
  



 
 

สารอธิการบดี 
  ต้อนรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

  
 

 
 

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดี         
กับนักศึกษาทุกคนที่ประสบความส าเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขอต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้วยความยินดียิ่ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีภาระหน้าท่ีให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะ 
การแสดง และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตรกรรมและด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วย   
  เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือทางวิชาการ และวางแผนการพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับนานาชาติ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้อย่างหลากหลาย กว้างขวาง มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา พร้อมที่จะให้นักศึกษาออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ 
 มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นคนเก่ง คนดี มีความมุ่งม่ันตั้งใจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จึงก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตไว้ดังนี้ มีวินัย ใฝ่รู้ 
อุตสาหะ ส านึกดี และมีจิตอาสา อันจะท าให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นคนของพระราชา 
ข้าของแผ่นดิน อย่างสมบูรณ์   
 ท้ายสุดนี้ ขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้ประสบผลส าเร็จดังที่ตั้งใจหวังไว้ และเป็นคนดี คนเก่ง มีมานะ 
อดทน มีใจบริการ เพื่อเป็นที่พึ่งและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป 
 

 
        นายเกษม  บ ารุงเวช 

                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  



  

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               ก            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

สารบัญ 
 เร่ือง            หน้า 
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ตอนที่ 1 แนะน า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       1 
  สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      2 
  รายชื่อมหาวิทยาลัยราชภฏัท่ัวประเทศ        4 
  แนะน ามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา       5 
  หัวหน้าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน        10 
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม จุดเน้น พันธกิจ     11 
  นโยบาย คุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์       12 
  ภารกิจ           13 
  การแบ่งส่วนราชการ          16 
  รายนามผู้บริหาร          17 
  กรรมการบรหิารคณะครุศาสตร์ และรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะ     18 
  กรรมการบรหิารคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์และรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะ   22 
  กรรมการบรหิารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะ   28 
  กรรมการบรหิารคณะวิทยาการจัดการ และรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะ    33 
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง        37 
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา  
 และปริญญาตรี พ.ศ. 2560         38 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีได้รับ 
 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550   51 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน  
 และการจ่ายค่าธรรมเนยีมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552   53 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน  
 และการจ่ายค่าธรรมเนยีมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  56 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน  
 และการจ่ายค่าธรรมเนยีมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558  57 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นราย  วิชาเรียน และการศึกษา 
 รายวิชาเรียนเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558         58 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน  
 การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552         59 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               ข            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

สารบัญ 
 เร่ือง            หน้า 
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์  
 จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสตูรระดับ  
 ปริญญาตรี พ.ศ. 2553          60 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และการจ่ายเงิน 
 เพ่ือจัดการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561     63
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
 ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ พ.ศ. 2561        66 
  ประกาศสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏบิัติการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาของ 
 บุคลากรประจ าการ          69 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเกบ็เงินบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงิน   
 เพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560      70 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและ 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ภาคพิเศษ       72 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550   75 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย 
 นักศึกษา พ.ศ.2557            81 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษา 
 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พ.ศ. 2557         84 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน  
 การเพ่ิม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558   86 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   88 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 ศึกษาภาคฤดูร้อนส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ      90 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจดัสอบนอกตาราง  
 พ.ศ. 2556           91 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
 ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559         92 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการด าเนินการยกระดับมาตรฐาน 
 ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา         95 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา เรือ่ง การยืนยันสิทธิ์เป็นนกัศกึษา ภาคปกติ พ.ศ. 2560 97 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               ค            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

สารบัญ 
 เร่ือง            หน้า 
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
 และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555  99 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
 ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 103  
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง 
 ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559   105 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การย้ายสาขาวิชาเรียนส าหรับนักศึกษา  
 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559         112 
  ตารางผลการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลกัสตูรมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2560       115 
ตอนที่ 3 งานบริการและสวสัดิการ  
  บริการและสวัสดกิาร          135 
  กองพัฒนานักศึกษากับแนวทางการบริหารกิจการนักศึกษา     137 
  ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     139 
  โครงการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของรัฐบาล      140 
  ค าชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร        142 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       145 
  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรยีน         149 
  การขอยกเลิกวิชาเรียน         150 
  การขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา      151 
  นักศึกษาขอย้ายสถานศึกษา         152 
  การลาพักการเรียน          153 
  ค าถาม – ค าตอบ ส าหรบัเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา     154 
ตอนที่  4  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร           165 
โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปและค าอธิบายรายวิชา       166 
 คณะครุศาสตร์   
 สาระส าคญัของหลักสตูร          183 
   คณิตศาสตร์ 5 ป ี         184 
   สังคมศึกษา 5 ปี         189 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               ง            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

สารบัญ 
 เร่ือง            หน้า 
 คณะครุศาสตร์ (ต่อ)  
   การศึกษาปฐมวัย 5 ป ี        195 
   คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ป ี        200 
   วิทยาศาสตร์ 5 ป ี         206 
   พลศึกษา 5 ป ี         212 
   การสอนภาษาไทย 5 ปี        218 
   การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี        224 
   การประถมศึกษา 5 ป ี        229 
   การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี      235 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระส าคญัของหลักสตูร          241 
   ภาษาอังกฤษ 4 ปี         243 
   ภาษาไทย 4 ปี         248 
   ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี         253 
   ภาษาจีน 4 ปี         258 
   การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี       263 
   สหวิทยาการอสิลาม 4 ปี        268 
   ประวัติศาสตร์ 4 ปี         273 
   ดนตรไีทย 4 ปี         278 
   ดนตรีสากล 4 ป ี         284 
   ประยุกต์ศิลป ์4 ปี         292 
   ศิลปะการแสดง 4 ป ี        296 
   นิติศาสตร์ 4 ปี         300 
   นิเทศศาสตร์ 4 ป ี         305
   รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ป ี        309 
   การปกครองท้องถิ่น 4 ปี        314 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระส าคญัของหลักสตูร              319 
   เกษตรศาสตร์ 4 ปี         321 
   เคม ี4 ปี          326 
   คหกรรมศาสตร์ 4 ป ี        331 
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สารบัญ 
 เร่ือง            หน้า 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)  
   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ป ี        337 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี        343 
   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี       348 
   คณิตศาสตร์ 4 ปี         353 
   จุลชีววิทยา 4 ปี         358 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี      364 
   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี        369 
   เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี        374 
   วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี        378 
   วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ป ี        383 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)       388 
   สาธารณสุขศาสตร ์4 ปี        392 
 คณะวทิยาการจดัการ 
 สาระส าคญัของหลักสตูร          396 
   การบัญชี 4 ปี         398 
   การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 4 ป ี       405 
   การตลาด 4 ป ี         409 
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ป ี        413 
   การจัดการ 4 ปี         418 
   การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี        423 
   การเป็นผู้ประกอบการ 4 ปี        427 
   ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี        431 
   การจัดการธุรกจิโรงแรม 4 ปี        435 
   การท่องเท่ียว 4 ปี         440 
   เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี       446 
ภาคผนวก 
-  การเขียนรายงานทางวิชาการ          452 
-  หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      458 
-  Download คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        459 
-  ตารางบันทึกข้อมูลการเรียนตลอดหลักสตูร        460 
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  ตอนที่ 1 แนะน ำ 
            มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ   
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ตรำมหำวิทยำลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์
ประจ าสถาบันราชภัฏตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือตราพระราชลัญจกร
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะเป็นรูปวงรีภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย
วงจักร กลางวงจักร มีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร
เจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ (แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ) ในแผ่นดินโดยที่วันบรม
ราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศและสมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษกจากทิศทั้ง
แปด มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกรจารึกชื่อสถาบัน 

ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏได้รับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย ชื่อท่อนบนจารึกเป็นภาษาไทยว่า 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHRANAKHON SI AYUTTHAYA 
RAJABHAT UNIVERSITY” 
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สีของสัญลักษณ์  ประกอบดว้ยสีตำ่งๆ  จ ำนวน  5 สี 
สีน  ำเงิน  แทน ค่าสถาบันเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 

 สีเขียว  แทน แหล่งท่ีตั้งของสถาบันท้ัง 38 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 
 สีทอง  แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
 สีส้ม  แทน ค่าความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีก้าวไกลใน 38 สถาบัน 
 สีขำว  แทน ค่าความคิดบริสุทธิข์องนกัปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

คติธรรมประจ ำมหำวิทยำลัย  

สิกฺขำกำโม ภว  โหติ    หมายถึง  ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ 

ธงประจ ำมหำวิทยำลัย  • สีเหลือง (อยู่ด้านบน) 
• สีแดง (อยู่ด้านล่าง) 

สีประจ ำมหำวิทยำลัย     • เหลอืง - แดง 

ดอกไม้ประจ ำมหำวิทยำลัย   • ดอกโสน 
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 รำยชื่อ 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แนะน ำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
ระยับศรี  กาญจนะวงศ์* 

1. บทน ำ 
 
 คนท่ีอยู่กรุงเก่าอย่างเจ้าของ 
 โปรดช่วยมองให้ซึ้งถึงความหลัง 
 โรงเรียนฝึกหัดครู  ท่ีหลังวังฯ 
 คือการตั้งต้นชีวิต  วิทยาลัย  ( ครูพระนครศรีอยุธยา ) 
 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411-2453) ได้มีการปฏิรูปศึกษาขึ้น การจัดการศึกษาสมัยนี้
แตกต่างไปจากเดิมเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนตามแบบตะวันตก มีโรงเรียนครู หลักสูตรแบบเรียน อันเป็นรากฐานของ
การศึกษาสมัยใหม่ของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2430 ได้ก่อตั้งกรมศึกษาธิการ โรงเรียนท่ีมีอยู่สมัยนั้น ก็ขึ้นกับกรมศึกษาธิการท้ังสิ้นและอีก 2 ปีต่อมา         
คือ พ.ศ. 2432 ได้ตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง การฝึกหัดครูของไทย เริ่มด าเนินการ
มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2435 ซึ่งขณะน้ันการจัดการฝึกหัดครูเป็นหน้าท่ีของกรมศึกษาธิการ โรงเรียนฝึกหัดครู แห่งแรกตั้งขึ้นท่ีบริเวณ
โรงเลี้ยงเด็กสะพานด าพระนคร เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” สอนระดับประโยคประถมก าหนดเวลาเรียน 2 ปี ในปีแรกมี
นักเรียนเพียง 3 คน ปีต่อมานักเรียนเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงย้ายมาอยู่ท่ีตึกแม้นนฤมิตร วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อปี          
พ.ศ. 2445 เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์” ปี พ.ศ. 2446 ได้ขยายหลักสูตรให้สูงขึ้นถึงขั้นฝึกหัดครูมัธยม 

ในปี พ.ศ. 2446 กระทรวงธรรมการได้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ท่ีบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียกว่า “โรงเรียน
ฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” สอนตามหลักสูตรครูมูล รับนักเรียนหัวเมืองเข้าศึกษา เพ่ือมุ่งหมายให้ออกไปเป็นครูตามหัวเมือง เพ่ือเป็น
การสะดวกแก่การท่ีจะขยายการศึกษา ให้แพร่หลายต่อไป กระทรวงธรรมการจึงได้ด าเนินการจัดตั้งการฝึกหัดครูในหัวเมืองขึ้นใน
บางมณฑลด้วยการฝึกหัดครูของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ก่อก าเนิดขึ้นในขณะท่ียังเป็นมณฑลกรุงเก่าในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มด าเนินการด้วยการตั้งเป็นโรงเรียน ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” เมื่อวันท่ี        
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่ท่ีหลังพระราชวังจันทรเกษม จัดสอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 -2 -3        
แต่เพ่ิมวิชาครูคัดเลือกนักเรียนตามหัวเมืองในมณฑลมาฝึกหัดเป็นครู เพ่ือส่งไปโรงเรียนต่างๆ ในมณฑล (หัวเมืองในมณฑลกรุง
เก่า คือ กรุงเก่า อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี) จนถึงปี พ.ศ. 2458 การฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า        
จึงเปลี่ยนแปลงระเบียบการใหม่ ตามระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ การฝึกหัดครูมูลได้ด าเนินการ
ติดต่อกันมาจนถึง ปี พ.ศ. 2475 จึงยุบเลิกไป รวมเวลาท่ีโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรครูมูล (ครู ป.) อยู่ประมาณ 27 - 28 ปี  
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กำรก่อตั งกำรฝึกหัดครูมณฑลกรุงเก่ำได้รับเกียรติประวัติสูงสมฐำนะของมณฑลเป็นที่สนใจของผู้ใหญ่ทุกชั น อำทิ 
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์จ านวน 30,000 บาท ให้กระทรวงธรรมการ

ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า 
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงให้การสนับสนุนการก่อสร้าง

โรงเรียนให้เป็นท่ีเรียบร้อยราบรื่น 
- เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการในครั้งนั้นยังเป็นพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ 

อธิบดีกรมศึกษาธิการเห็นว่า 
“การใหญ่ส าคัญของกรมศึกษาธิการก็คือ การฝึกหัดครูให้ดีแล้วเป็นทางจริงๆ ท่ีจะให้การศึกษาเล่าเรียนในบ้านเมือง

ด าเนินสู่ทางเจริญ เพราะฉะนั้นในการท่ีจะสร้างและตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ จึงเป็นการส าคัญของกรมศึกษาธิการท่ีจะท า” 
ท่านผู้นี้ได้มาตรวจดูสถานท่ีท่ีจะสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองเก่าแล้วตัดสินใจว่าจ้างสถาปนิก ชาวอิตาลีให้สร้างโรงเรียน

เป็นเงิน 30,000 บาท ก่อนได้รับอนุญาตจากกระทรวงธรรมการและกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นเหตุให้เกิดการขุ่นเคืองถึง
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพราะท าผิดแบบอย่างราชการ แต่เนื่องจากเป็นผู้ท่ีทรงชอบพอรักใคร่และทรงเห็นในเจตนาท่ีดีมิใช่ท าเพ่ือ
“อาณาประโยชน์ของตน” จึงพระราชทานอภัยโทษให้และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชทรัพย์จ านวน 
30,000 บาท ให้กระทรวงธรรมการก่อสร้างโรงเรียน 

โรงเรียนนี้ได้บรรลุถึงซึ่งความเจริญเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติมาจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า ท่ีหลังพระราชวังจันทรเกษมแล้ว ในปี พ.ศ. 2467 มณฑลกรุงเก่ายังได้จัดตั้ง

โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นท่ีต าหนักเพนียดอีกแห่งหนึ่งท้ังนี้เป็นนโยบายกระทรวงธรรมการท่ีให้ทุกมณฑลตั้งโรงเรียนฝึกหัด
ครูกสิกรรมเพื่อฝึกหัดครูกสิกรรมสอนวิชาวิสามัญ (ให้เรียนวิชากสิกรรม) ในชั้นประถมปีท่ี 4 และชั้นประถมปีท่ี 5 เพราะถ้าเอา
ครูมูลสามัญไปสอนก็เท่ากับเอาเป็ดขัน 

การฝึกหัดครูมูลกสิกรรมกับการฝึกหัดครูมูลสามัญ เป็นการฝึกหัดครูในระดับเดียวกัน การแยกกันเรียนคนละแห่งนั้น
เนื่องจากการฝึกหัดครูมูลกสิกรรมจ าเป็นต้องมีสถานท่ีส าหรับฝึกหัดท าการกสิกรรมด้วยซึ่งบริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษมไม่มี
สถานท่ีพอ และไม่เหมาะสมท่ีจะจัดการกสิกรรม อีกท้ังยังจอแจแออัดด้วยนักเรียนชั้นประถม นักเรียนชั้นมัธยมท่ีมากขึ้นด้วย ดังนั้น
ในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ ท่ีโรงเรียนตัวอย่างมณฑลกรุงเก่า (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า)      
การฝึกหัดครูจึงรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียดแห่งเดียว 
2. พัฒนำกำรของกำร “สร้ำงควำมเป็นครู” จำกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่ำสู่สถำบันรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

ก. สถานภาพของโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียดภายหลังการยุบเลิกมณฑล พ.ศ. 2476 ทางราชการได้ยุบเลิก
มณฑลต่างๆ โรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียดจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ชื่อ
โรงเรียนว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงสอนตามหลักสูตรครูมูลกสิกรรม พ.ศ. 
2467 ตามเดิม 

ข. การย้ายสถานท่ีตั้ งโรงเรียนฝึกหัดครูมูล  ฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังห วัดและการเปลี่ยนชื่อโรงเรี ยน            
พ.ศ. 2479 ทางราชการเห็นสมควรให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดจากต าหนักเพนียดไปอยู่ในกรม
ทหารหัวแหลม เพราะมีอาคารว่างอยู่เป็นจ านวนมากและมีบริเวณกว้างขวางเหมาะในการฝึกหัดท าการกสิกรรมโดยแยกเป็นสอง
โรงเรียนคือโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี       
1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูใหม่ดังนี้ 

1. โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 
2. รับนักเรียนท่ีเรยีนจบชัน้ประถมศกึษาบริบรูณ์ เข้าเรยีนตอ่อกี 2 ปี เมื่อสอบไล่ได้ชั้นปีท่ี 2 แล้วจะได้รับประกาศนียบตัร

จังหวัด (ครู ว.) 
3. รับครูประชาบาลท่ียังไม่มีวุฒิครู เข้ารับการอบรมอีก 1 ปี จบการอบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู 

ป.บ.) เมื่อเปิดเรียนวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 มีนักเรียนประเภทในบ ารุง (รัฐบาลอุดหนุน) 30 คน ประเภทนอกบ ารุง (ทุน
ส่วนตัว) 40 คน และมีครูประชาบาลท่ียังไม่มีวุฒิครู มาเข้าอบรมเพ่ิมเติม 39 คน รวมท้ังสิ้น 118 คน 

สิ้นปีการศึกษา 2479 ครูประชาบาลที่เข้ามาอบรม จบการอบรมได้วุฒิ ป.บ. ออกไปเป็นครูตามโรงเรียนเดิมที่ตนสังกัด
อยู่ 39 คน และสิ้นปีการศึกษา 2480 นักเรียนฝึกหัดครู 79 คน สอบไล่ได้ส าเร็จการศึกษาได้วุฒิ ครู ว. ออกไปเป็นครู
ประชาบาลตามสังกัดภูมิล าเนาเดิมของตน 

การผลิตครูท้ัง 2 ระดับ (ครู ว. และครู ป.บ.) มีวุฒิต่ ากว่าครูมูล (ครู ป.) แต่จ าเป็นต้องท า ท้ังนี้เพราะมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องเร่งผลิตครูให้ออกไปสอนในโรงเรียนชนบท ซึ่งยังขาดแคลนครูอยู่อย่างมาก (เนื่องจาก พ.ร.บ. ประถมศึกษา     ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2464 มีผลบังคับใช้ทุกต าบลในประเทศไทย ใน ปี พ.ศ.2478) ปรากฏว่านักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าเร็จออกไปเป็นครูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 – 2482 มีจ านวนถึง 307 คน 

ชาวอยุธยาชอบเรียกโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า “โรงเรียนประกาด” หรือ 
“โรงเรียนผักกาด” เพราะโรงเรียนนี้เป็นการฝึกหัดครูแผนกเกษตรกรรม นักเรียนทุกคนต้องท าแปลงขนาด 1 x 4 เมตร คนละ 
4 แปลง ปลูกผักตลอดท้ังปี 

ค. การย้ายสถานท่ีตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 
พ.ศ. 2484 รัฐบาลมีนโยบายจะปรับปรุงการท าสุราและเมรัย จ าหน่ายแก่ประชาชน  นายปรีดี พนมยงค์            

(หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม) เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรับผิดชอบในเรื่องนี้ จึงขอเอาโรงงานต้มกลั่นสุราและเมรัย มาตั้งใน
จังหวัดนี้โรงหนึ่ง เพ่ือความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเกิดของท่าน โดยเอามาตั้งท่ีกรมทหารเก่า เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมที่สุด  ขณะเดียวกันท่านก็ค านึงถึงความเจริญในด้านการศึกษาของจังหวัดเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงการคลังจึงอนุมัติ
ให้จ่ายเงินทุนปรับปรุงสรรพสามิต จ านวน 2 แสนบาท เป็นค่าชดเชยให้ไปสร้างโรงเรียน 5 โรงเรียน ท่ีต้องย้ายออกจากกรม
ทหาร โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ย้ายไปสร้างอยู่ในท่ีราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ (ตรงท่ีเป็น
โรงเรียนประตูชัยปัจจุบัน) ในเนื้อท่ีประมาณ 21 ไร่ ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ ท่ี  ต าบลหอรัตนชัย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา เนื้อท่ีประมาณ 14 ไร ่

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการผลิตครู ดังนี้ 

1. หลักสูตร ครู ว. เปลี่ยนระเบียบใหม่ โดยรับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าเรียนต่ออีก 2 ปี ท้ังนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2482 - 2492 

2. หลักสูตร ครู ป.บ. ก็เปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่เช่นกัน คือรับนักเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เข้าเรียนต่ออีก 
3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 - 2490 
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3. หลักสูตรครูมูล ครู ป. นั้น โรงเรียนได้กลับมาเปิดสอนหลักสูตรน้ีอีกระยะหนึ่ง โดยรับนักเรียนท่ีส าเร็จมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 เข้าเรียนต่ออีก 1 ปี ตั้งแต่  พ.ศ. 2490 - 2497 

เมื่อโรงเรียนตั้งอยู่ตรงท่ีเป็นโรงเรียนประตูชัยปัจจุบันได้เป็นปีท่ี 13 ก็มีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นคือวันท่ี 29 กันยายน 
พ.ศ. 2497 ทางราชการได้ยกฐานะกองการฝึกหัดครูขึ้นเป็นกรมการฝึกหัดครู จึงได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจการฝึกหัด 
ยกเลิกระบบการฝึกหัดครูเดมิการผลิตครู ว. ครู ป.บ. ครู ป. ก็ยกเลิก 

โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา จึงเริ่มใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 -2 -2 ของกรมการฝึกหัดครู ตั้งแต่           
ปีการศึกษา 2498 เป็นต้นมา การเรียน การสอน การวัดผล เปลี่ยนแปลงใหม่ใช้ระบบหน่วยกิต 

โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เริ่มต้นผลิตครู ป.กศ. ในปี พ.ศ. 2498 โดยรับนักเรียนท่ีเรียนจบมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี โรงเรียนยังคงตั้งอยู่ที่เดิม จนถึงปี พ.ศ. 2509 จึงได้ย้ายสถานท่ีตั้งใหม่ 
  ง. การย้ายสถานท่ีตั้ง และการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ท่ีปัจจุบัน เลขท่ี 96 ถนนโรจนะ มีเนื้อท่ีประมาณ 
150 ไร่เศษ (กรมการฝึกหัดครู ได้เจรจาตกลงขอแลกเปลี่ยนสถานท่ีกับกรมสามัญจึงให้โรงเรียนประตูชัยของ      กรมสามัญ
ซึ่งตั้งอยู่ ณ ท่ีนี้ ย้ายไปตั้งอยู่ ณ ท่ีตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา) ในปีนี้โรงเรียนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาด้วย 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เข้ากับวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มี วุฒิ  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 เพ่ิมเติม 6 วิชาเอก หลักสูตรนี้เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2527 

เป็นปีสุดท้าย 
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ

ศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู  ครุศาสตรบัณฑิต           
ท้ังระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี ไปพร้อมๆ กัน 

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา โชคดีได้รับมรดกทางด้านวิทยาการ การฝึกหัดครูมาตั้งแต่สมัยเป็นมณฑลกรุงเก่า นับว่า
เป็นมรดกท่ีมีค่า มีความหมายส าหรับวิทยาลัย ท่ีมีหน้าท่ี “สร้างความเป็นครู” ให้กับสังคมไทยตลอดมา 
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จ. ระยะทาง 90 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2538 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ คือ มีการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ. วิทยาลัยครู เป็น 

พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูท่ัวประเทศ มีอยู่ท้ังสิ้น 
36 แห่ง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนมาเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพิธี
ท าบุญครบรอบ 90 ปี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และพิธีเปิดป้ายสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดย ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ ์เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏเป็นประธาน 

พระบ ำท สม เด็ จพ ระป รมิ นท รมห ำ ภูมิ พ ลอดุ ล ย เด ช  มหิ ต ล ำ ธิ เบ ศ รรำม ำ ธิบ ดี  จั ก รีน ฤบ ดิ น ท ร                 
สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม พระรำชทำนนำม “รำชภัฏ” และตรำ หรือ
สัญลักษณ์ “รำชภัฏ” นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชำวสถำบันรำชภัฏ ทั่วพระรำชอำณำจักร 

 

นำม “รำชภัฏ” หมายความว่าเป็นปราชญ์ของพระราชา 
 
ตรำสัญลักษณ์รำชภัฏ พิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาลปัจจุบัน เพ่ือก าหนดรูปแบบ

สัญลักษณ์สถาบันราชภัฏ และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจ าสถาบันราชภัฏท่ัวพระราชอาณาจักรซึ่งมีรายละเอียดท่ีสมควร
น ามากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้คือ 

- เป็นรูปแบบท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้ก าเนิดสถาบัน 
- เป็นรูปแบบท่ีเป็นกลาง เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นท่ีตั้งธรรมชาติ  และความสอดคล้องกับชื่อสถาบันราชภัฏท่ีได้รับ

พระราชทาน 
- สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่างๆ จ านวน 5 ส ี

 สีน  ำเงิน แทน ค่าสถาบันเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
 สีเขียว  แทน แหล่งท่ีตั้งของสถาบันท้ัง 40 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
 สีทอง  แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
 สีส้ม  แทน ค่าความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีก้าวไกลใน 40 สถาบัน 
 สีขำว  แทน ค่าความคิดบริสุทธิข์องนกัปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
ฉ. จากสถาบันราชภัฏพระนครศรอียุธยา สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏได้มีการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็น พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏท่ัวประเทศท่ีมีอยู่ท้ังสิ้น 41 แห่ง ท่ัว
ประเทศได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       จึง
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานับแต่นั้นมา และได้มี พิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ ์แก้วสุทธิ เป็นประธานในพิธีเปิด  
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หัวหน้ำสถำนศึกษำจำกอดีตถึงปัจจุบัน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 

โรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยำ 

2479 – 2480 
2480 – 2487 
2487 – 2497 
2497 – 2501 
2501 – 2508 
2508 – 2508 
2508 – 2509 

นายเติม ทับทิมทอง 
นายฉลอง ศรีจันทร ์
นายชัยวัฒน์ ยุกติรัตน์ 
นายประยทุธ สวัสดิสิงห ์
นายทวี โปราณานนท ์
นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา 
นายจินต์ รัตนสิน   

สถำบันรำชภฏั
พระนครศรอียุธยำ 

2538 – 2546 
2547 

รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ 
ผศ.สุวิทย์ เฑียรทอง 

มหำวิทยำลัย       
รำชภัฏ

พระนครศรอียุธยำ 

2547 – 2552 
2552 – 2556 
2556 – 2556 
2556 – 2557 
2557 – 2557 
2557 – 2558 

 
2558 – ปัจจุบัน 

รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง 
ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ ์
ดร.อุทยั ดลุยเกษม(รักษาการฯ) 
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์(รักษาการฯ) 
ดร.เกษม บ ารุงเวช(รกัษาการฯ) 
รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  
(รักษาการฯ) 
ดร.เกษม  บ ารุงเวช 

โรงเรียนสตรีฝึกหัด
ครู

พระนครศรอียุธยำ 

2479 – 2479 
2479 – 2481 
2481 – 2487 

 
2487 – 2492 
2492 – 2501 
2501 – 2511 
2511 – 2511 

นางสาวสมสวัสดิ์ จามร
วรรณ 
ม.ล.หญิง ทินกร 
นางพิสิฏฐ์ เวชชภูม ิ
(ทองฟุ อุบลพันธ์) 
นางสาวจารุนีย์ มฤคทัต 
นางสาวพเยาว์ ศรีหงส ์
นางสาวอนงค์ สังขะวร 
นายจินต์ รัตนสิน(รักษาการฯ) 

วิทยำลัยครู
พระนครศรีอยุธยำ 

2509 – 2517 
2517 – 2519 
2519 – 2521 
2521 – 2523 
2523 – 2524 
2524 – 2531 
2531 – 2532 
2532 – 2536 
2537 – 2538 

นายจินต์ รัตนสิน 
ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ ์
รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง 
รศ.ดร.เจริญผล สุวรรณโชติ 
นายจ าเริญ เสกธีระ 
นายโสภณ สุวรรณโรจน ์
รศ.ธง รุญเจริญ 
ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง 
รศ.วิทยา รุ่งอดลุพิศาล 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 9  มิถุนายน  2558 
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ปรัชญำ 
 คุณธรรม น าความรู้ สูก่ารพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนาครูท่ีมีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
เมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภายในปี 2564 
เอกลักษณ์ 
 แหล่งเรียนรูภู้มิปัญญา พัฒนาการท่องเท่ียว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
อัตลักษณ ์
 มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกด ีและมจีิตอาสา 
ค่ำนิยม 
 เสียสละ สามัคค ีมีใจใฝ่รู ้
จุดเน้น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 การผลิตและพัฒนาคร ู
 การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 

พันธกิจ 
1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

 2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพท่ี
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาต ิ
 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานท่ี
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น
ท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
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นโยบำยมหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยา เมือง
มรดกโลกอย่างยั่งยืน 
 4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสังคมสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดการจัดการ บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 8. สนับสนุน พัฒนา การสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการ
บริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 
 10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 11. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

 
คณุลักษณะบณัฑติทีพ่ึงประสงค์ของมหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเป็นคนดี คนเก่ง  มี
ความสุข รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์ดังนี ้
 1. ด้ำนควำมรู ้   มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้ 
 2. ด้ำนควำมคิด   คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์   

3. ด้ำนทักษะ    มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการท างานเป็นทีม มีทักษะ               
             ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

 4. ด้ำนบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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ภำรกิจของมหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีภาระหน้าท่ี ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2547  ความใน

หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป มาตรา 7 ดังนี้ 
“ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูหลังการ

เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการ บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะคร ู

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้  
 (1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
 (2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาต ิ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 

คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี

เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร

อื่นท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับการด ารงชีวิตและการประกอบ

อาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปฏิบัติภารกิจในการให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมาโดยตลอดจาก
เริ่มแรกท่ีได้เปิดสอนเฉพาะวิชาชีพครู มาจนถึงท่ีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งเปิด
โอกาสให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบุคลากรสาขาวิชาการต่างๆ ได้นอกเหนือจากการผลิตครู ดังนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็น
ต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงได้เริ่มเปิดสอนสาขาการอื่นๆ นอกจากอาชีพครู บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงประกอบด้วยท้ังสาขาครุศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะวิชา 4 คณะด้วยกัน
ในการผลิตบัณฑิต คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการ
จัดการ 
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เมื่อวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้สถาบัน
ราชภัฏท าหน้าท่ีได้กว้างขวางขึ้น ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าหน้าท่ีบริการให้กับนักศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็นหลัก และ
สามารถเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ท าให้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายในระดับสูงได้
กว้างขวางขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความมุ่งมั่นท่ีจะให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงแก่ชุมชนทั้งในระดับ
กว้าง คือจะมีการตั้งคณะต่างๆเพ่ิมขึ้น ในเวลาอันใกล้นี้ คือ คณะศิลปกรรม คณะเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนใน
ระดับสูงนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตในสาขาต่างๆ ตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและตามศักยภาพของสถาบันท าการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

การวิจัยเป็นภารกิจท่ีส าคัญยิ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ปฏิบัติภารกิจนี้มาโดยตลอด 
โดยเฉพาะตั้งแต่มีการระบุข้อความในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2527 ว่า“ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย” 
ขณะนี้เมื่อได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ความในมาตรา 7 ก็ได้ระบุภารกิจหนึ่งของสถาบันราชภัฏไว้ว่า   
“ท าการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม” และในมาตรา 10 ก็ได้ก าหนดให้ส านักวิจัยเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งของสถาบันราชภัฏให้มี
ฐานะเทียบเท่ากอง เช่นนี้แสดงว่า การวิจัยเป็นภารกิจท่ีส าคัญยิ่งของสถาบันราชภัฏ เมื่อสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับ
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2547 ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ให้ความส าคัญต่อ
การผลิตงานวิจัยเป็นอย่างมากเพ่ือเป็นการบุกเบิกความรู้ใหม่ๆ ในทางวิชาการอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และจะได้น า
ความรู้ใหม่ๆ ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารงาน และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จึงมีเป้าหมายท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการวิจัยว่าการท่ีสังคมไทยได้พัฒนามา
จนถึงบัดนี้ ก็ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้าน จึงควรวิจัยให้ค้นพบว่า ภูมิปัญญาของชาวบ้านท้ังหลายนั้นมีความเป็นมาอย่างไร เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนว่าวิวัฒนาการในปัจจุบันและเทคโนโลยีปัจจุบันนั้น ล้วนแล้วแต่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านท้ังสิ้น ผลการวิจัยเหล่านี้จะได้
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ คุณวุฒิของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นสามารถประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรท างานวิจัยโดยการจัดสรรงบประมาณและ
สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นให้มีการวิจัยในทุกสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้สถาบันยังได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานวิจัยจ านวนมากและหลายสาขาวิชา
อย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นการท าหน้าท่ีอย่างเหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
กำรปรับปรุงถำ่ยทอดและพฒันำเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสังคม โดยเฉพาะในเขต
บริการของสถาบัน และปริมณฑลมาเป็นล าดับ โดยเริ่มจากพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนจะได้รับการสนับสนุนให้ทันต่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ท้ังในด้านสารสนเทศ และการใช้
เครื่องมือต่างๆ ให้ศึกษาค้นคว้า คิดค้น วิเคราะห์ วิจัย ทฤษฎีและหลักวิชาต่างๆ เพ่ือการปรับใช้ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์รวมวิทยาการข้อมูลความรู้ต่างๆ ท้ังด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปัญหาวิกฤต พร้อมท่ีจะช่วยท้องถิ่นได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เริ่มด าเนินการปฏิบัติงานเพ่ือศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เผยแพร่
งานวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ฝึกอบรมบุคลากรท้ังของกรมการฝึกหัดครู และผู้สนใจท่ัวไปให้รู้จักใช้และท านุบ ารุงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท้ังนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท้ังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสังคมโดยท่ัวไป 
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กำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมาเป็นเวลาช้านาน 

ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ กัน ถือว่าเป็นภารกิจท่ีส าคัญยิ่ง โดยการสนับสนุนให้ภาควิชาและคณะวิชาของสถาบันได้ท าหน้าท่ีท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ท้ังในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดตั้ง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขึ้นเพ่ือให้ท าหน้าท่ีประสานงานและด าเนินงานเกี่ยวกับการท านุบ ารุงส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมกับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน งานท่ีสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ การจัดตั้งหอวัฒนธรรมขึ้นมาเพ่ือเก็บรวบรวมศิลปะ
พ้ืนบ้านไว้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และอนุรักษ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ และด้วยเหตุท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานท่ีตั้งของศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงช่วยให้สถาบันฯ มีบทบาทต่อการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของศูนย์วัฒนธรรมได้จัดแสดงปรากฏต่อสายตาของผู้ชมเป็นจ านวนมากท้ังการแสดงบนเวทีการ
แสดงกลางแจ้ง การแสดงในหอประชุม และการแสดงทางโทรทัศน์ และมหาวิทยาลัยฯ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในงานส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม นอกจากนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังได้เข้าร่วมงานกับจังหวัดในการจัดงานส าคัญตามเทศกาล และงานประจ าปีของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเสมอมา 

 
กำรผลิตครูและสง่เสริมวิทยฐำนะครู 

การผลิตครูนับว่าเป็นภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2448 นับมาถึงบัดนี้
เป็นเวลาหนึ่งศตวรรษแล้วถึงแม้ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัย สามารถเปิดสอนวิชาการในสาขาอื่นๆ แล้วมหาวิทยาลัยก็ยังตระหนักว่า
การผลิตครูมีความส าคัญและจะต้องด าเนินการต่อไป โดยการลดปริมาณการผลิตครูลง แต่ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นคุณภาพของ
การผลิตครูให้เข้มข้นยิ่งขึ้น มีวิธีการสรรหาผู้ท่ีจะมาเรียนครู 2 แบบ คือ แบบท่ีหนึ่งใช้วิธีการคัดเลือก และอีกแบบหนึ่งคือใช้
วิธีการสอบคัดเลือก เพ่ือจะได้เลือกสรรคนดีมีคุณธรรม และบุคลิกภาพเหมาะสมท่ีจะเป็นครูท่ีดีในอนาคตมาเข้าเรียน ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยในอนาคต นอกจากนั้นในการผลิตครู มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็นนโยบายท่ีจะ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งคุณภาพทางวิชาการควบคู่กันไปกับการพัฒนาด้าน คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาครู
อย่างจริงจัง 

นอกเหนือจากการผลิตครูตามหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังมีภารกิจในการส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู ท้ังในรูปแบบของการฝึกอบรมครูประจ าการ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และวิทยฐานะของบุคลากรเหล่านั้นให้มีความรู้และ
คุณวุฒิสูงขึ้น และนอกจากนั้นยังจัดให้มีการอบรมครูระยะสั้นในหลักสูตรเฉพาะ โดยประสานงานกับกรมสามัญศึกษาบ้าง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบ้าง ส านักงานการศึกษาเอกชนบ้าง และกองการศึกษาเทศบาลบ้าง ดังนี้เป็นต้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ท าหน้าท่ีส่งเสริมวิทยฐานะครูอย่างสมบูรณ์ 
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กำรแบ่งส่วนรำชกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการแบ่งส่วนราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2550 มีดังนี ้
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รำยนำมคณะผู้บริหำร พ.ศ. 2561 
 
 1. ดร.เกษม  บ ารุงเวช   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 2. นายจีรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 3. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 4. รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศกึษาและวิจัยและพัฒนา 
 5. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 6. ผศ.ธาตรี  มหนัตรัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย   

7. ดร.กิติมา  ทามาล ี  7. ดร.กิติมา  ทามาล ี   ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกจิศึกษา 
8. ผศ.บุญไท  เจริญผล   8. ผศ.บุญไท  เจริลผล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
9. ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  9. ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล   คณบดีคณะครุศาสตร์   

 10. ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศยศ์ิลป ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 11. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 12. ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 13. ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ  ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 14. ผศ.ดร.สุจิตกลัยา  มฤครฐัอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 15. นายสาโรช  ปุริสังคหะ  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 16. ดร.นริสานันท์  เดชสุระ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 17. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อ านวยการกองกลาง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
  

  ข้อมลู ณ วันท่ี 19 มถิุนายน 2561 
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 คณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์ 
 
 คณบดีคณะครุศาสตร์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ ไวยกุล  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    อาจารย์ปิยะ  มีอนันต์ 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ    ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน  
 หัวหน้าส านักงานคณบด ี     นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ ไวยกุล (รักษาการ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตประถม      ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง (รักษาการ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม      อาจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์ (รักษาการ) 
 หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ     ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

