วยกิต
6232102 การจัดการเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3(2-2-5)
6232103 การจัดการองค์กรและจิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6233106 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
3(3-0-6)
6233107 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6233601 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
6233109 มลพิษทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6233110 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6232601 การบํารุงรักษาทางวิศวกรรม
3(2-2-5)
6232205 การวิจัยการดําเนินงาน
3(2-2-5)
6233401 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
6233104 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(2-2-5
6233105 การศึกษาการทํางาน
3(2-2-5)
6233108 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6233202 การจัดการควบคุมคุณภาพ
3(2-2-5)
6233801 โครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ1
3(2-2-5)
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6234802 โครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ2 (ต้องเรียนวิชา
6233801 โครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6234501 เทคโนโลยีแคด-แคม
3(2-2-5)
6234302 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
6234502 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
3(2-2-5)
6234207 การจําลองสถานการณ์ (ต้องเรียนวิชา 6232205
การวิจัยการดําเนินงาน ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
6234208 การออกแบบพารามิเตอร์
3(2-2-5)
6234303 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3(2-2-5)
6234304 เครื่องกลไฟฟ้า
3(2-2-5)
6234305 การขับเคลื่อนด้วยกําลังไฟฟ้า
3(2-2-5)
6234306 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
2.2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7 หน่วยกิต
2.2.3.1 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6233901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ 1(45)
6234901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ 6(640)
หรือ
2.2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา
9013801 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจ
ศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
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ข้อกําหนดเฉพาะ
นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน รายวิชาดังกล่าวและ
ได้รับค่าระดับคะแนน S หรือ U โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
รายวิชาปรับพื้นฐาน
6001201 งานฝึกฝีมือพื้นฐาน
3(0-6-3)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใดๆ ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และรวมถึงรายวิชาที่ได้รับการโอน/ยกเว้นรายวิชา
จากสถาบันอื่น
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อป้อนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ราชการและเอกชน โดยบัณฑิตมีความรู้ทั้ง
ทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างถ่องแท้ เพื่อนําไปสู่การเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีระบบและสามารถนําไปแก้ปัญหาจริงได้ รวมทั้ง
สามารถพัฒนาและวิจัยในระดับที่สูงยิ่งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ต้องมีสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นโดยผดุงไว้ซึ่งความมีวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลง
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไปเป็นอย่างดี และมีความชํานาญเฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถด้านวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2.4 เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. วิศวกรโรงงาน
3. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
4. วิศวกรที่ปรึกษาทางด้านไฟฟ้า
5. วิศวกรโครงการทางด้านไฟฟ้า
6. วิศวกรออกแบบทางด้านไฟฟ้า
7. ผู้ประกอบการอิสระ
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
149 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
113 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
24
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
62
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.5 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ไม่นับหน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากําหนด
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21หน่วยกิต
5161103 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
4011101 ฟิสิกส์1
3(3-0-6)
4011102 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์1 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1
ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
4011103 ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4011104 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011103 ฟิสิกส์2
ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
4021101 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1
3(3-0-6)
6011102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม2 (ต้องเรียนวิชา 6011101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
6012101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม3(ต้องเรียนวิชา 6011102
คณิตศาสตร์วิศวกรรม2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 24 หน่วยกิต
6011201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
6011202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
6011203 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
6011204 วงจรไฟฟ้า1(ต้องเรียนวิชา 6011101 คณิตศาสตร์
วิศวกรรม1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
6012205 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม1
3(3-0-6)
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6012206 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
6012207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า(ต้องเรียนวิชา 4011103 ฟิสิกส์2
ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)
3(3-0-6)
6013208 ระบบควบคุม (ต้องเรียนวิชา 6012101 คณิตศาสตร์
วิศวกรรม3 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน) 3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
62 หน่วยกิต
6011301 พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ
3(2-2-5)
6012301 วงจรไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6011204 วงจรไฟฟ้า1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
6012302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (ต้องเรียน
วิชา 6011301 พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ
ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)
3(2-2-5)
6012303 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
6012304 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้า1(ต้องเรียนวิชา 6012301
วงจรไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน) 1(0-3-0)
6012305 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้า2(ต้องเรียนวิชา 6012306
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม2 ผ่านมาก่อน
หรือเรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม2(ต้องเรียนวิชา 6012205
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า1(ต้องเรียนวิชา 6012301
วงจรไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน) 3(3-0-6)
6012308 ปฏิบตั ิการเครื่องจักรกลไฟฟ้า1(ต้องเรียนวิชา 6012307
เครื่องจักรกลไฟฟ้า1 ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน) 1(0-3-0)
6013301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6012307
เครื่องจักรกลไฟฟ้า1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
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6013302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6013301
เครื่องจักรกลไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน) 1(0-3-0)
6013303 ปฏิบตั ิการระบบควบคุม (ต้องเรียนวิชา 6013208
ระบบควบคุม ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน) 1(0-3-0)
6013304 ระบบไฟฟ้ากําลัง (ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า2
ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)
3(3-0-6)
6013305 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
6013306 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
6013307 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)
6013308 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได้
3(2-2-5)
6013309 วิศวกรรมส่องสว่าง
3(3-0-6)
6014301 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง (ต้องเรียนวิชา 6012306 อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม2 ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน) 3(3-0-6)
6014302 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง (ต้องเรียนวิชา 6013304
ระบบไฟฟ้ากําลัง ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
6014303 ปฏิบตั ิการระบบไฟฟ้ากําลัง (ต้องเรียนวิชา 6014302
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง ผ่านมาก่อนหรือ
เรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
6014304 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (ต้องเรียนวิชา 6012207
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
6014901 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1
1(1-0-2)
6014902 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6014901
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1 ผ่านมาก่อน)
3(1-5-3)
6014305 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง (ต้องเรียนวิชา 6013304
ระบบไฟฟ้ากําลัง ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6014306 ปฏิบตั ิการป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง (ต้องเรียนวิชา
6014305 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง ผ่านมาก่อน
หรือเรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6012401 การขับเคลื่อนด้วยกําลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
6012402 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
6012403 ระเบียบวิธีเชิงเลข (ต้องเรียนวิชา 6011202 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
6012404 เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์
3(3-0-6)
6012405 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-2-5)
6012406 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
6013401 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
6013402 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลังและการควบคุม 3(3-0-6)
6013403 ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
6013404 ระบบฝังตัว
3(2-2-5)
6013405 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6013406 สัญญาณและระบบ
3(2-2-5)
6013407 การออกแบบตัวกรองสัญญาณ
3(3-0-6)
6013408 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม
3(3-0-6)
2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่นับหน่วยกิต)
6013801 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมไฟฟ้า (ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 5(450)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใดในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผล
การเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากําหนด
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Industrial Technology (Continuing Program)
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางหลักการ ทฤษฎี และมุ่งเน้นในการปฏิบัติเชิงทักษะ
เป็นสําคัญ มีคุณภาพ ใฝ่แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อตอบสนองสังคมและพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ราชการ
และภาคเอกชน
2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะปฏิบัติ และสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี
2.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทักษะปฏิบัติ และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. บุคลากรฝ่ายผลิตและการบํารุงรักษา
2. บุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. บุคลากรฝ่ายควบคุมคลังสินค้าหรือคลังพัสดุ
4. บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
5. ประกอบอาชีพอิสระ หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
81
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
6
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
ทั้งนี้ จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้เรียนในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เมื่อนับรวมกับ
รายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นี้ รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
54
หน่วยกิต
2.1.1 บังคับ
39
หน่วยกิต
2.1.2 เลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลื อ กเรี ยนไม่น้ อ ยกว่ า 6 หน่ว ยกิต ในรายวิ ช าที่ เ ปิด สอนในหลั ก สูต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีเนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
ทั้งนี้ จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้เรียนในระดับ
ปวส. หรือเทียบเท่า เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นี้ รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
2.1.1 บังคับ
39 หน่วยกิต
1550000 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
5511101 วัสดุศาสตร์
3(2-2-5)
5511220 เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5511303 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5511501 การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5511502 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5511503 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3(2-2-5)
5511504 ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต
3(2-2-5)
5511505 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5511901 การสัมมนาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5512510 การบํารุงรักษาทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5512902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
5512903 โครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
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2.1.2 เลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
5512210 วาดเส้นและการออกแบบ
3(2-2-5)
5512211 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต 3(2-2-5)
5512304 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5512305 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5512306 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5512307 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5512308 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3(3-0-6)
5512405 เศรษฐศาสตร์การจัดการเพื่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5512406 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 3(3-0-6)
5512501 วิศวกรรมคุณค่า
3(2-2-5)
5512502 ระบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
5512503 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5512504 การวิจัยการดําเนินงานทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5512505 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยสวิตซ์แม่เหล็กและ PLC 3(2-2-5)
5512506 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
5512801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(320)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยมีเนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
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สาระสําคัญของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
หลักการ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนนครศรีอยุธยา ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกําลังคนที่สนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาและวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในการ
จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนนําไปสู่การ
พัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงานอาชีพ
และด้านคุณธรรม
จุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่น โดยมีมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ และทักษะ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประกอบอาชีพอิสระได้
2. นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาการทางด้านบริหารธุรกิจและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีผลกระทบต่อการดํารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านศิลปศาสตร์ อันจะนําไปสู่การพัฒนาสังคม
ได้เป็นอย่างดี
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สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนทั้งหมด 10 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีจํานวน 8 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4) สาขาวิชาการจัดการ
5) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
7) สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
8) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีจํานวน 1 สาขาวิชา คือ การท่องเที่ยว
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สาขาวิชาการบัญชี