   การประถมศึกษา    อาจารย์รัชดาภรณ์  ตัณฑกิุล 
   การศึกษาปฐมวัย    อาจารย์ภรภัทร  นยิมชยั 
   การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย 
   การสอนภาษาไทย    อาจารย์จันจิรา  หาวิชา   
   การสอนภาษาอังกฤษ    อาจารย์รักษมน  ยอดมิ่ง 
   คณิตศาสตร์     อาจารย์สิอร  หาสาสน์ศร ี
   คอมพิวเตอร์ศึกษา    อาจารย์ศิริพล  แสนบุญส่ง 
   พลศึกษา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ 
   วิทยาศาสตร์     อาจารย์พัชราภร  พูลบุญ 
   สังคมศึกษา        อาจารย์สมกมล  กาญจนพิบูลย ์
   วิชาชีพครู       ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ 

  
ข้อมูล ณ วันท่ี 5 เมษายน 2561 
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อำจำรยป์ระจ ำคณะครุศำสตร์ 

ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
1 ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล ค.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
2 ผศ.บุญไท  เจริญผล กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 
3 นายกิตติภพ  มหาวัน วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
4 นายศักดา  จันทราศร ี กจ.ม. (การจัดการ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
5 ผศ.วัชรินทร์  เสมามอญ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย

และการกีฬา) 
พลศึกษา 

6 นายสุวัฒน์  ทับทิมเจือ ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ 
7 ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร) กลุ่มวิชาชีพคร ู
8 ดร.ชัยยศ  เดชสุระ ค.ด. (อุดมศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู
9 ดร.พรเทพ  รู้แผน ค.ด. (บริหารการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู
10 ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู
11 ดร.สุภัทรา  คงเรือง ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 
12 ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตร ี ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
13 ดร.อมรรัตน์  สนัน่เสียง กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู
14 ผศ.ดร.นิป  เอมรัฐ Ph.D. (Development Education) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
15 ดร.นริสานันท์  เดชสุระ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู
16 นางสาวกนกพร  ศรีทองแดง วท.ม. (ชีววิทยา) กลุ่มวิชาชีพคร ู
17 นางสาวกรกนก  ประทุมสุวรรณ M.Sc. (Teaching English to Speakers 

of Other Languages) 
การสอนภาษาอังกฤษ 

18 ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ Ph.D. (Special Education) การศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย 

19 นางสาวจันจิรา  หาวิชา ศศ.ม. (ภาษาไทย) การสอนภาษาไทย 
20 นางสาวจิราภรณ์  มสีง่า กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) การประถมศึกษา 
21 นางสาวจุฑามาส  นลิคง กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) กลุ่มวิชาชีพคร ู
22 นายจุติธรณ์  เลาหพรชัยพันธ ์ วท.ม. (เคม)ี กลุ่มวิชาชีพคร ู
23 นางสาวชนกานต์  ขาวส าล ี ศศ.ม. (พลศึกษา) พลศึกษา 
24 นางสาวชนิกา  จิตจกัร ศศ.ม. (ภาษาไทย) การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
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อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์ 

ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
25 นางณัฏชญา  ธาราวุฒิ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู
26 ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช Ed.D (Early Childhood Education) การศึกษาปฐมวัย 

27 ดร.ธานี  ชูก าเนิด ศษ.ด. (ภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู

28 ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู

29 นายนรเศรษฐ์  เตชะ ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) สังคมศึกษา 

30 
นางสาวนฤมล  ตันติชาต ิ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ) 
การสอนภาษาอังกฤษ 

31 นางเนตรนิภา  เจียมศกัดิ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร) การสอนภาษาอังกฤษ 

32 นายบริบูรณ์  ชอบท าดี ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู

33 ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน ค.ด. (พลศึกษา) พลศึกษา 

34 
ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้) 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

35 นายปิยะ  มีอนันต ์ ร.ม. (การเมืองการปกครอง) สังคมศึกษา 

36 ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) คณิตศาสตร์ 
37 นางสาวพัชนี  บุญรัศมี กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) (การเรียน

ร่วมระหว่างเด็กปกติฯ) 
การศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย 

38 นายพัชรพล  เถาธรรมพิทักษ ์ ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ 

39 นางสาวพัชราภร  พูลบุญ ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอนวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ 

40 นายพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) สังคมศึกษา 

41 นายพิเชษฐ์  อยู่สด ศศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู

42 นายพิศาล  สีสด ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู

43 นางสาวภรภัทร  นิยมชยั กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 

44 นางสาวภัทรภร  พิกุลขวัญ กศ.ม. (ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์ 

45 นางสาวภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 

46 นางสาวภัธภร  หลั่งประยูร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) การสอนภาษาอังกฤษ 

47 นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป์ วท.ม. (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ 

48 นางรักษมน  ยอดมิ่ง ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร) การสอนภาษาอังกฤษ 
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อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์ 

ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
49 นางสาวรัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล กศ.ม. (การประถมศึกษา) การประถมศึกษา 

50 นางสาววนิดา  เรืองศาสตร์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู

51 
นายวรวุฒิ  ธาราวุฒ ิ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา-การเป็น

ผู้ฝึกกีฬาและการออกก าลังกาย) 
พลศึกษา 

52 ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) การศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย 

53 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง Ed.D (Curriculum and Instruction) กลุ่มวิชาชีพคร ู
54 นางสาววิจิตรตา  โป๊ะฮง ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู
55 นางสาววิชชุดา  พลยางนอก ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
วิทยาศาสตร์ 

56 นางวิชลดา  รอดแก้ว อ.ม. (ภาษาไทย) การสอนภาษาไทย 
57 นางสาววิลาสินี  วันปาน ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาชีพคร ู
58 นางสาวศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) กลุ่มวิชาชีพคร ู
59 นายศิริพล  แสนบุญส่ง ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
60 นางสาวศิริรัตน์  ชาวนา ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) คณิตศาสตร์ 
61 นายสมกมล  กาญจนพิบูลย ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)(การสอน

สังคมศึกษา) 
สังคมศึกษา 

62 นายสิรภพ  สินธุประเสริฐ กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
63 นางสาวสิอร  หาสาสน์ศร ี วท.ม. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
64 นางสาวสุพัตรา  ฟักอ่อน ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพคร ู
65 นางสาวสุพินดา  เพชรา ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) คณิตศาสตร์ 
66 นางเสาวลักษณ์  ประมาน ศษ.ม. (พลศึกษา) พลศึกษา 
67 นางสาวหนึ่งฤทัย  ชวนะลิขกิร ศศ.ม. (ภาษาไทย) การสอนภาษาไทย 
68 นางสาวอัจฉราพรรณ  กันสุยะ กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) การประถมศึกษา 
69 นางอิศรา  รุ่งทวีชัย กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) กลุ่มวิชาชีพคร ู

ข้อมูล ณ วันท่ี 5 เมษายน 2561 
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 คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์   อาจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ  อาจารย์ปกาศิต  เจมิรอด 
 รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์   อาจารย์วิชชุลดา  ตันประเสรฐิ  
 หัวหน้าส านักงานคณบด ี     นางอรัญญา  จงกลรัตน์ 
 หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์    อาจารย์ ดร.นฤมล  อนสุนธิพั์ฒน์ 
 หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร ์    อาจารย์ปราโมทย์  ระวิน 
 ประธานกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา    อาจารย์ ดร.กาวี  ศรีรัตน ์
 ประธานกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์   อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ ์
 ประธานกลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์    อาจารย์สุมาลินี  สาดส่าง 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

   การปกครองท้องถิ่น    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน 
   การพัฒนาชุมชนและสังคม    อาจารย์ ดร.เอนก  รักเงิน 
   ดนตรีไทย      อาจารย์ ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ 
   ดนตรีสากล      อาจารยรวมศักด์ิ  เจียมศักดิ ์
   นิเทศศาสตร์      อาจารย์ปัทมาภรณ์  สขุสมโสด 
   นิติศาสตร์      อาจารย์กาญจณา  สุขาบูรณ์ 
   ประวัติศาสตร์     อาจารย์เพชรรุ่ง  เทียนป๋ิวโรจน ์
   ภาษาจีน      อาจารย์กิตติ์ธเนศ  วิวรรธน์โชติ 
   ภาษาญี่ปุ่น      อาจารย์ศุภฤกษ์  แก้วศรีงาม 
   ภาษาไทย      อาจารย์รัตนชัย  ปรีชาพงษ์กิจ 
   ภาษาอังกฤษ      อาจารย์กุสมุา  นะสาน ี
   รัฐประศาสนศาสตร์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง 
   ประยุกต์ศิลป ์    อาจารย์เกตุวดี  หิรัญพงษ์ 
   ศิลปะการแสดง     อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์ 
   สหวิทยาการอสิลาม     อาจารย์ ดร.นิพล  แสงศร ี

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2561 
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ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
1 ดร.เกษม  บ ารุงเวช ค.ด. (การอุดมศึกษา) ภาษาอังกฤษ 
2 ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์
3 ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) ศิลปกรรม 
4 นางทัศนี  สุทธิวงศ ์ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์) 
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสตร ์

5 ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์ 
6 ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ ศศ.ด. (การศึกษาตลอดชีวิตและการ

พัฒนามนุษย์) 
พัฒนาชุมชนและสังคม 

7 นางวิชชุลดา  ตันประเสริฐ ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์) ศิลปะการแสดง 
8 นางสาวบวรศรี  มณีพงษ์ M.A. (Linguistics) ภาษาญี่ปุ่น 
9 นางพรเพ็ญ  ไพศาลศุภนิมิต อ.ม. (ภาษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ 
10 นายศุภฤกษ์  แก้วศรีงาม M.Ed. (Japanese School Education) ภาษาญี่ปุ่น 
11 นายสุรินทร์  ศรสีังข์งาม ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) ศิลปกรรม 
12 นางสุวณี  วิจารัตน ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 
13 นางอุมาภรณ์  กล้าหาญ ศศ.ม. (ดนตรี) ดนตรีไทย 
14 นายเฉลมิพล  พลมุข อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
15 ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ดนตรีไทย 
16 ผศ.วิภาวี  ฝ้ายเทศ นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ 
17 ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ ศศ.ม. (ญ่ีปุ่นศึกษา) ภาษาญี่ปุ่น 
18 ผศ.เอกสิทธิ์  สุนมิิตร ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ดนตรีไทย 
19 ดร.รุ่งทิพย์  รัตนภานุศร อ.ด. (ภาษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ 
20 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ  คล้ายมุข Ph.D. (Reading & Language Arts) ภาษาอังกฤษ 
21 ผศ.ดร.รัตนา  รักสกุลพาณิชย ์ ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น) ศิลปกรรม 
22 ผศ.ดร.วิชชุกร  นาคธน พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การปกครองท้องถิ่น 
23 ผศ.ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา รป.ด. (พัฒนาสังคม) พัฒนาชุมชนและสังคม 
24 ผศ.ดร.สุมิตร  เทพวงษ์ ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปะการแสดง 
25 ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) รัฐประศาสนศาสตร์ 
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ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
26 ผศ.ธาตรี  มหันตรัตน์ น.ม. (กฎหมายมหาชน) นิติศาสตร์ 
27 นายกัมปนาท  บัวเจริญ ลศ.ม. (ตะวันออกกลางศึกษา) สหวิทยาการอิสลาม 
28 นางสาวกาญจณา  สุขาบูรณ์ วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) นิติศาสตร์ 
29 ดร.กานดา  เต๊ะขันหมาก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
30 ดร.กาวี  ศรีรัตน ์ Ph.D. (Philosophy) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

31 นายกิตติ์ธเนศ  วิวรรธน์โชต ิ ศศ.ม. (ภาษาจีนเพ่ือการสอนส าหรับ
ชาวต่างชาติ) 

ภาษาจีน 

32 นายกุลธีร์  บรรจุแก้ว ศศ.ม. (ดนตรี) ดนตรีสากล 
33 นางสาวกุสุมา  นะสาน ี อศ.ม. (ภาษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ 
34 นางเกตุวดี  หิรัญพงษ์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
ศิลปกรรม 

35 นายคมลักษณ์  ไชยยะ ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
36 นางสาวจินดา  ธ ารงอาจริยกลุ รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) การปกครองท้องถิ่น 
37 นางสาวชนิกานต์  ผลเจริญ ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) รัฐประศาสนศาสตร์ 
38 นางสาวชะเอม  สังสแีก้ว Master of Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages 
ภาษาจีน 

39 นายณัฐพร  นิรังสรรค ์ M.A. (Entertainment Management) ศิลปะการแสดง 
40 นางสาวดาราพร  ศรีม่วง อศ.ม. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 

41 นางสาวเด่นเดือน  เลิศทยากลุ วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นิเทศศาสตร์ 
42 นายตราดุลย์  นรนิติผดุงการ น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) นิติศาสตร์ 
43 นายทรงพล  คชเสน ี ศศ.ม. (การบริหารงานดนตรี) ดนตรีสากล 
44 นายธนกรณ์  โพธิเวส ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) ดนตรีสากล 
45 นางสาวธัญญารัตน์  มะลาศรี M.A. (Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages) 
ภาษาจีน 

46 นางสาวธิดารัตน์  ภูมิวัฒนะ ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) ศิลปะการแสดง 
47 นายนพดล  ปรางค์ทอง ศศ.ม. (ไทยศึกษา) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
48 ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ Ph.D. (Vocal Music) ดนตรีไทย 
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ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
49 นางสาวนภัสสรณ์  เหลืองศักดิ์ศรี Master of Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages 
ภาษาจีน 

50 นายนรินทร์  อุ่นแก้ว น.ม. (กฎหมายมหาชน) นิติศาสตร์ 
51 ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน ์ ป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
52 ดร.นิพล  แสงศร ี ปร.ด. (อิสลามศึกษา) สหวิทยาการอิสลาม 
53 หม่อมหลวงบราลี  สุทัศนีย ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 
54 นางบังอร  บุญป้ัน อ.ม. (ภูมิศาสตร์) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์
55 ว่าท่ีร้อยตรีบัณฑิต  สุนทรวิกรานต์ รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการ

จัดการเชิงกลยุทธ)์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

56 นายปกาศิต  เจิมรอด น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) นิติศาสตร์ 
57 ดร.ปฐมบุตร  แก้วสมนกึ รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการ

จัดการภาครัฐ) 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

58 นายปฐมพงษ์  พุ่มพฤกษ์ ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ 
59 นายปราโมทย์  ระวิน อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) ภาษาไทย 
60 นางสาวปัทมาภรณ์  สุขสมโสด ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ 
61 นางสาวปานหทัย  สุคนธรส ศศ.ม. (ดนตรี) ดนตรีไทย 
62 นายฟารุก  ขันราม อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) สหวิทยาการอิสลาม 
63 ดร.พยัญชน์  เอี่ยมศลิป์ ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) รัฐประศาสนศาสตร์ 

64 นายพันธรัตน์  ศรีสุวรรณ น.ม. (กฎหมายมหาชน) นิติศาสตร์ 
65 นายพินิจ  ศรีสวสัดิ ์ น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) นิติศาสตร์ 
66 ดร.พิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล ป.ด. (ไทยศึกษา) ประวัติศาสตร์ 
67 นางสาวเพชรรุ่ง  เทียนป๋ิวโรจน ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) ประวัติศาสตร์ 
68 นายภูวมินทร์  วาดเขียน ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
69 นางสาวมูนีเราะฮ์  ยีด า ร.ม. (การปกครอง) รัฐประศาสนศาสตร์ 
70 นายรวมศักด์ิ  เจียมศักด์ิ ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา) ดนตรีสากล 
71 นายรัตนชัย  ปรีชาพงศ์กิจ ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) ภาษาไทย 
72 ดร.รุจิภาส  ภธูนัญนฤภัทร ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) ดนตรีสากล 
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73 นางสาวฤตพชรพร  ทองถนอม M.Ed. (Bharatnatyam) ศิลปะการแสดง 
74 นางสาววรางคณา  ปัญญามี ศศ.ม. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 
75 ผศ.ดร.วาสนา  บุญสม กศ.ด. (การอุดมศึกษา) ภาษาไทย 
76 นางสาววิราวรรณ  สมพงษ์เจริญ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) ประวัติศาสตร์ 
77 นายวิวัฒน์  ร้อยศร ี M.Sc. (Creeds and Religions 

Sciences in the Heritage of the 
Scholars of the Western part of 
the Islamic World) 

สหวิทยาการอิสลาม 

78 ดร.วิศิษฏ์  เพียรการค้า ศศ.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) ศิลปกรรม 
79 ดร.ศิขรินทร์  แสงเพชร นาเรอืง ศศ.ด. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 
80 นางสาวศิรินันท์  นุยภูเขียว ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ

จุดมุ่งหมายเฉพาะ) 
ภาษาอังกฤษ 

81 ผศ.ศุภกาณฑ์  นานรัมย ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์) ประวัติศาสตร์ 
82 นางสาวศุภสุตา  ปรีเปรมใจ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) ประวัติศาสตร์ 
83 นางสาวสิริพร  ทิชาชาติ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  ภาษาอังกฤษ 
84 นางสาวสิริรัตน์  ผลหมู ่ อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 
85 นางสาวสุกัลยา  คงประดิษฐ์ นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ 
86 ดร.สุธี  โกสิทธิ ์ ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
87 ว่าท่ีร้อยตรีสุพรชัย  ปิยะรัตน์วนกุล M.Phil. (Japanese Language and 

Culture) 
ภาษาญี่ปุ่น 

88 นางสาวสุมาลินี  สาดส่าง วท.ม. (ภูมิศาสตร์) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์
89 นายสุรศักด์ิ  เพชรคงทอง ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ดนตรีไทย 
90 นายสุรศักด์ิ  ศรีธรรมกลุ ร.ม. (รัฐศาสตร์) การปกครองท้องถิ่น 
91 นางสาวสุรางคนางค์  รัตนวิจารณ์ อ.ม. (ภาษาไทย)  ภาษาไทย 
92 นายสุวัฒชัย  คชเพต ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร) ภาษาไทย 
93 ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การปกครองท้องถิ่น 
94 ดร.อภิชาติ  พงษ์เกษม Ph.D. (Arabic) สหวิทยาการอิสลาม 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
95 นางสาวอรคนางค์  นวลเจรญิ M.A. (English as on International 

Language) 
ภาษาอังกฤษ 

96 นางสาวอรพิมพ์  สุขสุวรรณ ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) ศิลปกรรม 
97 นายอัครวินท์  ศาสนพิทักษ ์ รป.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) การปกครองท้องถิ่น 
98 นายอิทธิเทพ  หลีนวรัตน ์ ว.ม. (สื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ 
99 นายเอกรัตน์  คณาพร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ) ภาษาอังกฤษ 
100 ดร.เอนก  รักเงิน ปร.ด. (ไทศึกษา) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
101 นางสาวปภัสนันท์  แก้วแสง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ภาษาญี่ปุ่น 
102 Mr.John peter  Edwards ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
103 Mr.Phillip  Y.Freiberg ปริญญาโท สาขา Media 

Communications  
ภาษาอังกฤษ 

104 Mr.Simon  Ellis White ปริญญาตรี สาขา Computing with 
Business Computer System 

ภาษาอังกฤษ 

105 Miss Zhang  Jue ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีจีน 

ภาษาจีน 

106 Mr.Edouard  Le Bout de 
Chateau-Tierry 

ปริญญาตรี สาขา Education  ภาษาอังกฤษ 

107 Mr.Navadet  Yongsawai ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
108 Miss Wei  Jingru ปริญญาโท Major Teaching 

Chinese to Speakers of Other 
Langusges 

ภาษาจีน 

109 Mr.Isao  Kondo ปริญญาโท สาขาการศึกษาภาษา ภาษาญี่ปุ่น 
110 Mr.Taro  Saito ปริญญาโท สาขาภาษาต่างประเทศ

ตะวันออก 
ภาษาญี่ปุ่น 

111 Mr.Michael Edward  Nedbal JR ปริญญาโท สาขา International 
Peace and Conflict Resolution  

ภาษาอังกฤษ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2561 
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 คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ดร.ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      นางสาวสมปรารถนา  สุขเกษม 
 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน       นายกฤษณะ  กันอ่ า 
 หัวหน้าส านักงานคณบด ี      นางวิรินดา  มีบ ารุง 
 หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส ์            ดร.ภัททิรา  หอมหวล 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

  เกษตรศาสตร์       นางสาวสิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์ 
  คณิตศาสตร์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  บรรณสาร 
  คหกรรมศาสตร์          นางสาวนพา  ลีละศุภพงษ์   

   เคม ี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม     
  จุลชีววิทยา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล          
  เทคโนโลยีการผลิตพืช    ดร.ปรัชวนี  พิบ ารุง    
  เทคโนโลยีสารสนเทศ    นางสาวสุวรรณ  อาจคงหาญ      
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  บุญเจริญ  
  วิศวกรรมการจัดการ    นางสาวชะกาแก้ว  สุดสีชัง   
  วิทยาการคอมพิวเตอร์    นางสาวยุพิน  พวกยะ       
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  นางสาวสุภาวิณี  แสนทวีสุข   
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   นางสาวอัณธิกา  เสงี่ยมใจ   

   วิศวกรรมไฟฟ้า    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง  ลือวัฒนา     
  สาธารณสุขศาสตร ์    นางสาวอัมมันดา  ไชยกาญจน์       
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  นางสาวเพ็ญนภา  ภู่กันงาม 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 23 เมษายน 2561 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
1 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม วท.ด. (เคมี) เคมี 
2 นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3 รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ Ph.D. (Media and Network Technologies) วิศวกรรมไฟฟ้า 
4 ผศ.อร่าม  ชนะโชติ วท.ม. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส ์
5 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง วท.ด. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา 

6 นายกฤษณะ  กันอ่ า วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 

7 นายจ าลอง  ศรสีง่า วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 นางสาวธราภรณ์  สถาปิตานนท์ วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 นายพงระภี  ศรีสวัสดิ ์ ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10 นางสาวภารดี  แซ่อึ้ง วท.ม. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 

11 นางสาวยุพิน  พวกยะ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

12 นางรงรอง  แรมสิเยอ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 นายสมเดช  อิงคะวะระ วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมการจัดการ 

14 นายเจริญ  จันทร์ทาโล วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) วิศวกรรมการจัดการ 

15 ผศ.คมศักดิ์  หาดขุนทด วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 

16 ผศ.จุฑามาศ  บรรณสาร กศ.ม. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 

17 ผศ.ชัชฎาพร  องอาจ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) เคมี 

18 ผศ.ชาญณรงค์  น้อยบางยาง วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 
19 ผศ.ปิยธิดา  สุดเสนาะ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

20 ผศ.พวงชมพู  หงษ์ชัย วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

21 ผศ.พิเชษฐ์  ศรีสังข์งาม วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 

22 ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
23 ผศ.วิมล  กิตติรักษ์ปัญญา คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

24 ผศ.ศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล วท.ม. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา 

25 รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน ์ วท.ม. (พืชศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
26 ดร.ปรัชวนี  พิบ ารุง วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เทคโนโลยีการผลิตพืช 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
27 ดร.ภควดี  สุขอนันต์ ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์) เคมี 
28 ดร.ภัททิรา  หอมหวล วท.ด. (วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี) ฟิสิกส ์
29 ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล ค.ด. (การบริหารการศึกษา) สาธารณสุขชุมชน 
30 ผศ.ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) คณิตศาสตร์ 
31 ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

32 ผศ.ดร.บุญล้ า  สุนทร ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) วิศวกรรมการจัดการ 

33 ผศ.ดร.ศุกรวรรณ  แซ่อึ้ง ปร.ด. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 

34 ผศ.ดร.สุรชัย  บุญเจริญ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) วิศวกรรมการจัดการ 

35 ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา  วันชัย วท.ด. (เคมี) เคมี 

36 รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) สาธารณสุขชุมชน 
37 นายสาโรช  ปุรสิังคหะ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟแวร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
38 ผศ.ดร.กรุง  ลือวัฒนา ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 
39 นางสาวกันยาลักษณ์  โพธิ์ดง วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
40 นางสาวกาญจนา  สาธุพันธ ์ วท.ม. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส ์
41 นางสาวจรัสสินี  สุวีรานนท์ ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน)   คหกรรมศาสตร ์
42 ดร.จันทกานต์  นุชสขุ ปร.ด. (ชีวเคมี) เคมี 
43 นางสาวจันทร์เพ็ญ  มะลิพันธ ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

44 นางสาวจินดาวรรณ  ธรรมปรีชา วท.ม. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส ์
45 นางสาวชนาธิป  พรหมเพศ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมการจัดการ 
46 ผศ.ดร.ชลธิชา  แก้วอนุชิต ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และการ

สาธารณสุข) 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

47 นางสาวชลวิภา  สุลกัขณานุรกัษ์ ส.ม. (โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ) สาธารณสุขชุมชน 
48 นางสาวช่อเพชร  จ าปี คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
49 นางสาวชะกาแก้ว  สุดสีชัง วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมการจัดการ 
50 ผศ.ชุติมา  แก้วกระจาย วท.ม. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา 
51 นายณัฐวุฒิ  จั่นทอง วท.ม. (พัฒนาทรัพยากรชนบท) เทคโนโลยีการผลิตพืช 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
52 นางธนิดา  ยงยืน วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุลชีววิทยา 
53 นายธีรพล  ทรัพย์บุญ วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วิศวกรรมการจัดการ 
54 นางสาวนพา  ลีละศุภพงษ์ ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน) คหกรรมศาสตร ์
55 นางนันทวรรณ  จันทร์เพ็ชร์ วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) คหกรรมศาสตร ์
56 นางสาวเนตรนภา  สาสังข ์ ส.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) สาธารณสุขชุมชน 

57 ดร.ปฏิภาณี  ขันธโภค วท.ด. (เภสัชเวช) สาธารณสุขชุมชน 
58 นางสาวปทิตตา  นาควงษ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมการจัดการ 
59 ดร.ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
60 ผศ.ดร.ปวีณา  รัตนเสนา Ph.D. (Tropical Health) สาธารณสุขชุมชน 
61 นางสาวปิยลักษณ์  เจริญชาติ วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
62 นายพงศ์ธร  รักซ้อน วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมการจัดการ 
63 นายพชฏ  นรสิงห ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
64 ผศ.พัชรี  สินธุนาวา วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุลชีววิทยา 
65 ดร.พิชิต  โชดก ปร.ด.(เภสัชศาสตร์) เทคโนโลยีการผลิตพืช 
66 ดร.พิทยา  ใจค า วท.ด (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

67 ดร.เพชรพิกุล  วางมูล Doctor of Plant Pathology (Agriculture) เทคโนโลยีการผลิตพืช 
68 นางสาวเพ็ญนภา  พู่กันงาม วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

69 นางสาวภัทรวดี  โตปรางกอบสิน วท.ม.(เคมีอินทรีย์) เคมี 
70 ดร.ยุพาภรณ์  วิริยะนานนท์ ปร.ด. (พืชศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
71 นางสาวรุ่งรัตน์  สมานหมู ่ วท.ม. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
72 ดร.รุ่งอรุณ  พิมพ์ปร ุ วท.ด. (เคมี) เคมี 
73 ผศ.เลิศชาย  สถิตพนาวงศ์ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
74 ดร.ชะญานุศภัฒค์  รัตนะวรวงศ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณิตศาสตร์ 
75 ดร.วัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์ วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
76 นางสาววัชรีวรรณ  หิรัญพลาวัสถ์ ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
77 นายวิโรจน์  ยอดสวัสดิ ์ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
78 ดร.วุฒิพงษ์  แปงใจ ปร.ด.(พันธุศาสตร์) เทคโนโลยีการผลิตพืช 
79 นางสาวศิรประภา  ดีประดิษฐ์ วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมการจัดการ 
80 นายศิริวัชร์  อาลักษณสุวรรณ วท.ม.(ฟิสิกส์) ฟิสิกส ์
81 นางสาวสมปรารถนา  สุขเกษม วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

ความปลอดภัย) 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

82 นายสายชล  สขุญาณกิจ วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม) 

เกษตรศาสตร์ 

83 นางสาวสิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
84 นางสาวสิรีพัชร  แสงสว่าง วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณิตศาสตร์ 
85 ดร.สุขรักษ์  แซ่เจี่ย วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 
86 ดร.สุทธยศ  ยิ้มพูลทรัพย์ ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
87 นายสุทัศน์  อู่ทอง วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 

88 นางสาวสุนันทา  คะเนนอก ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา) คหกรรมศาสตร ์
89 นางสาวสุพิชญา  ค าคม วท.ม. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและ

โภชนาการ) 
คหกรรมศาสตร ์

90 นางสุภาพร  ณ หนองคาย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
91 นางสาวสุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์ วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย) 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

92 นางสาวสุภาวิณี  แสนทวีสุข วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

93 นางสาวสุวรรณ  อาจคงหาญ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
94 นางสาวโสภิดา  จิวประเสริฐ วท.ม.(คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
95 นายอธิบ  โพทอง วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
96 นายอภิชิต  กระจ่างเย่า วท.ม. (อุปกรณ์การแพทย์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
97 นางสาวอัณธิกา  เสงี่ยมใจ วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
98 นางสาวอัมมันดา  ไชยกาญจน์ ส.ม. (การบริหารสาธารณสขุ) สาธารณสุขชุมชน 
99 นายอูน  ตะสิงห ์ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) สาธารณสุขชุมชน 

ข้อมูล ณ วันท่ี 23 เมษายน 2561 
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 คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำกำรจัดกำร 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย       ดร.เมธารัตน์  จันตะนี 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์  เอิบอิ่ม 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       นายชุมพล  พืชพันธ์ไพศาล 
 หัวหน้าส านักงานคณบด ี       นางเบญญญาภา  สอนพรม 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

  บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (M.B.A.)  รองศาสตราจารย์ปราณี  ตันประยูร 
  การจัดการ        นางสาวสุดารัตน์   เกลีย้งสอาด 
  การตลาด        นางสาวรุ่งเรือง  ทองศร ี
  การบัญชี          นางสาววนิดา  อินทรลักษณ์ 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์    นางมณฑิรา  ชุมวรานนท์ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       นางสาวสวิตา  อยู่สุขข ี
  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  นายมรุต  กลัดเจริญ 
  การท่องเท่ียว               ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  เกตุสมบูรณ์ 
  การจัดการโลจิสติกส ์      นางสุฑามาศ  ยิ้มวัฒนา 
  การเป็นผู้ประกอบการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมุนา  พลูผล 
  ธุรกิจระหว่างประเทศ       นายอรรถพล  วงศ์เลิศวิริยะ 
  การจัดการธุรกจิโรงแรม      นางสาวสุวรรณา  สิทธนาวิวัฒน์ 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 เมษายน 2561 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
1 ดร.กิติมา  ทามาล ี บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
2 นางกันยารัตน์  คงพร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว)  
การท่องเท่ียว 

3 ผศ.นันทนิธิ์  เอิบอิ่ม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4 นางสาวกันทิมา  มั่งประเสริฐ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การจัดการ 
5 นายณัฏฐ์พล  จงพิทักษ์สกุล บช.ม. (บัญชีการบริหาร) การบัญชี 
6 นางภาวินีย์  ธนาอนวัช บธ.ม. (บัญชี) การบัญชี 
7 นางมณฑิรา  ชุมวรานนท์ วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
8 นางสาวรุ่งเรือง  ทองศร ี บธ.ม. (การตลาด) การตลาด 
9 นางสาววนิดา  อินทรลักษณ์ บธ.ม. (บัญชี) การบัญชี 
10 นางเสาวลักษณ์  ชาติศรีสัมพนัธ์ บธ.ม. (การตลาด) การตลาด 
11 ผศ.ดวงรัตน์  โพธิ์เงิน บธ.ม.(การบัญชี)  การบัญชี 
12 ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ์ กจ.ม. (การจัดการท่ัวไป) การท่องเท่ียว 
13 ผศ.สุมนา  พูลผล วท.ม. (เทคโนโลยีการวางแผน

สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท) 
การเป็นผู้ประกอบการ 

14 รศ.จิตติมา  อัครธิติพงศ์ บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
15 รศ.ปราณี  ตันประยูร บธ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
16 ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน ์ Dprof (Marketing Communications) การตลาด 
17 ดร.ศานติ  เล็กมณ ี Ph.D. (Economics)  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
18 ผศ.ดร.วันทนา  เนาว์วัน พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
19 ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกลู พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การปกครองท้องถิ่น 
20 นายกวินภพ  สายเพ็ชร ์ M.Sc. (International Business 

Management) 
การจัดการธุรกิจโรงแรม 

21 นายก าธร  แจม่จ ารสั บธ.ม. (การประกอบการ)  การเป็นผู้ประกอบการ 
22 นางจันจิรา  ดีเลิศ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
23 นายฉัตรชัย  นิยะบุญ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
24 นางชเนตตี  จาตุรนต์รัศม ี กจ.ม. (การจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม) 
การเป็นผู้ประกอบการ 

25 นายชาญชัย  เมธาวิรุฬห ์  บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

การจัดการ 

26 นายชาลีวัฒน์  จิตต์โสภา บธ.ม. (การจัดการส าหรับ
ผู้ประกอบการ) 

การเป็นผู้ประกอบการ 

27 นางสาวชุติมา  นิ่มนวล วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
28 นายชุมพล  พืชพันธ์ไพศาล บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและ

ภัตตาคาร) 
การท่องเท่ียว 

29 นางสาวญาณิศา  เผื่อนเพาะ บธ.ม. (การประกอบการ) การเป็นผู้ประกอบการ 
30 นางสาวณัฐรดา  ไหมมาลา ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว) 
การจัดการธุรกิจโรแรม 

31 นางสาวทรรศิกา  ธานีนพวงศ์ บธ.ม. (การจัดการโลจสิติกส์และโซ่
อุปทาน) 

การจัดการโลจสิติกส ์

32 นางสาวนภัสนันท์  ทองอินทร์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว) 

การท่องเท่ียว 

33 นายประพันธ์  แสงทองด ี บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) ธุรกิจระหว่างประเศ 
34 นางสาวพรรษวรรณ  สุขสมวฒัน์ บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป) การจัดการ 
35 นางสาวพัฒน์กมล  อ่อนส าล ี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ธุรกิจระหว่างประเทศ 

36 นายพิเชษฐ  เนตรสว่าง บธ.ม. (การบริหารลอจสิติกส์และโซ่
อุปทาน) 

การจัดการโลจสิติกส ์

37 นายพิเนต  ตันศิร ิ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุกิจและการจัดการ)  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
38 นางสาวเพ็ญนภา  หวังท่ีชอบ บช.ม. (บัญชีการบริหาร) การบัญชี 
39 ดร.ภัทรนันท  สุรชาตร ี ศศ.ม. (เทคโนโลยีสังคม) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
40 นางสาวภัทราพร  จันตะนี ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
41 นางสาวมนภัทร  บุษปฤกษ ์ กจ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ) การจัดการธุรกิจโรงแรม 
42 นายมรุต  กลัดเจริญ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
43 ดร.เมธารัตน์  จันตะนี บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             36            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ล ำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
44 นางสาวฤดี  เสริมชยุต บธ.ม. (การตลาด) การตลาด 
45 นางสาววรปภา  มหาส าราญ วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร)  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
46 นางวรรณิภา  ใจดี บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) ธุรกิจระหว่างประเทศ 
47 นายวีรพล  น้อยคล้าย ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว) 
การท่องเท่ียว 

48 นางสาวศรัญญา  วิสุทธิศาลวงศ์ บธ.ม. (การตลาด) การตลาด 
49 นางศุภลักษณ์  ศรีวิไลย วท.ม. (การจัดการขนส่งและโลจิสตกิส์)  การจัดการโลจสิติกส ์
50 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)  การจัดการ 
51 นายสรพล  ขัตติยาสุวรรณ M.Sc. (International Hospitality 

and Tourism) 
การจัดการธุรกิจโรงแรม 

52 นางสาวสวิตา  อยู่สุขข ี วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
53 นางสาวสินีนาถ  วีระสวัสดิ ์ วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน) 
การจัดการโลจสิติกส ์

54 นางสาวสิริพร  อินทสนธิ ์ คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
55 นางสุฑามาศ  ยิ้มวัฒนา วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) การจัดการโลจสิติกส ์
56 นางสาวสุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด MSc. (Management and Marketing) การจัดการ 
57 นางสุรารักษ์  สุพัฒนมงคล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
58 นางสาวสุวรรณา  สิทธนาวิวัฒน์ M.Sc. (International Hospitality 

and Tourism) 
การจัดการธุรกิจโรงแรม 

59 ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
60 นางสาวอมรา  ดอกไม ้ วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) การจัดการโลจสิติกส ์
61 ผศ.อรกช  เกจ็พิรุฬห ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์) เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
62 นายอรรถพล  วงศ์เลิศวิริยะ M.B.A. (International Business) ธุรกิจระหว่างประเทศ 
63 ดร.อารมณ์  เอี่ยมประเสริฐ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
64 นายเอกพล  วิงวอน ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) การท่องเท่ียว 

ข้อมูล ณ วันท่ี 18 เมษายน 2561  
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  ตอนที่ 2 ระเบียบ 
            และประกำศต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคบัมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี 

พ.ศ. 2560 
------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ        
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2549  
  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีจัดการเรียน      
การสอนในเวลาราชการ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีจัดการเรียน       
การสอนนอกเวลาราชการ 
  “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษา  
  “คณะ” หมายความว่า คณะต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             39            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในสังกัดของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
      

“คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
  “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
การใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการมี

อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบค าวินิจฉัยให้ถือเป็นท่ีสุด 
 

หมวด 1 
ระบบกำรศึกษำ 

 

 ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาดังต่อไปนี้ 
  6.1 การจัดการศึกษาภาคปกติ 
   (1) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น        
2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 และอาจเปิดภาคฤดูร้อนก็ได ้
   (2) ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า15 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลา         
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
   (3) ในกรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาท่ีจ าเป็นจะต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อนให้ถือ
เสมือนว่าภาคฤดูร้อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคปกติ 
   (4) หลักสูตรสาขาวิชาใดจะเปิดท าการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะและสภาวิชาการ 

6.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
   (1) มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาภาคพิเศษให้กับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
   (2) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ ในระบบไตรภาค โดยแต่ละ       ภาค
การศึกษาจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการเพ่ือสนองความต้องการของมวลชนในท้องถิ่นและไม่
จ ากัดอายุของผู้เรียน 
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   (3) ในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยอาจใช้สื่อการเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จสูงสุด 
  6.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละ
วิชา 
  6.4 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักศึกษาภาคพิเศษ ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
  6.5 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิม นอกเหนือจากข้อ 6.4 ในรายวิชาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด 2 
หลักสูตรกำรศึกษำ 

 

 ข้อ 7 หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
  7.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นหมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
  7.2 หมวดวิชาเฉพาะ เป็นกลุ่มวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐาน และวิชาชีพท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยมีหน่วยกิตระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ระดับปริญญาตรี           ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต 
  7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยระดับอนุปริญญามีจ านวนหน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ข้อ 8 หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 9 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 9 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 10 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 
ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 11 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
4 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกนิ 6 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้
นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
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หมวด 3 
กำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำและสภำพนักศึกษำ 

 

 ข้อ 12 คุณสมบัติของนักศึกษา 
  12.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรองส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี(4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี) 
  12.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 
ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีจะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  12.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ โรคทางจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  12.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา 

ข้อ 13 การเข้าเป็นนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 12 เข้าเป็นนักศึกษาแต่ละครั้ง ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อ 14 การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น  
  14.1 มหาวิทยาลัยอาจจะรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบหลักสูตรแล้ว 
  14.2 คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   (1) มีคุณสมบัติตามข้อ 12 
   (2) ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
   (3) มีผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00  