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)

Bachelor of Accountancy
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ประยุกต์ใช้บัญชีจากหลักการบนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ทางบัญชีอย่างลึกซึ้ง สามารถนําความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
รวมทั้ ง มี ค วามรู้ ร อบในศาสตร์ ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ อื่ น ๆ สามารถนํ า ความรู้ เ หล่ านั้ น มาบู ร ณาการเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ความรู้ ท างบั ญ ชี ได้ เ ป็ น
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิด การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ การเป็นผู้ประกอบการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นและดํารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้า
ในเทคโนโลยี
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีนิสยั เรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งตนเองและพร้อมในทุกสถานการณ์ มีเจตคติทดี่ ีเพื่อจะนําวิชาชีพมาพัฒนาและให้บริการ
ทางวิชาชีพกับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้ารับการทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนดังต่อไปนี้
1. ด้านการทําบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
3. ด้านบัญชีบริหาร
4. ด้านการบัญชีภาษีอากร
5. ด้านการวางระบบบัญชี
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
7. ด้านการให้คําปรึกษาทางการเงินและบัญชี
8. ผู้บังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
9. ด้านการบริหารการเงิน และด้านบริหารธุรกิจสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
102 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่น้อยกว่า
42
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
(บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียน
มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 รวมทั้งไม่สามารถเลือกเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ เป็นวิชาเลือกเสรี
ในหลักสูตรนี้
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ข้อกําหนดเพิ่มเติม
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่1/2555 สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะพิจารณารับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรใน
วิช าการบัญ ชี เพื่ อประโยชน์ ในการรั บสมัค รเป็น สมาชิ กสามั ญของสภาวิ ชาชีพ บัญ ชีฯ ของสถาบั นอุ ดมศึก ษาที่เ ปิด สอน
สาขาวิชาการบัญชี ในระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี และมีโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
จะพิจารณาคุณสมบัติสําหรับผู้ต้องการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับ
การรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯข้างต้น ดังนั้นรายวิชาดังต่อไปนี้ หากนักศึกษาเคยเรียนมาแล้ว ก็ยังต้องเรียนซ้ําอีกเพื่อ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
ลําดับ
ที่

รายวิชาตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชีที่ 1/2555

1
2

การบัญชีขั้นต้น/ชั้นต้น
การบัญชีขั้นกลาง/ชั้นกลาง

3

การบัญชีขั้นสูง/ชั้นสูง

4

การบัญชีต้นทุน

5
6

การสอบบัญชี
การภาษีอากร
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รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3521106
3522107
3522108
3524104
3524105
3522109
3522110
3524312
3523405
3524205
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การบัญชีชั้นต้น
การบัญชีชั้นกลาง 1
การบัญชีชั้นกลาง 2
การบัญชีชั้นสูง 1
การบัญชีชั้นสูง 2
การบัญชีต้นทุน 1
การบัญชีต้นทุน 2
การสอบบัญชี
การภาษีอากร
การบัญชีภาษีอากร

จํานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
6013307 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
1552109 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
2562307 กฎหมายสําหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ1 3(3-0-6)
2562308 กฎหมายสําหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ2
(ต้องเรียนวิชา 2562307 กฎหมายสําหรับนักบัญชี
และจรรยาบรรณวิชาชีพ1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3523405 การภาษีอากร
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
4091801 คณิตศาสตร์สําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
4112105 สถิติธรุ กิจ
3(2-2-5)
3592101 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1
3(3-0-6)
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3614304 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
4113504 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(2-2-5)
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
3521106 การบัญชีชั้นต้น
3(2-2-5)
3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 (ต้องเรียนวิชา 3521106
การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3522108 การบัญชีชั้นกลาง2 (ต้องเรียนวิชา 3521106
การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3522109 การบัญชีต้นทุน1 (ต้องเรียนวิชา 3521106
การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3522110 การบัญชีต้นทุน2 (ต้องเรียนวิชา 3522109
การบัญชีต้นทุน1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3524318 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (ต้องเรียน
วิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3524104 การบัญชีชั้นสูง1 (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชี
ชั้นกลาง1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3524105 การบัญชีชั้นสูง2 (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชี
ชั้นกลาง1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3524106 ทฤษฎีบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชี
ชั้นกลาง1 และ3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3524205 การบัญชีภาษีอากร (ต้องเรียนวิชา 3521106
การบัญชีชั้นต้น และ3523405 การภาษีอากร
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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3524312 การสอบบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชี
ชั้นกลาง1 และ3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3524313 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (ต้องเรียน
วิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107
การบัญชีชั้นกลาง1 และ3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3524315 การวิจัยทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107
การบัญชีชั้นกลาง1 และ3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในกลุ่มวิชาเลือกต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต ซึ่งไม่จําเป็นต้องอยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน และต้องมีวิชา
สัมมนาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน
3523201 การบัญชีธนาคาร (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชี
ชั้นกลาง1 และ3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชี
ชั้นกลาง1 และ3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3523203 การบัญชีโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชี
ชั้นกลาง1 และ3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
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3523204 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ (ต้องเรียนวิชา 3522107
การบัญชีชั้นกลาง1 และ3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3523210 การบัญชีสหกรณ์ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชี
ชั้นกลาง1 และ3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน (ต้องเรียนวิชา 3522107
การบัญชีชั้นกลาง1 และ3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
3524317 การบัญชีสิ่งแวดล้อม (ต้องเรียนวิชา 3522107
การบัญชีชั้นกลาง1 และ3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3524902 สัมมนาการบัญชีบริหาร (ต้องเรียนวิชา 3522110
การบัญชีต้นทุน2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการตรวจสอบ
3524309 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ต้องเรียน
วิชา 3524312 การสอบบัญชี และ3524314
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
3524906 สัมมนาการสอบบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3524312
การสอบบัญชี ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3524907 สัมมนาการตรวจสอบภายใน (ต้องเรียนวิชา 3524313
การตรวจสอบ ภายในและการควบคุมภายใน
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
3523307 การวางระบบบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชั้นต้น
และ3522109 การบัญชีต้นทุน1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3521106
การบัญชีชั้นต้น และ 3524314 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3524908 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(ต้องเรียนวิชา 3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษีอากร
3524203 การวางแผนภาษีอากร (ต้องเรียนวิชา 3524205
การบัญชีภาษีอากร ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3524909 สัมมนาการภาษีอากร (ต้องเรียนวิชา 3524205
การบัญชีภาษีอากร ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง
3524318 การกํากับดูแลกิจการ (ต้องเรียนวิชา 3522107
การบัญชีชั้นกลาง1, 3522108 การบัญชีชั้นกลาง2
และ3524313 การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3523406 การจัดการการเงินชั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 3531101
การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
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2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (บังคับเรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชาทุกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3523802 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
1(45)
3524803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3523802
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ผ่านมาก่อน) 6(640)
2.4.2 กลุ่มสหกิจศึกษา
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ชาใดในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการ
เรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผล
การเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผลการ
เรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
(ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2558 รวมทั้ งไม่ สามารถเลื อกเรี ยนวิ ชา 3521104
หลักการบัญชี และ3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ เป็นวิชาเลือกเสรีใน
หลักสูตรนี้
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สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีวิสัยทัศน์ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความมานะอดทน มีจิตสํานึกดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับวิชาชีพ และสามารถ
นําไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการดํารงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีจิตสํานึกดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา ที่สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
สามารถทํางานในภาคราชการ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ ได้แก่
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นักวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
6. ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
7. นักวิจัย
8. อาชีพอิสระ
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
129 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
93
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
33
หน่วยกิต
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ําซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผล
การเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชาฯ
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
39 หน่วยกิต
2562302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3521104 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104
หลักการบัญชี และ3531101 การเงินธุรกิจ
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3531101 การเงินธุรกิจ(ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3562307 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3592101 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1
3(3-0-6)
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3593101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
4112105 สถิติธรุ กิจ
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
33 หน่วยกิต
3621102 การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3622103 การสรรหา การคัดเลือก และการธํารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
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3622201
3622301
3623104
3623105
3623106
3623107