14.3 ผู้ประสงค์จะขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษา 

   (2) มีระเบียนแสดงผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหารายวิชาท่ีได้เรียนไปแล้วต่อมหาวิทยาลัย 
  14.4 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาโดยรายวิชาเทียบโอน
จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่า C เง่ือนไขอื่น ๆ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 15 การเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 
  15.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถเข้ารับการสอบหรือการคัดเลือก 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  15.2 การเทียบโอนหน่วยกิต 
          ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน 
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ข้อ 16 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
16.1 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยต้องรายงานตัวตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

และลงทะเบียนเรียน ช าระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงจะมี
สถานภาพเป็นนักศึกษา 
  16.2 ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา แต่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้อง
แจ้งเหตุขัดข้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 3 วัน มิฉะน้ันจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ 

16.3 ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมีสถานภาพหรือรหัสนักศึกษาไม่เกินหนึ่งรหัสในขณะท่ียังมีสภาพเป็น
นักศึกษาอยู่ หากมีสถานภาพซ้ าซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัสจะต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษาเพ่ือให้เหลือเพียงรหัสเดียว ยกเว้นกรณีท่ี
เป็นนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
  16.4 ในทุกภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน หรือไม่มีการลงทะเบียนแต่อยู่ระหว่างการแก้ไขผล
การศึกษา การค้นคว้า การท ารายงาน ฯลฯ เพ่ิมเติมในภาคเรียนใด นักศึกษาจะต้องช าระค่าบ ารุงศึกษาเพ่ือให้มีสภาพการเป็น
นักศึกษา 

ข้อ 17 การลาพักการศึกษา 
  นักศึกษาท่ีไม่สามารถศึกษาในภาคเรียนปกติใดได้สามารถยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา โดยยื่นค าร้องพร้อม
แนบหลักฐานความจ าเป็นและช าระค่าธรรมเนียม ภายในวันสุดท้ายของภาคเรียนหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ท้ังนี้การลาพัก
การศึกษาให้กระท าได้ติดต่อกันไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 

ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  18.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกได้ ดังนี้ 
   (1) นักศึกษาเกณฑ์ปกติ ได้แก่ นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
   (2) นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่ไม่
ถึง 2.00 เมื่อเรียนครบโครงสร้างของหลักสูตร 

18.2 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังนี้        
   กรณีนักศึกษำภำคปกติ   

(1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนท่ี 2 นับต้ังแต่เข้าเรียน  
(2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนท่ี 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20 นับต้ังแต่เข้าเรียน 
   (3) ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
   (4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) 
ครบ 8 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
   (5) ลาออกหรือเสียชีวิต 
   (6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12 
   (7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน 
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   (8) กระท าผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา 
   (9) ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็นผู้ขาดแคลน
อย่างแท้จริง 
   กรณีท่ีนักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รับระดับคะแนน 
I) ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับจากวันท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
   กรณีนักศึกษำภำคพิเศษ 
   (1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนท่ี 3 นับต้ังแต่เข้าเรียน 
   (2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนท่ี 6, 9, 12, 15, 18, 21, 
24 นับต้ังแต่เข้าเรียน 
   (3) ลงทะเบียนครบหลักสูตร แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80  
   (4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) 
ครบ  8 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
   (5) ลาออกหรือเสียชีวิต 
   (6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12 
   (7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน 
   (8) กระท าผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา 
   (9) ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็นผู้
ขาดแคลนอย่างแท้จริง 
   กรณีท่ีนักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รับระดับคะแนน 
I) ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับจากวันท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

หมวด 4 
กำรลงทะเบียนและคำ่ธรรมเนียม 

 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน  
  19.1 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา    

19.2 จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้       
   (1) นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตใน
แต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส่วนภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
   (2) นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
  19.3 การลงทะเบียนเรียน ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาลงทะเบียนหลังจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องช าระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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  19.4 การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือลงทะเบียนด้วย
ตนเอง ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  19.5 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
  19.6 การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของการเพ่ิมถอนรายวิชา หากพ้น
ก าหนดมหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ 
  19.7 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเง่ือนไขให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านก่อน (Prerequisite) ส าหรับการ
ลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนเป็น S หรือระดับคะแนน D ขึ้นไป และการลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขของ
รายวิชาใด ๆ ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 
  19.8 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากการลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษา
ติดต่อกันกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาท่ีพ้นสภาพนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษาในกรณี
เช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกหากพ้นก าหนดเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันท่ีนักศึกษาผู้นั้น
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่อาจกระท าได้ 
  19.9 กรณีท่ีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ หรืออาจ
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่นลงทะเบียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่า
ด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  19.10 การลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในภาคเรียนใดไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพ่ิมเติม ยกเว้นกรณีท่ีหลักสูตรก าหนดไว้  

ข้อ 20 การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้ 
  20.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎีให้ก าหนด 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 
  20.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30  ชั่วโมง 
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  20.3 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 20.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น 
ๆ ไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

ข้อ 21 การเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
  21.1 การเพ่ิม-ถอนรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาห์
แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
  21.2 ขั้นตอนในการเพ่ิม-ถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             45            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

           21.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนและศึกษาครบตามหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรีและได้ค่าระดับคะแนนสะสม
ถึงเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว อาจลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมได้ในวิชาท่ีเปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นผู้เข้าร่วมศึกษาแต่
จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 22 การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา การยกเว้น หรือการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
 

หมวด 5 
กำรวัดและประเมินผล 

 
 ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  23.1 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคการศึกษาโดยวิธี
ต่าง ๆ เช่น การสอบย่อย การท ารายงาน การสอบกลางภาค ฯลฯ และให้มีการสอบปลายภาคโดยให้คิดคะแนนสอบปลายภาค
ตั้งแต่ร้อยละ 30-50 ของคะแนนท้ังหมด เว้นแต่รายวิชาท่ีก าหนดให้ประเมินผลในลักษณะอื่นโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
  23.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
และได้รับการวัดและประเมินผล 
  23.3 กรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน 
  23.4 มหาวิทยาลัยใช้ระบบสัญลักษณ์ ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน ในการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
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     ระดับคะแนน  ควำมหมำย     ค่ำระดับคะแนน 
          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  เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
          U  ไม่เป็นท่ีพอใจ (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 ใช้ส าหรับกรณี 
   (1) รายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบหรือมีผลงานท่ีประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนนหรือรายวิชาท่ีนักศึกษา
เข้าสอบและมีผลงานท่ีประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนน 
   (2) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน 
  23.6 นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาท่ี
หลักสูตรก าหนดให้เป็นอย่างอื่น 
  23.7 ระดับคะแนนใช้กับกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ในกรณีท่ีนักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบเน่ืองจากเหตุ
จ าเป็นและสุดวิสัยอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบท่ีกองบริการการศึกษา โดยต้องด าเนินการ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
   (2) หากนักศึกษาไม่ด าเนินการขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบปลายภาคตามเวลาท่ีก าหนด มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ Fe เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U แล้วแต่กรณี 
  23.8 ระดับคะแนน “I” ใช้กับกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (1) นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุ
จ าเป็นอย่างยิ่ง 
   (2) นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอน
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             47            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

   (3) นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือแก้ระดับคะแนน I ให้สมบูรณ์ ภายใน  2 
สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U 
แล้วแต่กรณี 
  23.9 ระดับคะแนน S หรือ U ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตแต่หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผล
การศึกษาโดยไม่คิดค่าระดับคะแนน 
  23.10 ระดับคะแนน V ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและมีเวลาเรียน        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากเวลาเรียนไม่ครบตามก าหนดให้เปลี่ยนระดับคะแนน V เป็น W 
  23.11 ระดับคะแนน P ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นวิชาเรียนในกรณี ท่ีนักศึกษาเรียนมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน หรือจากมหาวิทยาลัยแต่ย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย 
  23.12 ระดับคะแนน W ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และได้
กระท าขอยกเลิกก่อนการสอบปลายภาค 3 สัปดาห์ 
  23.13 การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
   (1) มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของรายวิชาท้ังหมด
ท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
   (2) การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้น าผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุก ๆ 
รายวิชาท่ีเรียนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท้ังหมด    
   (3) ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C มหาวิทยาลัย  จะ
อนุญาตให้เรียนซ้ าได้อีกหนึ่งครั้ง ส่วนการบันทึกผลการเรียนมหาวิทยาลัยจะเลือกบันทึกรายวิชาเรียนท่ีได้ระดับคะแนนดีท่ีสุดให้ 
และผลการเรียนท่ีไม่เลือกบันทึกจะเปลี่ยนเป็น W 

23.14 การประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C หรือ
คะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าสอบตก นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และผลการเรียนท่ีต่ ากว่า C หรือสอบตกจะ
เปลี่ยนเป็น W 
  23.15 นักศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับระดับคะแนนเป็น F หรือ U แล้วแต่กรณ ี

ข้อ 24 การสอบตก และการเรียนซ้ า 
  24.1 รายวิชาใดท่ีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ ากว่า C อาจขอเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้โดยไปเรียนวิชาอื่นท่ีอยู่ใน
หมวดหรือกลุ่มหรือแขนงเดียวกัน 
  24.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F หรือ U นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
  24.3 รายวิชาเลือกตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F หรือ U นักศึกษาสามารถ
เปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีเรียนได้ 
  24.4 รายวิชาท่ีได้ระดับคะแนน F หรือ U เมื่อท าการลงทะเบียนแล้วให้เปลี่ยนระดับคะแนนF หรือ U เป็น W 
  24.5 กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือกและเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนจะไม่
นับหน่วยกิต ท่ีสอบตกเป็นตัวหาร 
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หมวด 6 
กำรขอส ำเร็จกำรศึกษำและกำรอนุมัติอนุปริญญำและปรญิญำ 

 
ข้อ 25 นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น หาก

นักศึกษาไม่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจยังไม่พิจารณาการส าเร็จ
การศึกษา 

25.1 ผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   นักศึกษำภำคปกติ 

(1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้
เรียนเพ่ิม และไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U 

(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  
(3) มีเวลาเรียน 

(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคการศึกษาและมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 6 ปี 

(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ ากว่า 7 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 8 ปี   

(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ ากว่า 8 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 10 ปี  

(3.4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 4 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 4 ปี 

(4) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพ่ือปริญญาท่ีสอง 
(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษำภำคพิเศษ 
(1)  เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัย

ก าหนดให้เรียนเพิ่ม และไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U 
(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
(3) มีเวลาเรียน 
(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคการศึกษาและมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 

6 ปี 
(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ ากว่า 10 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่

เกิน 8 ปี   
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(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ ากว่า 12 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 10 ปี  

(3.4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน 4 ปี  

 (4) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพ่ือปริญญาท่ีสอง 
 (5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เมื่อนักศึกษาเรียนครบโครงสร้างตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 
ให้เลือกรายวิชาเพ่ิมเติมเพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 ท้ังนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาตามข้อ 18 

นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ต้องผ่านคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา อนุมัติให้ส าเร็ จ
การศึกษา ก่อนเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

ข้อ 26 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  26.1 เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 และได้ ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ส าหรับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี 
  26.2 ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยท้ังระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและ
ปริญญาตรี ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่           
3.25 -3.59 ท้ังระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรตินิยมอันดับท่ีสอง 
  26.3 ทุกรายวิชาจะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  26.4 ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F,U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ าซ้อนในรายวิชาใดๆ  
  26 .5  ต้ องไม่ เป็ นนั กศึ กษา ท่ี โอนม าจากสถาบั น การศึ กษ าอื่ น  ห รื อมี ก าร เที ยบ โอน วิชาเรี ยน 
  26.6 นักศึกษาภาคปกติมี เวลาเรียนไม่ เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่ เกิน            
8 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 4 ปี และ 10 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 5 ปีท้ังนี้ให้นับภาคฤดูร้อนเป็น       
1 ภาคการศึกษาปกติด้วย 
  26 .7 นักศึกษาภาคพิ เศษ มี เวลาเรียนไม่ เกิน 6  ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่ เกิน            
12 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 5 ปี 

ข้อ 27 การอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญา สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
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หมวด 7 
บทเฉพำะกำล 

 
ข้อ 28 ในกรณีท่ียังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ใหใ้ช้ระเบียบ ประกาศ หรือ

ค าสั่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วา่ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2549 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ตามข้อบังคับนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 
 
 
        (นายอภิชาติ   จีระวุฒิ) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ข้อบังคบัมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำดว้ย กำรให้ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำชั นปริญญำตรี ได้รบัปรญิญำตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

และปริญญำตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550 
--------------------------------------------- 

 เพ่ือเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรติบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผู้ท่ีมีผลการศึกษาดีเด่น และมี
ความรู้คู่คุณธรรม จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับเพ่ือรองรับการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  และปริญญาตรี        
เกียรตินิยมอันดับสอง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้ส าเร็จการศึกษา       
ชั้นปริญญาตร ีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี ้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“นักศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ข้อ 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี เรียนครบหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
  (2) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี (หลังอนุปริญญา) จะต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยท้ังระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และถ้าได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ท้ังระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง 

 (3) ทุกรายวชิาจะต้องได้รับระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
 (4) ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F หรือ U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใดๆ  
 (5) ต้องไม่เป็นนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือมีการเทียบโอนวิชาเรียน 
 (6) นักศึกษาภาคปกติมีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ 

ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
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 (7) นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 6 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 12 ภาคเรียน ส าหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 15 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 

 (8) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตั้งแต่ระดับตัดคะแนนความประพฤติขึ้นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
 ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี อนุมัติปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรติ
นิยมอันดับสอง โดยเสนอไปพร้อมกับการขออนุมัติปริญญา 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้

 

 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2550 
 
 
 

              (นายอารีย ์ วงศ์อารยะ) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการโอนผลการเรยีน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนยีมการโอนผลการเรยีน 

การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 
---------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2552 เมื่อวันท่ี 
22 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน ผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี ้

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก ซึ่งรายวิชาท่ีโอนต้องเป็นรายวิชา
ในหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีเรียนมาท้ังหมดจากหลักสูตรเดิม 
  “การยกเว้นรายวิชาเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนรายวิชาท่ีเคยศึกษาจากหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัย หรือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า จ านวนเงินท่ีนักศึกษาจะต้องช าระเป็นค่าโอนผลการเรียนหรือค่ายกเว้นรายวิชา
เรียน 
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 ข้อ 5 การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
      5.1 ผู้ท่ีมีสิทธิ์โอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   5.1.1 เป็นผู้ท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษา
ในระดับเดิมอีก 
   5.1.2 เป็นนักศึกษาภาคปกติท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา ภาค กศ.บป. โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
      5.2 การขอโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  5.2.1 นักศึกษาท่ีโอนผลการเรียน ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี 
มาแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยเริ่มนับจากภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน 
  5.2.2 นักศึกษาต้องโอนผลการเรียนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตท่ีโอน 
ท้ังนี้ จ านวนรายวิชาและผลการเรียนท่ีโอนได้ ให้นับเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรท่ีเคยศึกษาในปัจจุบัน และน าไปคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
  5.2.3 ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่ เคยถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 
  5.2.4 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 ข้อ 6 การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
      6.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
          6.1.1 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา หรือยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ี
สภามหาวิทยาลัยหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง แล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันท่ีเข้าศึกษาโดยเริ่มนับจากวันส าเร็จ
การศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายท่ีมีผลการเรียน หรือ 
   6.1.2 เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และลาออกจากหลักสูตรเดิมเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่      

  6.2 การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   6.2.1 รายวิชาท่ีน ามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาท่ีขอ
ยกเว้น และจ านวนหน่วยกิตรวมท่ีขอยกเว้นจะต้องไม่เกินสองในสามของจ านวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา และต้องมี
เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
   6.2.2 การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาท่ีมีผลการเรียน ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือระดับคะแนน 
2.00 หรือ P หรือเทียบเท่า   
   6.2.3 รายวิชาท่ีได้การยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียบการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร “P” ในช่องระดับ
คะแนนและไม่น าไปคิดเป็นคะแนนสะสม 
   6.2.4 ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ข้อ 7 การนับจ านวนภาคเรียนของผู้ท่ีได้รับการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี ้
      7.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจ านวนหน่วยกิตไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
      7.2 นักศึกษาภาคกศ.บป. ให้นับหน่วยกิตได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
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 ข้อ 8 ผู้ท่ีได้รับการโอนผลการเรียน มีสิทธิ์ท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 9 นักศึกษาต้องท าเรื่องการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย โดยยื่นค าร้องขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาเรียน ตามท่ีกองบริการการศึกษาก าหนด หากพ้นจากนี้ให้
ท าบันทึกขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามความจ าเป็น เป็นกรณีไป 
 ข้อ 10 การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้คิดอัตราท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการท่ีอธกิารบดีแต่งตั้งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติผลการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียน 
 ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินัย 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 
             
                              

                                   (คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา) 
                             นายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน 

การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
----------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผล
การเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชาเรียน
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 9/2557 เมื่อวันท่ี 
15 ตุลาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือค าสั่งอื่นใดซึง่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.1.1 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

     “ข้อ 6.1.1 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา หรือยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.2.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

      “ข้อ 6.2.4 ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เว้นแต่จบการศึกษาเกิน 5 ปีให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยท่ีจะพิจารณา” 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
 
 

 
   (ศาสตราจารย ์ดร.ศุภมาศ   พนิชศักด์ิพัฒนา) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             57            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน                                

การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
----------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการ
โอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชา เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.1.1 และข้อ 6.2.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอน

ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552        
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการ
จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 6.1.1 เป็นผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาหรือยังไม่ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัย หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 ข้อ 6.2.4 ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้ นักศึกษาต้องเข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้เพ่ิมเติมตามประกาศท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด” 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 
 

        (ศาสตราจารย ์ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาเรียนและการศึกษารายวิชาเรียนเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 
----------------------------- 

เพ่ือให้ผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง )          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ
กับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)มาแล้ว และมีสภาเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 2 ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต ในภาคเรียนแรกเข้าภายในระยะเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด หากพ้นก าหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจนครบตามหลักสูตรหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 3 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชา
อยุธยาศึกษาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก 

ข้อ 4 ให้นายทะเบียนบันทึกผลการเรียนโดยใช้สัญลักษณ์ “S” 
ข้อ 5 การลงทะเบียนเรียน การช าระเงิน ระยะเวลาการศึกษา ให้เป็นไปตามระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2559 
 
 

(นายเกษม   บ ารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เร่ือง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนผลกำรเรียน กำรยกเว้นรำยวิชำ พ.ศ. 2552 

 

------------------------ 
  เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน       
การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน  การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552 อาศัยอ านาจตามมาตรา 
31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงออกประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมไว้ดังนี ้
  ข้อ 1 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน ตามข้อ 5 การโอนผลการเรียน ข้อ 6 การยกเว้นรายวิชาเรียน และข้อ 10 การจ่ายค่าธรรมเนียมแห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผล
การเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 
  ข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน        
หน่วยกิตละ 50 บาท 
  ข้อ 3 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการยกเว้นรายวิชาเรียน หน่วยกิต 
ละ 50 บาท 
  ท้ังนี้  ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
   

    ประกาศ ณ วันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2552 
                                     
          
 

                     (นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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           152 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เร่ือง กำรเทียบโอนควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ จำกกำรศึกษำนอกระบบและ/หรอื  

กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ ตำมหลักสตูรระดบัปริญญำตรี พ.ศ. 2553 
------------------------ 

  โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือตอบสนองปรัชญาการศึกษา
ตลอดชีวิตและการขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หมวด 1 ระบบการศึกษา ข้อ 5.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษก าหนดให้มี
การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักศึกษา ภาคพิเศษในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และในรายวิชาอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 และมาตรา 
31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกประกาศเรื่อง การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553       
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไว้ดังนี้ 
   ข้อ 1. ประกาศนี้ให้บังคับใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคพิเศษท่ีเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษา
นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพ่ือนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีโดยไม่รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรโครงการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
  ข้อ 3. ในประกาศนี้ 
  “การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์” หมายถึง การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา โดยค านึงถึงความรู้ ท่ีได้จากประสบการณ์เป็นหลัก        
เพ่ือนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  “การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้อง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
  “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ 
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  ข้อ 4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี้ 
   4.1 ต้องมีความรู้พ้ืนฐานตามท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   4.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปและต้องมีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์จากการท างานมาก่อน 
  ข้อ 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี้ 
   5.1 ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต้องยื่นค าร้องท่ีกองบริการการศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกของการศึกษา 
   5.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเปิดสอน       
การเทียบประสบการณ์จากการท างาน ต้องค านึงถึงความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์เป็นหลัก ท้ังนี้ต้องมีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์จากการท างานมาก่อนเข้าเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดตามวิชาชีพนั้นๆ 
   5.3 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเทียบโอนระดับความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของนักศึกษาท่ียื่นค าร้องด้วยวิธีการประเมินซึ่งกระท าได้โดยการทดสอบมาตรฐานหรือการ
ทดสอบท่ีไม่ใช่มาตรฐาน หรือการประเมินแฟ้มสะสมงาน ผลงานและเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษา
ตามมาตรฐานของรายวิชาท่ีเทียบโอนและเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการขั้นตอน 
ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
   5.4 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนน C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 จึงจะ
นับเป็น หน่วยกิตเทียบเท่าของรายวิชานั้น แต่จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนผลการเรียนหรือค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   5.5 การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จะไม่ได้รับการเสนอสิทธิ์ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
   5.6 กระบวนการพิจารณาการขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษา ก่อนส่งผลการพิจารณาให้กองบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกผลการเรียนให้นักศึกษาอันเป็น
ขั้นตอนสุดท้าย 
  ข้อ 6. การบันทึกผลการเรียนท่ีได้จากการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ตามวิธีการประเมินผลดังนี ้
   6.1 หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกเป็น “CS” (Credit from Standard Tests) 
   6.2 หน่วยกิตจากการทดสอบอื่นๆ ท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บันทึกเป็น “CE” (Credit from Exam) 
   6.3 หน่วยกิตจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน/แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อนและผลงานหรือ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ให้บันทึกเป็น “CP” (Credit from Portfolio) 
  ข้อ 7. การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้นับจ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบรวมกันจะต้องไม่เกินสอง
ในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา และนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การศึกษา 
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  ข้อ 8. นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี้ 
   8.1 ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จ านวน 1,500 บาท 
   8.2 ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา        
ตามอัธยาศัยเข้าสู่ในระบบ หน่วยกิตละ 300 บาท  
  
   ประกาศ ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

                                     
          
 

                     (นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
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ระเบียบมหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำดว้ย เงินบ ำรุงกำรศึกษำและคำ่ธรรมเนียมอ่ืนเพื่อจัดกำรศึกษำ 

ระดับอนุปรญิญำและปริญญำตรี ภำคปกติ  
พ.ศ. 2561 

_________________ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 เพ่ือให้การบริหารจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติ      
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงออกระเบียบไว้ดังนี้  
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรยีกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ีภาคปกติ พ.ศ. 2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและ     

การจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549  
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 “ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายท่ีนักศึกษาต้องจ่ายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เป็นรายภาคการศึกษา แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเป็นราย
ครั้งในกรณีอื่น ๆ 

 “ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติ ไม่รวมภาคฤดูร้อน 
 ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายจากนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา ท้ังนี้  

ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน 

นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษา  
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 ข้อ 6 อธิการบดีอาจใช้ดุลยพินิจผ่อนผันการช าระค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายช้ากว่าท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

ได้ตามเหตุอันควร 
 ข้อ 7 นักศึกษาท่ีไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามก าหนด หรือไม่ช าระเงินเพ่ือรักษาสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาก่อนวันสอบปลายภาคด้วยเหตุผลความจ าเป็นของนักศึกษาและหรือครอบครัวท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและ
รับรองให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 

 ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ดังนี้ 
 (1) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีหยุดพักการเรียนภาคเรียนละ 1,500 บาท 
 (2) ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด วันละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
 (3) ค่าขอกลับคืนสถานภาพนักศึกษาใหม่ เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 200 บาท 

และให้ช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามจ านวนภาคการศึกษาท่ีค้างช าระ ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท 
 (4) ค่าออกเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ รายงานผลการศึกษา ใบแทนเอกสารต่าง ๆ ที่เคยออกไว้แล้ว หนังสือรับรอง

ต่าง ๆ ฉบับละ 20 บาท 
 (5) ค่าขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกว่าหกเดือนนับตั้งแต่วันท่ีมหาวิทยาลัย

ประกาศก าหนดให้รับ ฉบับละ 500 บาท 
 (6) ค่าบ ารุงหอพัก ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (7) ค่าลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ให้เรียกเก็บเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยเป็นไปตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย

ประกาศก าหนดในแต่ละปี 
 (8) ค่าธรรมเนียมที่ให้เรียกเก็บในวันรายงานตัว ประกอบด้วย 

 (8.1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่     200 บาท 
 (8.2) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  200 บาท 
 (8.3) ค่าประกันของเสียหาย    500 บาท 
 ค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาท่ีมิได้ท าทรัพย์สิน

เสียหาย และต้องมายื่นค าร้องขอคืนภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นสภาพเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่มาขอรับคืนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้โอนเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 (9) ค่าบ ารุงการศึกษาภาคฤดูร้อนและค่าธรรมเนียมอื่น นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจัดสรรเงินท่ีเรียกเก็บตามระเบียบนี้ ไม่เกินร้อยละ 
๘๐ เพ่ือจัดการศึกษาภาคปกติ  

 ข้อ 10 การเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 11 นักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาอยู่ก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549        
ไปจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้      
ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 

                   (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

เร่ือง กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศกึษำแบบเหมำจำ่ยระดบัปรญิญำตรี ภำคปกต ิ 
พ.ศ. 2561 

---------------------------- 
 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน      
บ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินบ ารุงการศึกษาและ 
ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561 จึงก าหนดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา
แบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ดังนี้ 

สำขำวิชำในสังกัดคณะครุศำสตร์ 
  1. การประถมศึกษา     ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
  2. การศึกษาปฐมวัย     ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
   3. คณิตศาสตร์        ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
  4. คอมพิวเตอร์ศึกษา      ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
  5. พลศึกษา              ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
  6. สังคมศึกษา            ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
  7. วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ท่ัวไป    ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
  8. การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย       ภาคเรียนละ 7,000    บาท 
  9. การสอนภาษาไทย     ภาคเรียนละ 7,000    บาท 
  10. การสอนภาษาอังกฤษ     ภาคเรียนละ 7,000    บาท 
  11. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย   ภาคเรียนละ 7,000    บาท 

หมำยเหต ุกรณีนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 5 ให้เก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 5,000 บาท 
 
 
 

/สาขาวิชา... 
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สำขำวิชำในสังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

  1. ภาษาอังกฤษ      ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
  2. ดนตร/ีดนตรีไทย         ภาคเรียนละ 8,500   บาท 
   3. การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาชุมชนและสังคม      ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
   4. ศิลปกรรม/ประยุกต์ศิลป ์             ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
  5. นาฏศิลป์การละคร/ศลิปะการแสดง        ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
  6. รัฐประศาสนศาสตร์              ภาคเรียนละ 8,400   บาท 

7. นิเทศศาสตร์                ภาคเรียนละ 8,500   บาท 
  8. ภาษาไทย                    ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
  9. ภาษาญี่ปุ่น                    ภาคเรียนละ 8,500   บาท 
  10. นิติศาสตร ์              ภาคเรียนละ 8,500   บาท 
  11. ประวัติศาสตร์             ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
  12. สหวิทยาการอิสลาม             ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
  13. ดนตรีสากล              ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
  14. การปกครองท้องถิ่น             ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
  15. ภาษาจีน          ภาคเรียนละ 7,000   บาท 

  
สำขำวิชำในสังกัดคณะวทิยำกำรจัดกำร 

  1. การจัดการ      ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
2. การจัดการโลจิสติกส ์          ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
3. การบัญช ี           ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
4. การตลาด           ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ          ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
6. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
7. การท่องเท่ียว           ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์         ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
9. อุตสาหกรรมท่องเท่ียว          ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
10. การเป็นผู้ประกอบการ         ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
11. ธุรกจิระหว่างประเทศ          ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
12. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร   ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
13. การจัดการธุรกิจโรงแรม    ภาคเรียนละ    26,000   บาท 

/สาขาวิชา... 
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สำขำวิชำในสังกัดคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
  1. คณิตศาสตร์      ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
  2. เกษตรศาสตร์              ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
        3. คหกรรมศาสตร์ท่ัวไป/คหกรรมศาสตร์         ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   4. เคม ี                    ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
  5. ชีววิทยาประยุกต์/จุลชีววิทยา        ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   6. เทคโนโลยีสารสนเทศ             ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
  7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)       ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
  8. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
  9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร       ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   10. วิทยาการคอมพิวเตอร์            ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
  11. สาธารณสขุชุมชน/สาธารณสุขศาสตร ์       ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
  12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      ภาคเรียนละ 9,400   บาท 

13. วิศวกรรมไฟฟ้า         ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
  14. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม        ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
  15. เทคโนโลยีการผลิตพืช        ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
  16. วิศวกรรมการจัดการ         ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
 

 ท้ังนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับนักศกึษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เปน็ต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 

 
       (นายเกษม  บ ารุงเวช) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศสถำบันรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เร่ือง  แนวปฏิบตัิกำรช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำของบคุลำกรประจ ำกำร 

 

----------------------------------------- 
 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพ่ือการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ พ.ศ. 2539 ข้อ 5.2 เพ่ือให้การช าระเงินค่าบ ารุงสถาบันในการรักษาสภาพนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบ  
ให้ถือแนวปฏิบัติ ดังนี ้

1. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามปกต ิ
2. นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบหลักสูตร แต่มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังไม่เรียบร้อย 
3. นักศึกษาได้คะแนน I ในภาคเรียนสุดท้าย 
4. นักศึกษาท่ีประสงค์จะหยุดเรียนในภาคเรียนน้ันๆ 

 

กรณีท่ี 1 ปฏิบัติตามประกาศของสถาบันฯ ของแต่ละภาคเรียน 
 

กรณีท่ี 2-4 ให้นักศึกษาช าระค่าบ ารุงการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคเรียนนั้นๆ  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
 
 
                           

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  เฑยีรทอง) 
           รักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดี รักษาการแทน 

          อธิการบดีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบมหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

ว่ำดว้ย กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำและกำรจ่ำยเงินเพื่อจดักำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
ภำคพิเศษ  พ.ศ. 2560 

----------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบยีบเกี่ยวกับการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี
ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจบุัน  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรยีกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและ      
การจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้กับนกัศกึษาภาคพิเศษท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
      บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอื่นใดท่ีขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

ข้อ 3 ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “ค่าบ ารุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเป็นรายภาคเรียน 
  “ภาคเรียน” หมายความว่า ภาคเรียนท่ีจัดการศึกษาให้นักศกึษาเข้าศึกษาภาคพิเศษ  
ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเกบ็ค่าบ ารุงการศึกษาเป็นรายภาคเรียนจากนักศึกษาในทุกคณะท่ีจัดการศึกษาภาคพิเศษ        

ไม่เกินภาคเรียนละ 5,000 บาท  
 การเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแต่ละสาขาวิชาในสังกัดแต่ละคณะให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน

อัตราท่ีก าหนด 
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเกบ็ค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี และหรือค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ โดยจัดท าเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คนละไม่เกิน 500 บาท 
(2) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา บัตรละไม่เกิน 500 บาท 
(3) ค่าบ ารุงห้องสมุด ภาคเรียนละไม่เกิน 800 บาท 
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(4) ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละไม่เกิน 800 บาท 
(5) ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละไม่เกิน 100 บาท 
(6) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีลาพักการเรยีนภาคเรียนละไม่เกิน 2,000 บาท 
(7) ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนดวันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
(8) ค่าขอกลับคืนสถานภาพนักศึกษาใหม่เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 500 บาทและ

ให้ช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามจ านวนภาคเรียนท่ีค้างช าระ ภาคเรียนละ 1,500 บาท 
(9) ค่าเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทน เอกสารต่าง ๆ ท่ีเคยออกให้แล้ว ฉบับละ 50 บาท 
(10) ค่าขอรับปริญญาบัตรเกนิกว่าหกเดือนนับต้ังแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยประกาศก าหนดใหร้ับฉบับละ 500 บาท 
(11) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต และค่าใบรายงานผลการเรียน ให้เรียกเก็บเมื่อส าเรจ็การศึกษา ไม่เกิน 1,000 บาท 
(12) ค่าธรรมเนยีมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 5,000 บาท 
(13) ค่าประกันของเสยีหาย คนละไม่เกิน 1,000 บาท 

 เงินค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นกัศึกษาท่ีมิได้ท าทรัพย์สิน
เสียหาย และต้องมายื่นค าร้องขอคืนภายใน 6 เดอืน นับจากวันพ้นสภาพเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ถอนคืนภายในก าหนด
ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยโอนเขา้เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

(14) ค่าธรรมเนยีมนอกเหนือจากที่ก าหนดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเกบ็เงินบ ารุงการศึกษาในวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับต้ังแต่วัน

เปิดภาคเรียน 
ข้อ 8 อธิการบดีอาจใช้ดุลยพินิจผ่อนผันการช าระค่าบ ารุงการศึกษาช้ากว่าท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามเหตสุมควร 
ข้อ 9 นกัศึกษาท่ีไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาตามที่ก าหนดหรือไม่ช าระเงินเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อน

วันสอบปลายภาคให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษาใหม่ตามข้อ 6(8) ได้ 
โดยมีเหตุอันสมควร 

ข้อ 10 ใหม้หาวิทยาลัยจัดสรรเงินเพ่ือจัดการศึกษาภาคพิเศษ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ต้องไม่เกิน      
ร้อยละ 80 ของเงินท่ีเก็บได้ ในการเสนอเพ่ือขออนุมัต ิ

ข้อ 11 การเรียกเก็บเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 12 เงินท่ีเรียกเก็บตามระเบียบน้ี ให้มหาวิทยาลัยจ่ายในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 13 ให้อธกิารบดีรักษาการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

ชี้ขาด และค าวินิจฉยัของอธิการบดีให้เป็นท่ีสุด  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  29  เดอืน  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

 
               )นายอภิชาติ  จรีะวุฒิ(  
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

เร่ือง  กำรเก็บเงินค่ำบ ำรงุกำรศึกษำและคำ่ธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ 
--------------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เพ่ือให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อราชการยิ่งขึ้นต่อไป  

อาศั ย อ าน าจตามความ ในมาตรา 27 แล ะม าตรา 31 แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ม ห า วิทยาลั ยราชภั ฏ  
พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560 จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพ่ือการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
(กศ.บป.) พ.ศ. 2558 และก าหนดการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ดังนี้  

ข้อ 1 ค่าบ ารุงการศึกษา     ภาคเรียนละ    1,000 บาท 
ข้อ 2 ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย    หน่วยกิตละ 200 บาท 
ข้อ 3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ    หน่วยกิตละ 300 บาท 
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะ 
 4.1 คณะครุศาสตร์  
  (1) การศึกษาปฐมวัย    ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (2) คอมพิวเตอร์ศึกษา    ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (3) การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (4) พลศึกษา     ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (5) สังคมศึกษา     ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (6) วิทยาศาสตร์     ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (7) คณิตศาสตร์     ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (8) การสอนภาษาไทย    ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (9) การสอนภาษาอังกฤษ    ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (10) การประถมศึกษา    ภาคเรียนละ 500 บาท  
 4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (1) ภาษาอังกฤษ     ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (2) ภาษาญี่ปุ่น     ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (3) ดนตรี     ภาคเรียนละ 500 บาท 
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  (4) ศิลปกรรม     ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (5) นาฏศิลป์การละคร/ศิลปะการแสดง  ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (6) นิเทศศาสตร์     ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (7) ภาษาไทย     ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (8) ภาษาจีน     ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (9) ประวัติศาสตร์    ภาคเรียนละ 500 บาท 
  (10) ดนตรีสากล     ภาคเรียนละ 500 บาท  
  (11) สหวิทยาการอิสลาม    ภาคเรียนละ 500 บาท    

(12) ดนตรีไทย     ภาคเรียนละ   500 บาท   
(13) นิติศาสตร์     ภาคเรียนละ     2,000 บาท 

  (14) รัฐประศาสนศาสตร์    ภาคเรียนละ     2,000 บาท 
  (15) การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาชุมชนและสังคม ภาคเรียนละ     2,000 บาท 
  (16) การปกครองท้องถิ่น    ภาคเรียนละ     2,000 บาท 

ส าหรับนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีเข้าศึกษาก่อนภาคเรียนท่ี     
2/2560 ให้ช าระค่าธรรมเนยีมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะ ภาคเรียนละ 500 บาท   

4.3 คณะวิทยาการจัดการ   
(1) การจัดการ     ภาคเรียนละ 500 บาท 
(2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/         

      เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร   ภาคเรียนละ 500 บาท 
(3) การเป็นผู้ประกอบการ    ภาคเรียนละ 500 บาท 
(4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ภาคเรียนละ 500 บาท  

   (5) การตลาด     ภาคเรียนละ 500 บาท          
(6) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ภาคเรียนละ 500 บาท  

   (7) การท่องเท่ียว     ภาคเรียนละ 500 บาท 
(8) การบัญชี     ภาคเรียนละ 500 บาท 
(9) การจัดการโลจิสติกส์    ภาคเรียนละ 500 บาท 
(10) ธุรกิจระหว่างประเทศ   ภาคเรียนละ 500 บาท 

  4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   (1) เกษตรศาสตร์    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (2) คหกรรมศาสตร์    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (3) เคมี      ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (4) จุลชีววิทยา     ภาคเรียนละ 500 บาท 

/(5) วิทยาการคอมพิวเตอร์............ 
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   (5) วิทยาการคอมพิวเตอร์    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (7) การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/       
      วิศวกรรมการจัดการ    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (8) วิศวกรรมไฟฟ้า    ภาคเรียนละ 500 บาท 

(9) สาธารณสุขชุมชน    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (11) คณิตศาสตร์    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (12) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (13) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (14) เทคโนโลยีการผลิตพืช   ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (15) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  ภาคเรียนละ 500 บาท 
 ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่     คนละ  300 บาท 
 ข้อ 6 ค่าบ ารุงหอสมุด      ภาคเรียนละ 300 บาท 
 ข้อ 7 ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ    ภาคเรียนละ 300 บาท 
 ข้อ 8 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา     บัตรละ  200 บาท 
 ข้อ 9 ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อส าเร็จการศึกษา)  คนละ  300 บาท 
 ข้อ 10 ค่ากิจกรรมนักศึกษา     ปีการศึกษาละ 100 บาท 
 ข้อ 11 ค่าบ ารุงกีฬา      ปีการศึกษาละ 100 บาท 
 ข้อ 12 ค่าปรับอากาศ      หน่วยกิตละ 25 บาท 
 ข้อ 13 ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าเกินกว่าท่ีก าหนดวันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน  1,000  บาท 
 

 อนึ่ง กรณีท่ีนักศึกษาค้างช าระค่าธรรมเนียมการเรียนก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับตามประกาศฉบับนี้ด้วย 
  

 ท้ังนี้  ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
    

    ประกาศ ณ วันท่ี  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
  
 
                 (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อบังคบัมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำดว้ย วินัยนักศึกษำ 

พ.ศ. 2550 
----------------------------- 

  โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพ่ือมารยาทและความประพฤติเรียบร้อย เพ่ือให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นบัณฑิตท่ีดีพร้อมที่จะรับใช้สังคมในอนาคต 
  อาศัยอ านาจความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ไวด้ังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