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้
3(3-0-6)
จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล 3(3-0-6)
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
3623202 ทักษะสําหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
3623901 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
3624902 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1552109 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
3622203 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
3(3-0-6)
3622206 การให้คําปรึกษาและวางแผนอาชีพ
3(3-0-6)
3622302 เครื่องมือสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3622306 การสร้างความผูกพันในองค์การ
3(3-0-6)
3622307 การสื่อสารและการบริหารความขัดแย้งในองค์การ 3(3-0-6)
3623109 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3623204 การจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3(3-0-6)
3623205 การบริหารคนเก่ง
3(3-0-6)
3623207 การบริหารสมรรถนะของพนักงาน
3(3-0-6)
3623303 การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
3623304 การจัดการความรู้ในองค์การ
3(3-0-6)
3623305 การจัดการความหลากหลาย
3(3-0-6)
3623401 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
4171401 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
3(3-0-6)
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2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน 6 หน่วยกิต
(บั ง คั บ เรี ย นโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต ตามเกณฑ์ ก ารสํ า เร็ จ
การศึกษา)
3623801 *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
9013801 *เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
บังคับเรียน
3624802 **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มาก่อน)
6(640)
9014802 **สหกิจศึกษา (นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษามาก่อน)
6(640)
หมายเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อกเรี ยนรายวิ ชาใดๆ ในหลั กสู ต รมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอ ยุธ ยา โดยไม่ ซ้ําซ้อ นกับ รายวิ ชาที่เคยเรี ยนมาแล้ ว หรื อ
เ ที ย บ โ อ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการ
เรียนรายวิชาฯ
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สาขาวิชาการตลาด

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)

Bachelor of Business Administration Program in Marketing
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตด้านการตลาดให้เป็นผู้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาด บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อรองรับ
การแข่งขันในตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดและการบริหารธุรกิจ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและดําเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย สามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นําของสังคมและท้องถิ่นได้
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.5 เพื่อให้บัณฑิตสามารถนําความรู้ไปเป็นแนวทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
1. นักการตลาด
2. นักธุรกิจ
3. นักวิจัยการตลาด
4. พนักงานฝ่ายขาย
5. นักสื่อสารด้านการตลาด
6. ประกอบอาชีพอิสระด้านการตลาด
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โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
99
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
54
หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

377

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ
ให้เรียน
39 หน่วยกิต
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2562302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3521104 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3592101 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1
3(3-0-6)
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4112105 สถิติธรุ กิจ
3(2-2-5)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104
หลักการบัญชี และ 3531101 การเงินธุรกิจ
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3593101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
3563207 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
39 หน่วยกิต
3541102 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3(3-0-6)
3542108 การบริหารช่องทางการตลาด
3(3-0-6)
3542113 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)
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3542201 การตลาดดิจิตอล
3542402 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3543102 กลยุทธ์การตลาดค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่
3543114 การตลาดธุรกิจระดับโลก
3543201 การวางแผนการตลาดองค์กร
3543203 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3543206 กลยุทธ์การตลาด
3543309 การตลาดบริการ
3544701 การวิจัยการตลาด
3544702 สัมมนาทางการตลาด
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 15
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3542115 การบริหารตราสินค้า
3542116 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3542305 การบริหารการขาย
3542317 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3542404 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3542414 การตลาดทางตรง
3542501 การตลาดสําหรับวิสาหกิจชุมชน
3542514 การตลาดเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3543112 การตลาดระหว่างธุรกิจ
3543116 การตลาดสําหรับธุรกิจไมซ์
3543213 การตลาดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
3543214 การตลาดสินค้าแฟชั่นและสินค้าหรูหรา
3543215 การตลาดธุรกิจบันเทิงและกีฬา

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3(3-0-6)
3543216 การตลาดความงามและสุขภาพ
3543222 การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
3543523 การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3543601 ระบบสารสนเทศทางการตลาดสมัยใหม่
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน 6 หน่วยกิต
3543803 *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
9013801 *เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
บังคับเรียน
3544804 **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
6(640)
9014802 **สหกิจศึกษา
6(640)
หมายเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา (บังคับเรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิตตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา)
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่ เปิดสอนในหลั กสูตรระดั บ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนั ด
และความสนใจ โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผล
การเรี ยนตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ว่ าด้ วย
การโอนผลการเรี ยนและการยกเว้ นผลการเรี ยนรายวิ ชา พ.ศ. 2552
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญในการนําวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาประยุกต์ในด้านธุรกิจเพื่อการประกอบอาชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สนองความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคมโลก
สามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานในองค์การธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นําวิชาชีพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความเข้าใจในด้านระบบงานธุรกิจ ระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ พร้อมที่จะนําไประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. นักพัฒนาโปรแกรม
2. นักพัฒนาเว็บไซต์
3. นักออกแบบกราฟิก
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
5. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
6. ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
7. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
8. ผู้จัดการฐานข้อมูล
9. นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
10. ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการในงานคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
102 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใดๆ ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน 39 หน่วยกิต
2562302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3521104 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104
หลักการบัญชี และ3531101 การเงินธุรกิจ
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3531101 การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3563207 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3592101 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1
3(3-0-6)
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3593101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
4112105 สถิติธรุ กิจ
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน 42 หน่วยกิต
1. กลุ่มประเด็ นด้ านองค์ก ารและ
ระบบสารสนเทศ
ให้เรียน 12 หน่วยกิต
3501102 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
3501203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3503216 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
3503220 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(ต้องเรียนวิชา 3502107 ระบบฐานข้อมูล
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2. กลุ่ มวิ ชาเทคโนโลยี เ พื่ อ งานประยุ ก ต์ แ ละ
โครงงาน
ให้ เรี ย น 12 หน่ วยกิ ต
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
3503401 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
3503501 การเขียนโปรแกรมเว็บ
3(2-2-5)
3504902 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต้องเรียนวิชาเฉพาะด้าน/
วิชาเอกบังคับ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์
ให้เรียน 12 หน่วยกิต
3501101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
3502101 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (ต้องเรียนวิชา 3501101
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3503115 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (ต้องเรียนวิชา
3501101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานธุรกิจ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3503502 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ให้เรียน 6 หน่วยกิต
3502301 ระบบปฏิบัตกิ ารและซอฟต์แวร์ระบบ
3(2-2-5)
3503302 การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3503116 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
3503210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3503221 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
3503402 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
3503403 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3(2-2-5)
3503404 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสําหรับ
อุปกรณ์เคลือ่ นที่
3(2-2-5)
3503503 การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3503504 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
3503505 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
3503901 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
3504901 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน 6 หน่วยกิต
(บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา)
3503803 *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
9013801 *เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
บังคับเรียน
6 หน่วยกิต
3504804 **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ต้องเรียนวิชา 3503803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผ่านมาก่อน)
6(640)
9014802 **สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจ
ศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
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หมายเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอ ยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่ เรียนมาแล้ว หรือเทีย บ
โ อ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการ
เรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2558
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สาขาวิชาการจัดการ