หมวดที่  1 
วินัยและกำรรักษำวินัยนักศึกษำ 

 ข้อ 4 นักศึกษาต้องปฏิบัติและรักษาวินัยนักศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยรักษาไว้ซึ่งเกียรติของความเป็นนักศึกษา ผู้ใดฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษตามข้อบังคับนี ้
 ข้อ 5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และค าสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 6 นักศึกษาต้องด ารงตนเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน เคารพต่อสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้อื่น 

ข้อ 7 นักศึกษาต้องเป็นผู้มีศีลธรรม และจรรยามรรยาทอันดี ไม่ปฏิบัติตนในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและสังคม 
 ข้อ 8 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีหรือก่อการทะเลาะวิวาทระหว่าง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาต่างสถาบัน หรือบุคคลอื่น 
 ข้อ 9 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 10 นักศึกษาต้องพกบัตรประจ าตัวนักศึกษาทุกครั้งท่ีเข้ามาในมหาวิทยาลัย และต้องแสดงบัตรนักศึกษาได้ทันที 

 ข้อ 11 นักศึกษาจะอยู่ภายในบริเวณอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัยเกิน เวลาตามระเบียบหรือค าสั่ งใดๆ          
ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้อาคารสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป 

ข้อ 12 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ค าตักเตือน โดยชอบของคณาจารย์หรือบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบ 
 ข้อ 13 นักศึกษาต้องไม่เล่นการพนันหรือมีอุปกรณ์ส าหรับการเล่นการพนันไว้ในครอบครอง 
 ข้อ 14 นักศึกษาต้องไม่น าสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายทุกประเภท รวมท้ังสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาหรือมี
ไว้ในครอบครองหรือเสพในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 15 นักศึกษาต้องไม่พกพาอาวุธหรือมีอาวุธไว้ในครอบครอง หรือสิ่งเทียบอาวุธเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 16 นักศึกษาตอ้งไม่ประพฤติผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 17 นักศึกษาต้องมีสมัมาคารวะ ไม่กล่าวค าสบประมาท หรือ 
 ข้อ 18 นักศึกษาต้องไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งใดๆ          
ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 19 นักศึกษาต้องไม่กระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการใดๆ ซึ่งอาจท าให้เสื่อมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนท่ีไม่เหมาะสมในทางเพศในท่ีสาธารณะ  

ข้อ 21 นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือการวัดผล 
 ข้อ 22 นักศึกษาต้องไม่แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จต่อมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 23 นักศึกษาต้องไม่กระท าความผิดต่อกฎหมายใดๆ รวมทั้งต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะตัวการผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
หรือพยายามกระท าความผิดในสถานท่ีท่ีท ากิจกรรมบริเวณหอพักของมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 2 
บทลงโทษ 

 ข้อ 24 นักศึกษาท่ีฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งใดๆ  ของมหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระท าผิดวินัย
นักศึกษา จะต้องรับโทษดังต่อไปนี้ 

24.1 ตักเตือน 
24.2 ท าทัณฑ์บน 
24.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 
24.4 พักสภาพนักศึกษา 
24.5 พ้นสภาพนักศึกษา 
24.6 โทษอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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ข้อ 25 หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 
25.1 ให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน  ตลอดระยะเวลาท่ีคงสภาพการเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
25.2 การตัดคะแนนความประพฤติแต่ละครั้งให้ตัดไม่ต่ ากว่า 5 คะแนน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

สอบสวน ตามข้อ 29 
25.3 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันต้ังแต่ 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 

คะแนน จะต้องถูกลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกต ิ
25.4 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 

100 คะแนน จะต้องถูกลงโทษ พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกต ิ
25.5 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้ง

รวมกัน   เกินกว่า 100 คะแนน จะต้องถูกลงโทษให้พ้นสภาพนักศึกษาอัตราการตัดคะแนนความประพฤติในแต่ละฐานความผิด
จะเป็นเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 26 กรณีท่ีนักศึกษาถูกลงโทษตามข้อ 24.4, 25.3 และ 25.4 ภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาให้ถือว่านักศึกษา
จะต้องพักการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีกระท าความผิดเป็นต้นไป 

ข้อ 27 นักศึกษาผู้ใดท่ีกระท าความผิดและถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ถ้ามีเหตุอันควรบรรเทาโทษ มหาวิทยาลัยอาจน า
มาตรการรอการลงโทษ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษในภายหลังเมื่อพฤติกรรมของนักศึกษาได้เปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น มาใช้บังคับก็
ได ้ส่วนหลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 28 นักศึกษาผู้ใดต้องโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิด ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท า
โดยประมาท ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพนักศึกษา 

หมวดที่  3 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

ข้อ 29 ให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง มีหน้าท่ีสอบสวนการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา 
องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ 30 ผู้มีอ านาจลงโทษผู้ท่ีกระท าความผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ ได้แก่อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
ข้อ 31 เมื่อมหาวิทยาลัยมีค าสั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้วให้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

ของนักศึกษาผู้นั้นทราบ 
ข้อ 32 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง มีหน้าท่ีพิจารณาค าอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยของ

นักศึกษาในกรณีท่ีมีการร้องอุทธรณ์ องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
ข้อ 33 การอุทธรณ์การลงโทษให้ท าเป็นหนังสือ โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษาภายใน 15 วัน

นับต้ังแต่วันท่ีได้รับทราบค าสั่งลงโทษ และให้ถือว่าการอุทธรณ์เป็นสิทธิเฉพาะตัว 
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ข้อ 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ แล้วเสนอความคิดเห็นต่ออธิการบดี และให้ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดี และให้ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดีเป็น
ท่ีสุด 

ข้อ 35 ให้ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิดวินัยศึกษา เอกสารประกอบ
ส านวนการสอบสวน และค าสั่งลงโทษของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องรายงานสรุปเกี่ยวกับการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา และผล
การด าเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันท่ีสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2 ของแต่
ละปีการศึกษาแล้วเสร็จ 

ข้อ 36 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจในการออกระเบียบหรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี ้กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยตีความให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  มกราคม  พ.ศ. 2550 
 
 

                                        
           (นายอารีย์  วงศ์อารยะ) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บัญชีแนบท้ำย 
ข้อบังคบัมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย วนัิยนักศึกษำ พ.ศ. 2550 

----------------------------------------- 
องค์ประกอบคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยศึกษำ ที่ข้อ 29 อ้ำงถึง 

ซึ่งประกอบด้วย 
----------------------------------------- 

1. ในกรณีผู้กระท าความผิดเป็นนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง โดยไม่มีนักศึกษาจากคณะอื่นเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 

1.1 คณบดี      ประธานกรรมการ 
1.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
1.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา    กรรมการ 
1.4 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
1.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ในกรณีผู้กระท าความผิดเป็นนักศึกษาระหว่างคณะตั้งแต่สองคณะให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
ประกอบด้วย 

2.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา         ประธานกรรมการ 
2.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 
2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 
2.4 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 
2.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. ในกรณีนักศึกษากระท าความผิดฐานทุจริตการสอบ ให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 
    3.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 

3.2 อาจารย์ประจ าวิชา     กรรมการ 
3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา    กรรมการ 
3.4 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
3.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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บัญชีแนบท้ำย 
ข้อบังคบัมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย วนัิยนักศึกษำ พ.ศ. 2550 

----------------------------------------- 
องค์ประกอบคณะกรรมกำรพจิำรณำอทุธรณ์วินัยนักศึกษำ ที่ข้อ 32 อ้ำงถึง 

ซึ่งประกอบด้วย 
----------------------------------------- 

 
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา  ประกอบด้วย 

   1.1 อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
   1.2 รองอธิการบดีท่ีเกี่ยวข้อง      กรรมการ 
   1.3 คณบดีท่ีเกี่ยวข้อง       กรรมการ 
   1.4 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 

1.5 นิติกร        กรรมการ 
   1.6 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อบังคบัมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำดว้ย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมำยและเคร่ืองแตง่กำยนักศึกษำ 

พ.ศ. 2557 
---------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่อง
แต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2550 เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 10/2557 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 จึงให้ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่กาย
นักศึกษา พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเคื่องแต่งกาย
นักศึกษา พ.ศ. 2550” 
 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใชข้้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

“นักศึกษา” หมายถึง ผู้ เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

  “หลักสูตรปกติ” หมายถึง หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดให้มีการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตร ีและได้รับปริญญาบัตรโดยมีก าหนดเวลาการศึกษาท่ีแน่นอนและศึกษาในเวลาราชการ 
 ข้อ 5 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเคร่ืองแต่งกายนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ 
 ข้อ 6 การก าหนดให้ใช้เครื่องแต่งกายท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยหรือ
ประกาศคณะแล้วแต่กรณีได้ตามความเหมาะสม 
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 ข้อ 7 เครื่องแบบ ประกอบด้วย 
7.1 นักศึกษาชาย 

(1) เสื้อสขีาวทรงสภุาพ แบบเชิต้คอปกเชิ้ตปลายแหลม ไมม่ีลวดลาย ไม่บาง ผ่าหนา้ตลอด ตดิกระดมุ 5 เม็ด 
แขนยางถึงข้อมือหรือแขนสัน้ มกีระเป๋าติดแนวอกด้านซ้าย 

(2) เนคไทสีด า มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(3) กางเกงขายาวสีด าหรือสีกรมท่า ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย มีห่วงส าหรับร้อยเข็มขัด 
(4) เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า หรือรองเท้าผ้าใบสีด า สีกรมท่า หรือสีขาว ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย (เฉพาะ

นักศึกษาปีท่ี 1 ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีด าเท่านั้น)  
(6) ถุงเท้าสีด า สีเทาหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย 
(7) ทรงผมสุภาพ ห้ามไว้หนวดเครา 

7.2 นักศึกษาหญิง 
(1) เสื้อสีขาวทรงสุภาพ แบบเชิ้ตคอปกปลายแหลม แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ไม่บาง เสื้อขนาดพอเหมาะไม่

รัดรูป ไม่ประดับลูกไม้ ไม่ใช้ผ้ายืด ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 4 เม็ด ท าด้วยโลหะตามขนาดและแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) กระโปรงสีด า ทรงเอ (A) หรือกระโปรงจีบรอบตัว (กระโปรงพลีท) เนื้อผ้าเรียบไม่บาง ไม่มันวาว 

ไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ายีนส์ ไม่แทรกเนื้อผ้าโปร่งบางท่ีส่วนใดๆ ของกระโปรง ความยาวอย่างน้อยคลุมเข่า มีของเอว และอนุญาต
ให้นักศึกษาปีท่ี 1 เท่านั้น ใส่กระโปรงจีบรองตัว (กระโปรงพลีท) 

(3) เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(4) ให้มีเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะประดับหน้าอกด้านซ้าย และคอเสื้อด้านซ้ายตาม

ขนาดและแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(5) รองเท้าคัตชูสีด า ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว หรือรองเท้าผ้าใบสีด า สีกรมท่าหรือสีขาว 

ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย (เฉพาะนักศึกษาปีท่ี 1 ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้าสีขาวเท่านั้น) 
(6) ทรงผมไม่ตกแต่งสีฉูดฉาดหรือไม่สุภาพ 

7.3 ชุดพิธีการ 
(1) นักศึกษาชาย ใช้เครื่องแบบนักศึกษาชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทท่ีมีเครื่องหมายวิทยาลัย

ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เข็มขัดสีด า กางเกงขายาว สีด า สวมถุงเท้าสีด า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าเท่านั้น 
(2) นักศึกษาหญิง ใช้เครื่องแบบนักศึกษาหญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวกลัดกระดุมท่ีคอ เสื้อเชิ้ตติดเครื่องหมาย

มหาวิทยาลัยที่หน้าอกด้านซ้าย เข็มขัดสีด า กระโปรงจีบรอบตัว (กระโปรงพลีท) สวมรองเท้าคัตชูหนังสีด า แบบเรียบ ทรงสุภาพ 
ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว 

7.4 ชุดกิจกรรม ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ใช้เคร่ืองแบบตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
7.5 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ใช้เคร่ืองแบบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 8 การแต่งกาย 
8.1 เครื่องแบบ 

(1) นักศึกษาชาย ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้
เห็นหัวเข็มขัด 

(2) นักศึกษาหญิง ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้
เห็นหัวเข็มขัด 

(3) นักศึกษามุสลิม หากประสงค์จะแต่งกายตามหลักค าสอนหรือตามประเพณีอิสลาม ให้ใส่เสื้อตามข้อ 
7.1(1) และ 7.2(1) แขนยาว และใช้ผ้าคลุมผมสีขาวหรือสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นลูกไม้  

8.2 ชุดพิธีการ ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
8.3 ชุดกิจกรรม ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
8.4 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งในวันท่ีมีการเรียนหรือฝึกวิชาทหารได้ 
การแต่งกายท่ีนอกเหนือจากข้อบังคับนี้ ให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณา และเสนอขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย 

เป็นกรณีๆ ไป 
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจในการออกระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยตีความให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ   พนิชศักดิ์พัฒนา) 
              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พ.ศ. 2552 
---------------------------------- 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 22  
ซึ่งก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด” และเพ่ือให้การด าเนินการในหมวด 5 ข้อ 2 กิจกรรมท่ี 1 การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นไปตามแผนปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ให้คณะก าหนดให้มีการวิเคราะห์การประเมินการใช้หลักสูตรท่ีผ่านมา เพ่ือน ามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างน้อยทุก 5 ปี 

2) ให้คณะก าหนดให้มีการจัดรายวิชาท่ีตรงกับความต้องการของผู้เรียนในหลักสูตร และจัดอัตราส่วนจ านวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาท้ังในและนอกคณะ 
4) ให้คณะก าหนดให้อาจารย์จัดท าประมวลรายวิชา ท่ีท าการสอนทุกภาคเรียน 
5) ให้คณะก าหนดให้อาจารย์วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง

แผนการสอน 
6) ให้คณะก าหนดให้อาจารย์จัดวิธีการสอนโดยวิธีต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การอภิปราย 

การระดมสมอง  การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็นต้น 
7) ให้คณะก าหนดให้อาจารย์ด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามความแตกต่างของผู้เรียน 
8) หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณาจารย์        

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนอาจารย์แต่ละคณะและสรุปผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยทุกภาคเรียน 
9) ให้คณาจารย์ศึกษาคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ

มหาวิทยาลัยเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
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10) ให้กองบริการการศึกษาประสานงานและรวบรวมเอกสารการด าเนินงานการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เช่น คู่มือการปฏิบัติรายงานผลการประเมิน เป็นต้น 
 

ท้ังนี้ให้ด าเนินการ ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 
                ประกาศ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
   
 
 

                   (ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า 

ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558 
---------------------------------- 

 เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และระบบงานทะเบียน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 7 
กันยายน 2558 ให้ยกเลิกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและมาตราการการลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558 นี้แทน ดังต่อไปนี้ 
 1. การลงทะเบียน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียน หรือเลือกเสรี โดยผ่านระบบ
ออนไลน์หรือช่องทางอื่นท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. การเพ่ิมวิชาเรียน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนท่ีเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากท่ีตารางสอนของนักศึกษาหรือแผนการเรียน
ก าหนดในแต่ละภาคเรียน โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ภายใต้เง่ือนไขข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละ
รายวิชา จ านวนหน่วยกิตรวม วันเวลาเรียน เวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกัน จ านวนคนท่ีก าหนดในแต่ละหมู่เรียน และต้องด าเนินการตาม
ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
 3. การถอนวิชาเรียน หมายถึง การตัดหรือยกเลิกวิชาตามตารางสอนของนักศึกษาออก โดยผ่านระบบออนไลน์หรือ
ช่องทางอื่นท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และต้องด าเนินการตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
 4. การลงทะเบียนล่าช้า หมายถึง การเลือกวิชาเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียนหรือวิชาเลือกเสรี ท่ีเกิน
ก าหนดเวลาการลงทะเบียนปกติแล้ว โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และผ่านการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5. จ านวนหน่วยกิต หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้ 

5.1 นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละไม่ต่ ากว่า       
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

5.2 นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
 6. ระยะเวลาการลงทะเบียน 

6.1 การลงทะเบียนปกติให้กระท าภายใน 15 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณีลงทะเบียนช่วง
ปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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6.2 การเพ่ิม-ถอนวิชาเรียน ให้กระท าภายใน 20 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณีลงทะเบียน
ช่วงปิดภาคเรียนหรือภายใน 15 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

6.3 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ให้กระท าภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายของการเพ่ิม -ถอนวิชาและ
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

  1) ให้นักศึกษาเขียนค าร้องเพ่ือขออนุญาตจากอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรับรอง
เวลาเรียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณบดีให้ความเห็น ผ่านกองบริการการศึกษาและเสนออธิการบดีหรือผู้ท่ี
อธิการบดีมอบหมายพิจารณา 

  2) นักศึกษาจะต้องเขียนค าร้องตามแบบและยื่นค าร้องภายในเวลาท่ีก าหนด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ติดตามผลการพิจารณาด้วยตนเอง หลังจากยื่นค าร้อง ภายในไม่เกิน 5 วันท าการ หรือตามท่ีกองบริการการศึกษานัดหมาย 
หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ด าเนินการใดๆ จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีระบุในค าร้องนั้น 

  3) กรณีได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้า ให้นักศึกษาติดต่อขอลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมตาม
สภาพของนักศึกษา ส่วนกรณีท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้าทุกรายวิชาหรือพบว่าไม่มีการลงทะเบียนในระบบ นักศึกษา
จะต้องท าการลาพักการศึกษาในภาคเรียนน้ันๆ 
 7. หากไม่สามารถปฏิบัติตามหรือนอกเหนือจากประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
   

  ท้ังนี้ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
    

   ประกาศ ณ วันท่ี  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ) 
           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เร่ือง  กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 

---------------------------------- 
 เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตร ีพ.ศ. 2559 จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
 ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในข้อ 27 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
  (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับ
นักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2558 
  (2) ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558 
 ข้อ 2 ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วยเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลาปิดภาคปลายของปีการศึกษา
เก่าจนถึงเวลาการเปิดภาคต้นของปีการศึกษาใหม่ 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีโปรแกรมการเรียนในวันราชการตามปกติต้ังแต่วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ของแต่ละปี 
  “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ มีการเรียน และควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
  “ทวีคาบ” หมายความว่า เวลาในการเรียนในหนึ่งสัปดาห์เป็นสองเท่าของเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
 ข้อ 3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ โดยนักศึกษาเลือกลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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 ข้อ 4 การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

ข้อ 5 วิชาท่ีสามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน มีดังน้ี 
  (1) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  (2) วิชาฝึกประสบการณ์ หรือ สหกิจศึกษา 
  (3) วิชาเลือกเสรีท่ีไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ 
  (4) วิชาบังคับท่ีมีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน 
  (5) วิชาอื่นนอกเหนือจาก (1) ถึง (4) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นเป็นรายกรณีไป 
 ข้อ 6 นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดหรือลงทะเบียนเรียนร่วมกับ
นักศึกษาภาคอื่นก็ได้ 
      การลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
 ข้อ 7 นกัศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในระดับโทษการพักการศึกษา ไม่มีสิทธิการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนใน
ปีการศึกษานั้น 
 ข้อ 8 เวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยใหจ้ัดการเรียนการสอนเป็นทวีคาบ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้อง
จัดการเรียนการสอนน้อยกว่า 8 สัปดาห ์แต่ไม่ต่ ากว่า 6 สัปดาห์จะต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ ากว่า 16 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วย
กิต 
 ข้อ 9 หลกัสูตร สาขาวิชาใดจะเปิดท าการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะเจ้าของวิชาและสภา
วิชาการ และนักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
 ข้อ 10 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี
 

 ท้ังนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 8 มิถุนายน  2558 
 

 
 

                    (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
                       รักษาราชการแทน 

                       อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เร่ือง  กำรเก็บคำ่บ ำรุงและคำ่ธรรมเนียมในกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 

ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกต ิ
---------------------------------- 