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)

Bachelor of Business Administration Program in Management
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะด้านการบริหารจัดการและภาษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินงานในภาคธุรกิจ หน่วยงาน
ราชการ และดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการบริหารจัดการ
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน และอนาคต
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในประชาคมอาเซียน
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในองค์การหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ ดังต่อไปนี้
1. งานสายธุรกิจ เช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. ประกอบกิจการส่วนตัว
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
141 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
105 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกนบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
45
หน่วยกิต
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ
ให้เรียน 39 หน่วยกิต
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2562302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3521104 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3592101 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1
3(3-0-6)
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4112105 สถิติธรุ กิจ
3(2-2-5)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104
หลักการบัญชี และ 3531101 การเงินธุรกิจ
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3593101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
3563207 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน 45 หน่วยกิต
1552310 หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
ทางการจัดการ
3(3-0-6)
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1553309 การอ่านและการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษทาง
การจัดการ
3(3-0-6)
1553310 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(2-2-5)
3561110 การเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
3562131 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3562211 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
3562212 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(2-2-5)
3562304 การบริหารโครงการทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3562505 ภาวะผู้นําและการพัฒนาทีม
3(2-2-5)
3562701 การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 3(3-0-6)
3563411 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ 3(3-0-6)
3563702 การต่อรองทางธุรกิจและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3564912 สัมมนาทางการจัดการ
3(2-2-5)
4113309 คณิตศาสตร์สําหรับการจัดการ
3(3-0-6)
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
1553311 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติการทางการจัดการ 3(2-2-5)
1554311 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับผูบ้ ริหาร
3(2-2-5)
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3503205 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย
3(2-2-5)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
3561104 ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ
3(3-0-6)
3562207 จิตวิทยาองค์การ
3(3-0-6)
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
3(3-0-6)
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

3563208 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการบริหาร
ความเสี่ยง
3(3-0-6)
3563209 การจัดการธุรกิจออนไลน์
3(2-2-5)
3563210 การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค
3(2-2-5)
3563211 การจัดการทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
3563212 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
3563213 การจัดการธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
3563302 การจัดการทางการเงินและการวิเคราะห์การลงทุน 3(3-0-6)
3563402 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร
ค่าตอบแทน
3(3-0-6)
3563409 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)
3564111 ทักษะผู้บริหาร
3(2-2-5)
3564202 กลยุทธ์การจัดการบริษัทข้ามชาติ
3(3-0-6)
3564213 การจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3(3-0-6)
3564214 การจัดการนวัตกรรมเพื่อโอกาสทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3564238 การจัดการและความรับผิดชอบทางสังคม
3(2-2-5)
4171401 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน 6 หน่วยกิต
3563803 *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
9013801 *เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
บังคับเรียน
3564805 **การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
6(640)
9014802 **สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801
เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
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หมายเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา (บังคับเรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิตตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา)
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลื อกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบ
โอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)
Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีทักษะความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความเข้าใจในการจัดการโลจิสติกส์ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยนําความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์มาสร้างความสําเร็จทางอาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตบริการและมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น และสังคม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
1. ระดับปฏิบัติการ คือ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง
2. ระดับบริหาร คือ นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิตกระจายสินค้า นักวิเคราะห์กระบวนการ
ทางธุรกิจ
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ นักธุรกิจนําเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ ตัวแทน การขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
4. รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
96
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
51
หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน 39 หน่วยกิต
3563213 การจัดการธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
2562302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3521104 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104
หลักการบัญชี และ3531101 การเงินธุรกิจ
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3531101 การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3563207 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3592101 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1
3(3-0-6)
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3593101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
4112105 สถิติธรุ กิจ
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
39 หน่วยกิต
3581102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3581401 การขนส่งและการกระจายสินค้า
3(2-2-5)
3582201 การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินค้า
3(2-2-5)
3582402 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี
3(3-0-6)
3582403 การจัดการเพื่อการส่งออกและการนําเข้า
3(3-0-6)
3582501 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์
3(2-2-5)
3583202 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
3583301 การจัดการการจัดหาและการจัดซื้อ
3(3-0-6)
3583601 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
3583602 ภาษีอากรสําหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
3583701 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
3583901 วิธีวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
3584902 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3583103 โลจิสติกส์ระดับสากล
3(3-0-6)
3583104 โลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
3583404 การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3583405 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3(3-0-6)
3583406 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
3583502 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
3583603 การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
3(2-2-5)
3583604 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)
3583605 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
3583606 การจัดการคุณภาพในงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
3584105 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
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3584106 โลจิสติกส์อยุธยา
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน 6 หน่วยกิต
บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
3583801 *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
9013801 *เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
บังคับเรียน
6 หน่วยกิต
3584802 **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ (ต้องเรียน
วิชา 3563804 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผ่านมาก่อน)
6(640)
หรือ
9014802 **สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
ผ่านมาก่อน)
6(640)
หมายเหตุ *เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอน
ผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)
Bachelor of Business Administration Program in Business Economics
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
“มุ่งผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ให้มีความรอบรู้ และความเข้าใจในศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เรียนรู้นวัตกรรม
ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถประยุกต์วิทยาการด้านบริหารธุรกิจให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิ ตบั ณฑิ ตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจให้ มีความรู้ความสามารถด้ านเศรษฐศาสตร์บริหารธุ รกิ จ สามารถประกอบธุ รกิ จได้ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลและสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกต่อจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ที่มีคุณค่าทางวิชาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
1. เศรษฐกร
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
4. นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
5. นักวิชาการสรรพากร
6. นักวิชาการคลัง
7. นักวิชาการสหกรณ์
8. นักวิชาการอุตสาหกรรม
9. นักวิชาการพัสดุ
10. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
11. นักธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
96
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
48
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
33
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
(ไม่นับหน่วยกิต) 450 ชั่วโมง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร
หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่จะเรียนครบหลักสูตรต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
2. นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
48 หน่วยกิต
3583103 โลจิสติกส์ระดับสากล
3(3-0-6)
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
3(3-0-6)
2562302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3521103 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521103
การบัญชีการเงิน หรือ3521101 การบัญชีชั้นต้น
และ 3531101 การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3(3-0-6)
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3563207 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
3564106 จริยธรรมทางธุรกิจและนิสัยอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3592101 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1
3(3-0-6)
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1
3(3-0-6)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
33 หน่วยกิต
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2(ต้องเรียนวิชา 1551605
ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3591101 เศรษฐคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
3591102 เศรษฐศาสตร์สถิติ
3(3-0-6)
3593302 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ต้องเรียนวิชา 3592202
เศรษฐศาสตร์มหภาค2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3593303 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
3592201 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค2 (ต้องเรียนวิชา 3592101
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3592202 เศรษฐศาสตร์มหภาค2 (ต้องเรียนวิชา 3592102
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3593301 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ต้องเรียนวิชา 3592202
เศรษฐศาสตร์มหภาค2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3593601 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
3(3-0-6)
3593401 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
3594501 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
3594502 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
- กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3592203 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3(3-0-6)
3593602 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
3593603 เศรษฐศาสตร์อตุ สาหกรรมการเกษตร
3(3-0-6)
3593604 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
3(3-0-6)
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3593605
3593606
3593607
3594601
3563409
3594602
3593608
3593610
3593609
3594612
3594401
3594603
3593611
3593612
3593613
3534107

เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การผลิต
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ราคาผลิตผลทางการเกษตร
3(3-0-6)
เศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์อตุ สาหกรรม
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การประกันภัย
3(3-0-6)
เศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
เศรษฐกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน(ต้องเรียนวิชา 3592102
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3533101 การธนาคารพาณิชย์
3(2-2-5)
3533301 หลักการลงทุน (ต้องเรียนวิชา 3531101 การเงินธุรกิจ
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3533403 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (ต้องเรียนวิชา
3531101 การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3533407 การจัดการสถาบันการเงิน
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 450 ชั่วโมง(ไม่นับหน่วยกิต)
3504812 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ 5(450)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อกเรี ยนรายวิ ชาใด ๆ ในหลั กสู ตรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิ ชาที่ กํ าหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ หน่ วยกิ ต รวมในเกณฑ์ ก ารสํ าเร็ จ
หลักสูตร
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สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)

Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างอาชีพและสร้างธุรกิจ ก่อให้เกิดผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถบูรณาการเข้ากับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเป็นผู้ประกอบการ
2.4 เพื่อให้บัณฑิตสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในองค์การหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรืออาชีพอิสระ
2. พนักงานในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน นักพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
3. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
96
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
48
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
42
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
30
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่จะเรียนครบหลักสูตรต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
2. นักศึกษาจะต้องผ่านกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
48 หน่วยกิต
3593605 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
3(3-0-6)
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
3(3-0-6)
2562302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3521103 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521103
การบัญชีการเงิน หรือ3521101 การบัญชีชั้นต้น
และ3531101 การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3(3-0-6)
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3563207 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
3564106 จริยธรรมทางธุรกิจและนิสัยอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3592101 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1
3(3-0-6)
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1(ต้องเรียนวิชา 3592101
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
30 หน่วยกิต
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2
3(3-0-6)
3602101 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่
3(3-0-6)
3602201 การสร้างธุรกิจ
3(3-0-6)
3602202 การจัดการทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
3602401 การจัดการทางการเงินสําหรับผูป้ ระกอบการ 3(3-0-6)
3603701 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
3603301 การจัดการความเสี่ยงสําหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
3603402 การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจ
3(3-0-6)
3604801 แผนธุรกิจ
3(2-2-5)
3604802 สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3602203 การประกอบการการค้าปลีก
3(3-0-6)
3582231 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
3602403 การจัดการทางการบัญชีสําหรับผูป้ ระกอบการ 3(3-0-6)
3602702 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3602304 กฎหมายสําหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
3602703 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
3603204 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6)
3603302 การจัดการโดยมุ่งเน้นคุณค่า
3(3-0-6)
3603303 การจัดการบริหารการสื่อสารในองค์กร
3(3-0-6)
3603404 มาตรฐานและการมาตรฐานสําหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
3603601 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
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3603803 การวิจัยสําหรับผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
3604205 การสร้างสรรค์นวัตกรรม
3(3-0-6)
3604206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
3(3-0-6)
3604207 พัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
3604501 ภาวะผู้นําและการจัดการการเปลีย่ นแปลง
3(3-0-6)
3604804 หัวข้อเฉพาะในการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6 หน่วยกิต
3604901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ 6(640)
หรือ
3604902 สหกิจศึกษาสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ
6(640)
หมายเหตุ : ให้เลือกเรียน 1 วิชา อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรีย นรายวิ ชาใดๆ ในหลัก สูต รมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)
Bachelor of Business Administration Program in International Business
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการค้า การลงทุน และเข้าใจในวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ทันต่อการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีของอาเซียนและของโลก
ตลอดจนสามารถนําไปเป็นแนวทางการแสวงหาช่องทางเพื่อขยายการลงทุนของไทยไปในตลาดโลกให้มากขึ้น
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการค้า การลงทุน และเข้าใจในวัฒนธรรมของต่างประเทศ และการประกอบอาชีพในระดับสากล
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและของโลกได้อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในปัจจุบัน
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถประกอบอาชีพในหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจส่วนตัวด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
2. นักวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
3. พนักงานเอกชน รัฐวิสาหกิจด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
4. รับราชการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
5. นักวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
6. อื่น ๆ
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
96
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
48
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
42
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
30
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่
เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่จะเรียนครบหลักสูตรต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. นักศึกษาจะต้องผ่านกลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
48 หน่วยกิต
3604206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
3(3-0-6)
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
3(3-0-6)
2562302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3521103 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521103
การบัญชีการเงิน หรือ3521101 การบัญชีชั้นต้น และ
3531101 การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3(3-0-6)
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3563207 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
3564106 จริยธรรมทางธุรกิจและนิสัยอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3592101 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1
3(3-0-6)
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1(ต้องเรียนวิชา 3592101
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
30 หน่วยกิต
3612101 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
3612201 การบริหารการนําเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
3614202 การบริหารกลยุทธ์ธรุ กิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613501 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613401 การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613302 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3612701 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5)
3612204 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
3613801 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3614802 การสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
- เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3613301 การค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613203 การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613702 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613601 เศรษฐกิจเอเซีย
3(3-0-6)
3613602 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3614303 การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613402 การวิเคราะห์การลงทุนระหว่างประเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)
3613403 การบริหารความเสี่ยงธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
3613603 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
3613502 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
3(3-0-6)
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2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6 หน่วยกิต
3614901 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสําหรับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
6(640)
หรือ
3614902 สหกิจศึกษาสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
6(640)
หมายเหตุ กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใดในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผล
การเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย
การโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิ ชา พ.ศ. 2552
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)

Bachelor of Arts Program in Tourism
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะและมีจิตบริการในงานบริการด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์มรดกโลก
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทํางานและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่องานบริการ สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
วิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้ อย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวได้ เช่น ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจการบิน หรือ
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ เช่น
1. ธุรกิจนําเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจนําเที่ยว
2. หน่วยงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
3. ครู นักวิชาการ นักวิจัย
4. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานรับจองตั๋ว พนักงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
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โครงสร้างของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
99
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ให้เรียน
24
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
36
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
33
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่
เรียนมาแล้ว
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 176-189)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ให้เรียน 24 หน่วยกิต
3571109 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม3(3-0-6)
3571110 จิตวิทยาการบริการและเทคนิคการต้อนรับ 3(3-0-6)
3571202 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3571203 ประวัตศิ าสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3572111 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สําหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
3573508 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
3573601 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
3574409 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ
การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน 36 หน่วยกิต
3571204 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
3572206 ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวไทย
3(2-2-5)
3572506 ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะและโบราณคดีในประเทศไทย 3(3-0-6)
3572211 การตลาดการท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
3572212 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
3572509 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
3573214 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3573216 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
3(2-2-5)
3573404 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
3(3-0-6)
3573519 ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
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3573901 วิจัยสําหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
3574220 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
1. ให้ เลื อ ก เรี ย นร าย วิ ชาจ าก ทุ ก ก ลุ่ มวิ ชาต่ อ ไป นี้
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
3572213 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในฐานะ
มรดกโลก
3(3-0-6)
3573216 การท่องเที่ยวในบริบทอาเซียน
3(3-0-6)
3573217 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
3573405 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
3(3-0-6)
3573406 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)
- กลุ่มวิชาธุรกิจไมซ์
3571303 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
3(2-2-5)
3572305 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
3573310 นวัตกรรมสําหรับธุรกิจไมซ์
3(3-0-6)
3573311 การตลาดสําหรับธุรกิจไมซ์
3(3-0-6)
3574313 การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(3-0-6)
- กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน
3573218 การดําเนินงานบริการภาคพื้นดินของสายการบิน 3(3-0-6)
3573219 การดําเนินงานบริการบนเครื่องบิน
3(3-0-6)
3573312 การตลาดในธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
3573407 การจัดการธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
3573408 การจัดการสนามบิน
3(3-0-6)
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- กลุ่มวิชาอื่นๆ
3573307 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
3(2-2-5)
3573306 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า3(2-2-5)
3573308 การดําเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
2.
ให้ เลื อกเรี ยนรายวิ ชาจากกลุ่ มภาษาใดภาษาหนึ่ ง
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- กลุ่มภาษาอังกฤษ
1551301 ภาษาอังกฤษ1
3(3-0-6)
1552313 ภาษาอังกฤษ2 (ต้องเรียนวิชา 1551301 ภาษาอังกฤษ1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
1552314 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1552313
ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
1553307 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน (ต้องเรียนวิชา 1552313
ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
1553308 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ MICE (ต้องเรียนวิชา 1552313
ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
1554310 ภาษาอังกฤษ TOEIC (ต้องเรียนวิชา 1552313
ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
- กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
1561110 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
3(3-0-6)
1562105 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น (ต้องเรียนวิชา 1561110 ภาษาญี่ปุ่น
พื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
1562410 สนทนาภาษาญี่ปุ่น1 (ต้องเรียนวิชา 1562105
ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
1563406 สนทนาภาษาญี่ปุ่น2 (ต้องเรียนวิชา 1562410
สนทนาภาษาญี่ปุ่น1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1563705 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1563406
สนทนาภาษาญี่ปุ่น2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
1564707 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานมัคคุเทศก์(ต้องเรียนวิชา 1563406
สนทนาภาษาญี่ปุ่น2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
- กลุ่มภาษาจีน
2151104 ภาษาจีน1
3(3-0-6)
2152106 ภาษาจีน2 (ต้องเรียนวิชา 2151104 ภาษาจีน1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2152107 ภาษาจีน3(ต้องเรียนวิชา 2152106 ภาษาจีน2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2153109 ภาษาจีน4 (ต้องเรียนวิชา 2152107 ภาษาจีน3
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2153608 ภาษาจีนเพื่องานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 2151104
ภาษาจีน1 และ2152106 ภาษาจีน2 และ2152107
ภาษาจีน3 และ2153109 ภาษาจีน4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
2154610 ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา 2151104
ภาษาจีน1 และ2152106 ภาษาจีน2 และ2152107
ภาษาจีน3 และ2153109 ภาษาจีน4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
- กลุ่มภาษาฟัรซี
1741101 ภาษาฟัรซี1
3(3-0-6)
1742101 ภาษาฟัรซี2 (ต้องเรียนวิชา 1741101 ภาษาฟัรซี1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
1742401 ภาษาฟัรซีเพื่อการโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1741101
ภาษาฟัรซี1 และ 1742101 ภาษาฟัรซี 2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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1743401 ภาษาฟัรซีเพื่อการท่องเที่ยว (ต้องเรียนวิชา 1741101
ภาษาฟัรซี1 และ1742101 ภาษาฟัรซี2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
1743402 ภาษาฟัรซีสําหรับงานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา1741101
ภาษาฟัรซี1 และ1742101 ภาษาฟัรซี 2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
1744401 ภาษาฟัรซีเพื่อการประกอบอาชีพ (ต้องเรียนวิชา1741101
ภาษาฟัรซี1 และ1742101 ภาษาฟัรซี 2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
- กลุ่มภาษาเกาหลี
1661101 ภาษาเกาหลี1
3(3-0-6)
1662101 ภาษาเกาหลี2 (ต้องเรียนวิชา 1661101 ภาษาเกาหลี1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
1662102 ภาษาเกาหลี3(ต้องเรียนวิชา 1662101 ภาษาเกาหลี2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
1663101 ภาษาเกาหลี4 (ต้องเรียนวิชา 1662102 ภาษาเกาหลี3
ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
1663401 ภาษาเกาหลีเพื่องานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1661101
ภาษาเกาหลี1 และ 1662101 ภาษาเกาหลี2 และ
1662102 ภาษาเกาหลี3 และ1663101 ภาษาเกาหลี4
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
1664401 ภาษาเกาหลีเพื่องานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา 1661101
ภาษาเกาหลี1 และ1662101 ภาษาเกาหลี2 และ1662102
ภาษาเกาหลี3 และ1663101 ภาษาเกาหลี4
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน 6 หน่วยกิต
บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
3573801 *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว 1(45)
9013801 *เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
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บังคับเรียน
3574801 **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว (ต้องเรียนวิชา
3573801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว
ผ่านมาก่อน)
6(640)
9014802 **สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801เตรียมสหกิจศึกษา
ผ่านมาก่อน)
6(640)
หมายเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว
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ภาคผนวก
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การเขียนรายงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนู บุญญานุวัตร*1
การเขียนรายงานทางวิชาการ เป็นเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับการเรียน ในระดับอุดมศึกษาทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาในระดับนี้จะเน้นให้
ผู้เรียน รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถแสวงหาความรู้ ฝึกฝนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ รวมทั้งสามารถนําเสนอผลการศึกษา
เรียนรู้ของตนเองได้ นักศึกษาจะเขียนรายงานทางวิชาการได้อย่างไร รายงานลักษณะใดที่จัดว่าเป็นรายงานที่ดี มีระเบียบวิธีการอะไรบ้างที่
จะต้องเรียนรู้ก่อนทํารายงาน ในบทความนี้จะให้คําตอบที่เป็นหลักปฏิบัติของคําถามเหล่านั้น เพื่อให้นักศึกษาได้นําไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นใน
การเขียนรายงาน
ลักษณะของรายงานที่ดี
รายงานที่ดีควรมีลกั ษณะที่สําคัญดังต่อไปนี้
1. รูปเล่ม ประกอบด้วยหน้าสําคัญต่างๆ ครบถ้วน การพิมพ์ประณีตสวยงาม การจัดย่อหน้าข้อความเป็นแนวตรงกัน ใช้ตัวอักษร
รูปแบบ (Font) เดียวกันทั้งเล่ม จัดตําแหน่งข้อความและรูปภาพได้สอดคล้องสัมพันธ์ และอ่านง่าย
2. เนื้ อ หา เป็ นการนํ า เสนอผลการศึ ก ษาค้ น คว้ าที่ น่ าสนใจของผู้ เ ขี ย น แสดงถึ งข้ อ เท็ จ จริ งอย่ า งถู ก ต้ อ งเป็ น ปั จ จุ บั นทั นสมั ย
ครอบคลุมเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งของผู้เขียน นอกจากแสดงความรู้ในข้อเท็จจริงแล้ว ผู้เขียนควรแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์ นําเสนอความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ทรรศนะใหม่ๆ หรือแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องที่กําลังศึกษาอยู่ด้วยการเรียบเรียง
เนื้อหาเป็นไปตามลําดับไม่ซ้ําซากวกวน แสดงให้เห็นความสามารถในการกลั่นกรอง สรุปความรู้และความคิดที่ได้จากแหล่งต่างๆ
3. สํานวนภาษา เป็นภาษาที่นิยมโดยทั่วไป สละสลวย ชัดเจน มีการเว้นวรรคตอน สะกดการันต์ถูกต้อง ลําดับความได้ต่อเนื่อง
และสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
4. การอ้างอิงและบรรณานุกรมถูกต้องตามแบบแผน มีการแสดงหลักฐานที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน เมื่อกล่าวถึงเรื่อง
ใดก็มีหลักฐานอ้างอิงเพียงพอและสมเหตุสมผล เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง ที่เชื่อถือได้ ซึ่งการแสดงหลักฐานอ้างอิงและบรรณานุกรมจะบ่ง
บอกถึงคุณภาพทางวิชาการของรายงานนั้น
1

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อควรคํานึงในการทํารายงาน
วัตถุประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนที่กําหนดให้นักศึกษาทํารายงาน ก็เพื่อให้รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จะทําให้ผู้เรียนสามารถติดตามความรู้ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ ช่วยให้จดจําเรื่องราวที่ตนศึกษาได้อย่างแม่นยําและ
ยาวนาน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนจึงมักจะพิจารณาประเมินคุณค่าของรายงานดังนี้
1. ต้องไม่ใช่ผลงานที่คัดลอกของผูอ้ ื่น (สําคัญมาก)
2. ต้องเป็นผลงานที่แสดงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องครบถ้วน (คือมีเนื้อหาสาระที่สามารถตอบคําถาม ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ได้)
และมีเนื้อหาสาระที่แสดงเหตุผล แสดงความคิดหรือทรรศนะของผู้เขียน ที่เป็นผลจากการได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเหล่านั้น (คือมีเนื้อหาที่ตอบ
คําถาม ทําไม เพราะเหตุใด ทําอย่างไร)
3. ต้องเป็นผลงานที่จัดรูปเล่มอย่างประณีต อ่านทําความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย รายงานที่ดีจึงต้องจัดรูปเล่มให้อ่านง่าย
4. ต้องวางโครงเรื่องให้ดี เรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นลําดับ กําหนดหัวข้อเรื่องไม่ซ้ําซ้อนวกวน
5. ต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงจรรยาบรรณของนักวิชาการที่ดี คือมีการอ้างอิงและทําบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบแผน แสดง
หลักฐานที่มาอย่างถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน
ขั้นตอนการทํารายงาน
การทํารายงานให้ประสบความสําเร็จ ควรวางแผนดําเนินการเป็นลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดเรื่อง
การกําหนดเรื่องที่จะทํารายงาน ต้องเกิดจากความต้องการอยากรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรเป็นเรื่องที่นักศึกษาสนใจ หรือมีความรู้ในเรื่อง
นั้นอยู่บ้างแล้ว ขอบเขตของเรื่องไม่ควรกว้างหรือแคบเกินไป เพราะถ้ากว้างเกินไปจะทําให้เขียนได้อย่างผิวเผิน หรือถ้าเรื่องแคบเกินไปอาจจะไม่มี
ข้อมูลเพียงพอที่จะเขียนได้ ในการกําหนดเรื่องควรคิดโครงเรื่องไว้คร่าวๆ ว่าจะมีเนื้อหาในหัวข้อใดบ้าง
2. สํารวจแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลเบื้องต้นควรเริ่มที่ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต ในการสํารวจควรใช้เครื่องมือที่แหล่งนั้นจัดเตรียมไว้ให้ เช่นห้องสมุดควรใช้
บัตรรายการ บัตรดัชนีวารสาร และโอแพค (OPAC) เป็นต้น การค้นทางอินเทอร์เน็ตควรใช้เว็บไซต์ Google, Yahoo เป็นต้น นักศึกษาต้อง
เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือและคําสั่งในการสืบค้นให้เข้าใจดีเสียก่อน จึงจะช่วยให้ค้นคว้าได้รวดเร็วและได้เนื้อหาสาระที่ครบถ้วน เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการ
แล้วจะต้องจัดเก็บรวบรวมให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ เอกสารที่รวบรวมได้ทุกรายการต้องเขียนบรรณานุกรมบอกแหล่งที่มาไว้ด้วย เพื่อใช้ค้น
คืนไปยังแหล่งเดิมได้อีกในภายหลัง
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3. กําหนดโครงเรื่อง
การกําหนดโครงเรื่อง เป็นการกําหนดขอบข่ายเนื้อหาของรายงานว่าจะให้มีหัวข้อเรื่องอะไรบ้าง โครงเรื่องที่ดีจะต้องมีสาระสําคัญที่
ตอบคําถาม 5W1H ได้ครบถ้วน กล่าวคือ เนื้อหาของรายงานควรตอบคําถามต่อไปนี้ได้ เช่น ใครเกี่ยวข้อง (Who) เป็นเรื่องอะไร (What)
เกิดขึ้นเมื่อไร (When) ที่ไหน (Where) ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใด (Why) เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือมีวิธีทําอย่างไร (How)
การคิดโครงเรื่องอาจใช้ผังความคิด (Mind map) ช่วยในการกําหนดประเด็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง ส่วนการจัดเรียงหัวข้อให้มี
ความสัมพันธ์เป็นลําดับต่อเนื่องที่ดี อาจใช้ผังความคิดแบบก้างปลา (Fish bone diagram) หรือแบบต้นไม้ (Tree diagram) จะช่วยให้เห็น
ความสัมพันธ์ของแนวคิดได้ง่ายขึ้น การตั้งชื่อหัวข้อควรให้สั้นกระชับได้ใจความครอบคลุมเนื้อหาในตอนนั้นๆ
4. รวบรวมข้อมูลตามโครงเรื่อง
เมื่อกําหนดโครงเรื่องแน่ชัดดีแล้ว จึงลงมือสืบค้นและรวบรวมข้อมูลตามบรรณานุกรมที่รวบรวมไว้ในขั้นตอนการสํารวจ การรวบรวม
อาจจะถ่ายเอกสารจากห้องสมุด หรือพิมพ์หน้าเอกสารที่ค้นได้จากอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาแยกตามหัวข้อเรื่องที่กําหนดไว้
5. อ่านตีความ สังเคราะห์ข้อมูล และจดบันทึก
การอ่านให้เน้นอ่านจับใจความสําคัญของเรื่อง เพื่อดึงเนื้อหาที่สอดคล้องกับประเด็น แนวคิดต่างๆ ตามโครงเรื่องที่กําหนดไว้ ทําการ
บันทึกเนื้อหาลงในบัตรบันทึก เสร็จแล้วนําบัตรบันทึกมาจัดกลุ่มตามประเด็นแนวคิด เพื่อใช้ในการเรียบเรียงเนื้อหาของรายงานต่อไป หรืออาจทํา
เครื่องหมายตรงใจความสําคัญ (ขีดเส้นใต้) แทนการทําบัตรบันทึก (กรณีเป็นหนังสือของห้องสมุดไม่ควรขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ)
6. เรียบเรียงเนื้อหา
เนื้อหาสาระที่นํามาเรียบเรียงต้องเป็นเนื้อหาที่ได้จากการประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากขั้นตอนที่ 5 มาแล้ว (การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศ สามารถศึกษาและฝึกปฏิบัติได้ในรายวิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า)
ส่วนประกอบของรายงาน
รายงานประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ส่วนคือ 1) ส่วนนําเรื่อง ได้แก่ ปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญ 2) ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
บทนํา เนื้อเรื่อง และบทสรุป 3) ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วยรายการอ้างอิง บรรณานุกรม และ 4) ภาคผนวก ซึ่งแต่ละส่วนควรมีสาระสําคัญ
ดังนี้
1. ปกนอกและปกใน ปกนอกใช้กระดาษอ่อนที่หนากว่าปกในซึ่งอาจเลือกสีได้ตามต้องการ ไม่ควร มีภาพประกอบใดๆ ส่วนปกใน
และเนื้อเรื่องให้ใช้กระดาษขาวขนาด A4 ความหนาไม่ต่ํากว่า 80 แกรม ปกใน พิมพ์ข้อความเช่นเดียวกับปกนอก ข้อความที่ปกนอกปกใน
ประกอบด้วย ชื่อเรื่องของรายงาน ชื่อผู้เขียน รหัสประจําตัว ชื่อวิชา ชื่อสถานศึกษา และช่วงเวลาที่ทํารายงาน
2. คํานํา กล่าวถึงความสําคัญ วัตถุประสงค์ ความเป็นมา ประเด็นหัวข้อเนื้อหาในรายงานเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจอยากติดตาม
เรื่อง ซึ่งอาจเป็นปัญหา ประโยชน์หรือผลกระทบอย่างไรต่อผู้อ่านและสังคม อาจกล่าวขอบคุณหรือบอกแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือในข้อมูลที่นําเสนอ สุดท้ายระบุชื่อ-สกุล ผู้เขียนรายงานและวันเดือนปีในการทํารายงาน
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3. สารบัญ ระบุหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง (ถ้ามี) และเลขหน้า ใช้จุดไข่ปลาลากโยงจากหัวข้อไปยังเลขหน้าให้ชัดเจน การพิมพ์สารบัญ
ต้องจัดย่อหน้าและเลขหน้าให้ตรงกัน
4. เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนนําเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนสรุป ส่วนนําเรื่องหรือบทนํา ต้อง
เขียนให้ผู้อ่านเกิดความสนใจอยากที่จะอ่านเนื้อหาต่อไป บทนําอาจกล่าวถึง ความสําคัญ บทบาท ปัญหา ผลกระทบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต
เนื้อหา หรือประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ เป็นต้น ซึ่งประเด็นที่กล่าวนี้ไม่จําเป็นต้องมีทั้งหมด แต่อย่างน้อยให้มีประเด็นใดประเด็นหนึ่งดังที่กล่าว
ส่วนเนื้อเรื่องเป็นส่วนที่แสดงข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือผลสรุปที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียน การนําเสนอ
เนื้อหาจะต้องมีหลักฐานอ้างอิง มีข้อมูลสถิติ ภาพประกอบ ตาราง แผนที่ แผนภูมิ ตามความจําเป็น ซึ่งจะทําให้เนื้อเรื่องมีความน่าเชื่อถือและ
เข้าใจได้ง่าย
ส่วนสรุป เป็นส่วนชี้ประเด็นสําคัญที่ผู้เขียนต้องการบอกผู้อ่าน ผู้เขียนอาจสรุปเนื้อหาตามลําดับหัวข้อใหญ่แต่ละหัวข้อทั้งหมดจนจบ
โดยสรุปหัวข้อละ 1 ย่อหน้า หรือเลือกสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญสั้นๆ ก็ได้ ที่สําคัญในการสรุปจะต้องไม่นําเสนอประเด็นเนื้อหาใหม่อีก
5. การอ้างอิง การอ้างอิงจะแทรกเป็นวงเล็บไว้ในเนื้อเรื่อง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อมูล เป็นการยื่นยันความถูกต้องและแสดง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การอ้างอิงให้ระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้า หรือที่เรียกว่าอ้างอิงแบบ นามปี ซึ่งมีวิธีการดังนี้
5.1 ระบุไว้หลังข้อความที่อ้าง เช่น
สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดในรูปแบบอื่นๆ เช่น คําพูด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ให้ผู้รับสาร ได้ทราบ (ประภาวดี สืบสนธิ์, 2543, หน้า 6)
5.2 ระบุไว้ก่อนข้อความที่อ้าง เช่น
ชุติมา สัจจานันท์ (2530, หน้า 17) ให้ความหมายของสารสนเทศไว้ว่า คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อสนเทศ
สารสนเทศ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุย่อส่วน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการสื่อสารและการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งส่วนบุคคลและ
สังคม
หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สําคัญ 6 ประการดังนี้ (สํานักงาน ก.พ., 2550, หน้า 15)
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วมร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า
6. บรรณานุกรม หน้าบรรณานุกรมจะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ ที่นํามาอ้างอิงไว้ในรายงาน
ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ และสถานที่พิมพ์ เป็นต้น
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การเขียนบรรณานุกรมมีรูปแบบที่เป็นสากลหลายรูปแบบ แต่ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบคือ แบบ MLA (Modern Language
Association Style) นิยมใช้ในสาขามนุษยศาสตร์ และแบบ APA (American Psychological Association Style) ซึ่งนิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในที่นี้จะแนะนําการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นหลักในการเขียนบรรณานุกรมประกอบการทํารายงานทางวิชาการ
การเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA มีหลักเกณฑ์กําหนดแยกตามชนิดของสื่อแต่ละประเภทดังนี้
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การพิมพ์รายงาน
รูปเล่มรายงานที่สวยงามประณีต ชวนอ่านและอ่านง่ายนั้น จะต้องคํานึงถึงการจัดวางหน้า ระยะขอบพิมพ์ การย่อหน้า การใช้
ตัวอักษร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบตั ิดังนี้
1. พิมพ์รายงานด้วยเครื่องเลเซอร์ ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 pts. ใช้กระดาษมาตรฐานขนาด A4
ไม่มีกรอบไม่มีเส้น หมึกพิมพ์สีดํา
2. จัดระยะขอบพิมพ์ให้ขอบพิมพ์บนและซ้ายห่าง 1.5 นิ้ว ขอบพิมพ์ล่างและขวาห่าง 1 นิ้ว การจัดขอบข้อความด้านขวาไม่จําเป็นต้อง
จัดตรงกันทุกบรรทัด
3. การย่อหน้า ให้ย่อหน้าที่ 1 เว้นระยะจากขอบพิมพ์ 7 ระยะตัวอักษรพิมพ์ตรงอักษรตัวที่ 8 ย่อหน้าต่อๆ ไป ให้เว้นเข้าไปอีกย่อ
หน้าละ 3 ตัวอักษร คือย่อหน้าที่ 2 พิมพ์ตรงอักษรตัวที่ 11 และย่อหน้าที่ 3 พิมพ์ตรงอักษรตัวที่ 14 เป็นต้น
4. ชื่อบท ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ (ได้แก่ คํานํา สารบัญ บทที่ 1… บรรณานุกรม) ชื่อบทใช้อักษร TH Sarabun ขนาด 18 pts.
เว้นบรรทัดระหว่างชื่อบทกับข้อความที่เป็นเนื้อหา 1 บรรทัด (คือพิมพ์ชื่อบทแล้วเคาะ Enter 2 ครั้ง)
5. หัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์ชิดขอบพิมพ์ด้านขวา และทําตัวหนา-ดํา ส่วนหัวข้อรองพิมพ์ตรงย่อหน้าที่ 1 (ตรงอักษรตัวที่ 8) หากมีหัวข้อ
ย่อยๆ ภายใต้หัวข้อรองให้พิมพ์ตรงย่อหน้าที่ 2, 3…. ตามลําดับ
6. บรรณานุกรมให้จัดพิมพ์เรียงตามลําดับตัวอักษร เรียงบรรณานุกรมภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ บรรณานุกรมแต่ละรายการให้พิมพ์
ชิดขอบพิมพ์ด้านซ้าย กรณีพิมพ์ไม่จบในบรรทัดเดียว ให้ย่อหน้าเข้าไปพิมพ์ตรงย่อหน้าที่ 1 หรือพิมพ์ตรงอักษรตัวที่ 8
สรุป
รายงานทางวิ ชาการเป็นผลจากการแสวงหาความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆ ที่อ าจารย์ ผู้สอนมอบหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมไปกับการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของรายวิชาที่เรียน
การประเมินคุณค่าของรายงานจึงพิจารณาที่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ของผู้ทํารายงาน รายงานที่ดี
จึงต้องแสดงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง แสดงความคิดหรือทรรศนะของผู้เขียนอย่างมีเหตุผล และที่สําคัญอย่างยิ่งคือ ต้องเป็นผลงานที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาเอง ซึ่งมิใช่ผลงานที่คัดลอกจากผู้อื่น
นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมได้ที่เว็บไซต์ http://human.aru.ac.th
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
งานการเงินและบัญชี
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

เบอร์ตรง
3527 6555
3532 2084
3524 5400
3524 5888
3532 2085
3524 5165
3524 1196
3532 2080
3524 5164
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รหัสประจําตัวนักศึกษา……………………..

กลุ่ม วิช า

ภาคเรียน/ปี
รหัสวิชา
การศึกษา
XXXXXXX
(X/XXXX)
ชื่อวิชา

หน่วยกิต/ชั่วโมง
(ตามหลักสูตร)
(X(X-X-X))

 

เลือก

ชื่อผู้สอน

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ สาร

http://regis.aru.ac.th/register/ตารางแผนการเรียน.xls

สามารถ Download แบบบันทึกข้อมูลการเรียนรายบุคคล ได้ที่

…………………………………………………………………...…………………………………………….……………………...……………………………………………………………..
…………………………………………………………………...…………………………………………….……………………...……………………………………………………………..

ศึกษา ภาษาฯ
ทั่วไป

3( 3- 0- 6) 
(
- )
(
- )
(
- )
มนุษยฯ
(
- )
9001301 อยุธยาศึก ษา
3( 3- 0- 6) 
สังคมฯ
(
- )
(
- )
9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใ นชีวิตประจําวัน
3( 3- 0- 6) 
วิทยฯ
(
- )
(
- )
เฉพาะ วิช าชีพ
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
วิช าเอก/
(
- )
วิช าบังคับ/วิชา
(
- )
เลือก
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
(
- )
ฝึก
ประสบการณ์
(
- )
(
- )
เลือก เลือกเสรี
(
- )
เสรี
(
- )
(
- )
อื่นๆ
วิช าPre-/เรียน
(
- )
เพิ่มโดยไม่นับ
(
- )
หน่วยกิต
(
- )
วิชา
รวม
หน่วยกิต
หมายเหตุ(ถ้ามี) : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………………………………………………

หมวด
วิชา

บังคับ

คณะ: ……………………………………………
สาขาวิชา: ………………………………………………………………
อาจารย์ที่ปรึกษา: …………………………………

ชื่อและนามสกุล : …………………………………………………………………………………..

แบบบันทึกข้อมูลการเรี ยนรายบุคคล

เกรด