เพ่ือให้การเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 10 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินในการประชุมครั้งท่ี 
3/2558 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงก าหนดการเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ  1  ค่าบ ารุงการศึกษา   ภาคเรียนละ   1,000 บาท 
ข้อ  2  ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ   200 บาท 
ข้อ  3  ค่าลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ   300 บาท 
ข้อ  4  ค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะ   ภาคเรียนละ  500 บาท (ทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละคณะ) 
ข้อ  5  ค่าบ ารุงห้องสมุด   ภาคเรียนละ   300 บาท 
ข้อ  6  ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคเรียนละ 300 บาท 
ข้อ  7  ค่าบ ารุงห้องพยาบาลและสุขภาพ  ภาคเรียนละ 100 บาท 
ข้อ  8  ค่าปรับอากาศ    หน่วยกิตละ 25   บาท   
ท้ังนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
  

  ประกาศ  ณ วันท่ี  24  มถิุนายน  พ.ศ. 2558 

 
                       (นายเกษม  บ ารุงเวช)         

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง พ.ศ. 2556 

------------------------ 
โดยท่ีสมควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตารางให้เป็นระบบท่ีชัดเจน ส่งผลให้การจัดการ

เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการในการประชุม ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 17 มกราคม       
พ.ศ. 2556 ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง ดังนี้   

1. การจัดสอบนอกตารางสอบ คือการจัดสอบรายวิชาต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามวัน เวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณารายวิชาท่ีให้จัดสอบนอกตาราง มีดังนี้ 

2.1 เป็นรายวิชาท่ีหน่วยกิตเป็นภาคปฏิบัติไม่มีทฤษฎี เช่น 3(0-3-6), 2(90) หรือวิชาปัญหาพิเศษ โครงงาน/
สัมมนา/การเตรียม/ฝึกประสบการณ์ อาจจัดสอบนอกตารางกลางภาคและปลายภาคได้ กรณีท่ีเป็นรายวิชาท่ีเป็นทฤษฎีและปฏิบัติ 
เช่น 3(2-2-5) อาจจัดสอบนอกตารางกลางภาคได้ แต่ปลายภาคต้องสอบตามตารางปกติ 

2.2 เป็นวิชาท่ีขอเปิดนอกเหนือจากประกาศตารางเรียนตารางสอนในภาคเรียนน้ัน 
2.3 ต้องมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษและเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมมิใช่เฉพาะบุคคล 

  2.4 การเปลี่ยนแปลงการสอบหรือไม่มีการจัดสอบรายวิชาใด นอกเหนือจากข้อ 2.1 -2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น
บันทึกเสนอต่อคณบดี (กรณีมีหัวหน้าภาควิชาให้ผ่านหัวหน้าภาควิชาก่อนเสนอคณบดี) ผ่านกองบริการการศึกษาและอธิการบดี
หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย ก่อนที่จะมีการสอบกลางภาคหรือปลายภาคอย่างน้อย 15 วันท าการ  
  กรณีท่ีนักศึกษาบางคนลงทะเบียนไม่ได้ (ตารางสอบซ้ าซ้อน) และอาจารย์ผู้สอนบันทึกขออนุญาต และได้รับการ
อนุญาตสอบนอกตารางแล้วนั้น ผู้สอนจะต้องจัดสอบนอกตารางให้กับนักศึกษาผู้นั้นเป็นการเฉพาะบุคคล โดยไม่กระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงตารางสอบเดิมท่ีก าหนดไว้   

2.5 กรณีสอบนอกตารางปลายภาค อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องจัดสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับจากวัน
สุดท้ายของวันสอบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามวันเวลาท่ีก าหนดตามปกติ ท้ังนี้ให้อาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 14 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2556 
                                                                                                  
 

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) 
                           รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เร่ือง นโยบำยกำรยกระดบัมำตรฐำนภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำ 

พ.ศ. 2559 
............................................. 

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับท่ี 312 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559          
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ข้อ 9 ก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีก าหนด จึงส าเร็จการศึกษา แต่เนื่องจากการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษายังไม่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ฉบับท่ี 312 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้ประกาศนโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ส่งเสรมิให้ทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจัดรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา หรือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 

ข้อ 2 ส่งเสรมิให้ทุกสาขาวิชาจดัท ารายวิชาภาษาองักฤษทางวิชาการ หรือภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ หรือจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนในหมวดวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
 ข้อ 3 ส่งเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
The Common European Frame work of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นกรอบความคิดในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 4 ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : 
CLT) เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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 ข้อ 5 ส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 ข้อ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษท้ังในและนอกชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
 ข้อ 7 ส่งเสรมิให้อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 ข้อ 8 ส่งเสรมิให้นักศกึษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาท้ังในชั้นเรียนและศึกษาด้วยตนเอง 
 ข้อ 9 ก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR โดยถือเป็นเกณฑ์ส าเรจ็
การศึกษาตามล าดับชั้นปริญญา ดังนี้ 
  (1) ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR 
ระดับ B2 (Vantage or Upper intermediate) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้
อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากได้ 
  (2) ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ใหม้ีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ระดับ C1 (Effective Operational Proficiency or advance) คือผู้เรียนสามารถเข้าใจขอ้ความที่ยาว มีหัวข้อที่ซับซ้อนและ
หลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถแสดงความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยดุคิดหา
ค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาท้ังในด้านสังคม การท างาน หรือด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่
ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกตอ้ง ตามโครงสร้างไวยากรณ์พร้อมทั้งสามารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 
  (3) ระดับปริญญาเอก ใหม้ีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ C2 (Master of 
Proficiency) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อยา่งดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง
สละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ท่ีจะสื่อสารได้ดี อ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับได้เข้าใจ และเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียน
ได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 10 ก าหนดให้นักศึกษาตอ้งผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
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เกณฑ ์ ปริญญาตร ี
ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต 
ปริญญาโท 

ประกาศนียบัตร 
บัณฑิตขั้นสูง 

ปริญญาเอก 

CEFR B2 B2 C1 C1 C2 
TOEIC 405 500 605 700 785 
TOFEL Paper 437 477 513 550 590 
TOFEL CBT 123 153 183 213 243 
TOFEL IBT 41 53 65 79 96 
IELTS 4 4.5 5.5 6.5 7.5 
CU – TEP 60 60 75 90 120 

  
 ข้อ 11 ให้บันทึกผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในใบรายงานผลการศึกษา 
 

ท้ังนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษา ท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  22  ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 

                              (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เร่ือง  แนวทำงกำรด ำเนินกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำ 

 

............................................. 
 

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) และสอดคล้องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559      
จึงประกาศแนวทางการด าเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเป็นนักศึกษา นักศึกษาผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้อง
สอบวัดระดับความรู้ เพ่ือจัดกลุ่มเข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ อย่างน้อย 60 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน 
 2. การทดสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาในภาคเรียนแรก และนักศึกษาชั้นปีท่ี        
2 - 4 จะต้องลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับผู้เริ่มเข้าศึกษา (English Placement test) 
เพ่ือประเมินระดับความสามารถภาษาอังกฤษ 

3. การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองในโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เช่น Speexx Discovery หรือ 
Econ โดยนักศึกษาจะได้รับหลักสูตรการฝึกทักษะท่ีเหมาะกบัความสามารถท่ีก าหนดให้เรยีนภาคการศึกษาละอย่างน้อย 1 ระดับ 
ซึ่งก าหนดเป้าหมายในการศึกษา ดังนี้ 
  (1) ปีท่ี 1 ระดับ A1 - A2 
  (2) ปีท่ี 2 ระดับ A2 - B1 
  (3) ปีท่ี 3 ระดับ B1 - B2 

4. นักศึกษาท่ีมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B2 ขึ้นไป ภายใน 2 ปีแรกท่ีเข้ารับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามาทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในองค์กร ท่ีจัดการสอบมาตรฐานอังกฤษระดับ
สากล 
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 5. เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องท าแบบทดสอบเลื่อนระดับ (English Progress Test) เพ่ือประเมิน
ความรู้ที่ได้ศึกษาจากโปรแกรม โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
  (1) ผู้ท่ีมีสิทธิส์อบเลื่อนระดับจะต้องมีคะแนนสะสมของหลักสตูรในโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามระดบัท่ีเข้า
สอบไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของแบบทดสอบ และไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของการออกเสยีง 
  (2) กรณีท่ีนักศึกษาสามารถท าคะแนนสอบเลื่อนระดับได้มากกว่าร้อยละ 70 สามารถเลื่อนระดับ         
เพ่ือศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับสูงขึ้นได้ 
  (3) กรณีนักศึกษาท าคะแนนทดสอบเลื่อนระดับได้น้อยกว่ารอ้ยละ 70 จะต้องศึกษาในหลกัสูตรเดิม และท าการ
สอบเลื่อนระดับใหม่อีกครั้งหนึง่ 

6. นักศึกษาท่ีศึกษาด้วยตนเองในโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยก าหนดถึงหลกัสูตร B2 และสอบวัดระดับผ่านตามเกณฑ์
คะแนนท่ีก าหนดไว้แล้ว สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา ตามแผนการเรียนท่ีหลักสูตรก าหนดได้ 
 7. นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด สามารถออกฝกึ
ประสบการณ์วิชา สหกจิศึกษาได้โดยมีเง่ือนไขว่านักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบได้ค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์คะแนนท่ีก าหนดไว้ 

8. นักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์คะแนนท่ีก าหนดไว้ เมื่อศึกษาครบหลักสูตรและปฏิบัติตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา จะมี
สิทธิยื่นความจ านงขอส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร และมหาวิทยาลัยจะบันทึกผลการสอบภาษาอังกฤษลงในใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) เพ่ือแสดงผลการสอบผ่านระดับขั้นความสามารถท่ีก าหนดไว้ 

9. นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด สามารถสมัคร
เข้ารับการฝึกฝนเพ่ิมเติมในหนว่ยงานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยต้องช าระค่าใช้จ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือเขา้รับการ
ฝึกอบรมในหน่วยงานอื่น และสามารถผ่านการทดสอบจนผ่านระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

  ประกาศ ณ วันท่ี  21 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 

               (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2560 

-------------------------------------------- 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของนักศึกษาใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จึงก าหนดให้นักศึกษาใหม่ด าเนินการเพ่ือยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547           
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549      
จึงออกประกาศดังนี้ 
 ข้อ 1 บรรดา กฎ ค าสั่ง ประกาศ หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือขัดแย้งกับประกาศนี้      
ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา” หมายความว่า การขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
“เงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา” หมายความว่า เงินท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเพ่ือยืนยันสิทธิ์เป็น

นักศึกษา 
 ข้อ 4 มหาวิทยาลัยน าเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นเงินฝากส าหรับเป็นเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เงินบ ารุงการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย และเงินค่าประกันของเสียหาย ในภาคเรียนแรกท่ีนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
แล้วสละสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ไม่ลงทะเบียนเรียน หรือมีความประสงค์จะย้ายไปศึกษาต่อท่ีสถาบันการศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยจะ
ไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้ โดยให้โอนเงินเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 5 การยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาให้ปฏิบัติดังนี ้

(1) ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาให้ขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาที่กองบริการการศึกษาพร้อม
ท้ังช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ในอัตราตามท้ายประกาศ 
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(2) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาแล้ว เข้ามารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา
ท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยจะน าเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาเป็นค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
และค่าประกันของเสียหาย 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 
 

         (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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พระรำชกฤษฎีกำ 

ว่ำดว้ยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ  
ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะและครุยประจ ำต ำแหน่ง 
ของมหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ (ฉบับที่ 2)   

พ.ศ. 2555 
----------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 

เป็นปีท่ี 67 ในรัชกาลปจัจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 
60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555” 
 มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 3 ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดังต่อไปนี้ 

(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.” 
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 (2) สาขาวิชาการศึกษา มีปรญิญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ“ปร.ด.” 

   (ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ “ค.ม.” 
   (ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.” 

(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.” 
 (4) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปรญิญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
    (ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ “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 “นเิทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ “นศ.บ.” 
 (6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มปีริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” อักษรย่อ 
“ปร.ด.” 
    (ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.” 
    (ค) ตรี เรียกว่า “บรหิารธุรกจิบัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ “บธ.บ.” 
 (7) สาขารัฐประศาสนศาสตร ์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” ใช้อักษรยอ่ “รป.บ.” 
 (8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชัน้ คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ปร.ด.” 
    (ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.” 
    (ค) ตรี เรียกว่า “ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 
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 (9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มปีริญญาสามชั้น 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 “ศลิปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” 
 
 ท้ังนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” 
 มาตรา 4 ใหย้กเลกิความในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
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 “มาตรา 7 สีประจ าสาขาวิชา มีดังนี ้
   (1) สาขาวิชาการบัญชี          สีฟ้าเทา 
   (2) สาขาวิชาการศึกษา       สีฟ้า 
   (3) สาขาวิชาเทคโนโลยี      สีม่วง 
   (4) สาขาวิชานิติศาสตร์       สีขาว 
   (5) สาชาวิชานิเทศศาสตร์                สีน้ าเงิน 
   (6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ               สีชมพ ู
   (7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์      สีน้ าตาล 
   (8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์       สีแดงเลือดนก 
   (9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์            สีเหลือง 
   (10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์               สีแดงเลือดหม ู
   (11) สาขาวิชาศิลปศาสตร์              สีแสด” 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น สมควรก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา รวมท้ังสีประจ าสาขาวิชาส าหรับ
สาขาวิชาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องตรา พระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 129 ตอนท่ี 109ก  วันท่ี 23  พฤศจิกายน  2555 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2558 

------------------------ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการข้ารการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการ
ประชุมครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 12 ธันวาคม 2558 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของ  ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การก าหนดมาตราฐานภาระงานทางวิชาการ

ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติหรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภ้ฏพระนครศรีอยุธยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“ภาระงานทางวิชาการ” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะการปฏิบัติงานตามพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา

ประกอบด้วย ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และภาระงานอื่นๆ ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

“ภาระงานสอน” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะของการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีครอบคลุมการสอนทุกประเภท 
เช่น งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุม วิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรภาคปกติของ
มหาวิทยาลัย 

“ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะของงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบตาม
กระบวนการวิธีวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่จะน าไปสู่การประยุกต์ในด้านต่างๆ ท้ังนี้ รวมถึงการ
วิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ รวมถึงงานวิชาการประเภทอื่นๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
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“ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะของงาน หรือกิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นการด ารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมท้ังปลูกฝังความเป็นชาติในลักษณะ
ต่างๆ 

“ภาระงานอื่นๆ” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะของงานอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายและสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

“ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารตามมาตรา 18(ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราช การพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 5 ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีมาตราฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ าประกอบด้วยด้านภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและ
งานวิชาการอื่น ภาระงานด้านการบริการวิชาการ ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นๆ ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ข้อ 6 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ นอกจากจะมีภาระงานขั้นต่ า ตามข้า 
5 แล้ว ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีก าหนดสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ อย่างน้อยปีละหนึ่งรายการ 

ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีคิดสัดส่วนภาระงานตามข้า 5 ด้านหนึ่งด้านใด หรือ
หลายด้าน โดยค านึงถึงปริมาณและคุณลักษณะของการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบความซับซ้อน ความยากง่าย ความส าคัญ 
ผลงานท่ีปรากฏ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ตลอดจนใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับน ามาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ในการรองรับต่อการพัฒนาประเทศโดยให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ หรือ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร อาจลดหรือยกเว้นภาระงานให้แก่ผู้บริหาร โดยก าหนดไว้ในประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย 
ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยน าผลการปฏิบัติงานตามประกาศเรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง หรือใช้ในการ
ประเมินตามหลักการบริหารงานบุคคลของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการหรือผู้บริหาร 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  17  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ   พนิชศักด์ิพัฒนา) 
                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
-------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31(1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 
7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2559 จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559  
 บรรดาประกาศ มติ หรือค าสัง่อื่นใดท่ีขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ความในประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4 ภาระงานอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเรื่องการก าหนดมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 คือภาระงาน 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภาระงานการพัฒนานักศึกษา หมายถึง ปรมิาณและคณุลักษณะของงานด้านการส่งเสริมคุณลกัษณธบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค์ การจัดกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ กิจกรรมส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
  (2) ภาระงานด้านการบริหารและการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย หมายถึง ปรมิาณและคุณลักษณะของ
งานด้านการบริหารในต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หรือโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยถธยา หรือโดยมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 ข้อ 5 ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องมีมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ า ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาหห์รือ
เทียบเท่า 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ 6 การก าหนดสัดส่วนมาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อยต้องมีภาระงานดังต่อไปนี้  
  6.1 ต าแหน่งอาจารย ์
   6.1.1 ภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน และไม่สามารถทดแทนได้ด้วย
ภาระงานอื่น 
   6.1.2 ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่า 3 ภาระงาน แต่ไม่เกิน 12 ภาระงาน และไม่
สามารถทดแทนได้ด้วยภาระงานอื่น 
   6.1.3 ภาระงานบริการวิชาการ ไม่เกิน 12 ภาระงาน 
   6.1.4 ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่เกิน 12 ภาระงาน 
   6.1.5 ภาระงานการพัฒนานักศึกษาและการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยไม่เกิน 12 ภาระงาน 
   6.1.6 ภาระงานอื่นๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 12 ภาระงาน 
  6.2 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ นอกจากมภีาระงานตามข้อ 
6.1.1 ถึง 6.1.6 แล้วให้มีผลงานทางวิชาการท่ีก าหนดสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย ์อย่างน้อยปีละหนึ่งรายการ 
 ข้อ 7 วิธีค านวณภาระงานสอน 
  7.1 ภาระงานสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้คิดภาระงานโดยพิจารณาจากเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน และการตรวจงาน โดยค านวณภาระงานสอนรายวิชาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 
คาบ เท่ากับภาระงาน 1.75 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
  7.2 ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี ให้คิดภาระงานโดยพิจารณาจากเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การเตรยีมการสอน และการตรวจงาน โดยค านวณภาระงานตามจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนและลักษณะ
วิชาดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาต่อหมู่เรียน 
วิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต 
คิดภาระงานต่อสัปดาห์ 

วิชาปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต 
คิดภาระงานต่อสัปดาห์ 

ต่ ากว่า 31 คน 2.00 2.50 
31 – 50 คน 2.25 2.75 
มากกว่า 50 คน 2.50 3.00 
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  7.3 ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ให้คิดภาระงานโดยพิจารณาจากเวลาในการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การเตรยีมการสอน และการตรวจงาน โดยค านวณภาระงานตามจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนและลักษณะ
วิชาดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาต่อหมู่เรียน 
วิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต 
คิดภาระงานต่อสัปดาห์ 

วิชาปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต 
คิดภาระงานต่อสัปดาห์ 

ต่ ากว่า 15 คน 3.00 3.25 
15 ขึ้นไป 3.50 3.75 

 
  กรณีรายวิชาท่ีมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 คน ให้คิดภาระงานรวมแล้วเฉลีย่ตามสัดส่วนภาระงานสอนตาม
ชั่วโมงท่ีสอน 
  กรณีรายวิชาท่ีอาจารย์สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสตูรนานาชาติ ให้คิดภาระงานเพ่ิมให้อีก 1 ภาระ
งานต่อหน่วยกิต ทั้งนี้ไม่นับรวมรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือวิชาภาษาต่างประเทศท่ีต้องสอนด้วยภาษา
นั้นๆ 
  7.4 งานประสบการณืภาคสนาม งานนิเทศ การฝึกประสบการณ์ และสหกจิศึกษา คิดภาระงาน 1 ภาระงาน
ต่อนักศึกษา 1 คนต่อครั้ง ทัง้นี้รวมแล้วคิดให้ไม่เกนิ 6 ภาระงาน กรณีท่ีจัดอาจารย์ต่อนกัศึกษามากกว่า 1 คน ให้ค านวณ
ตามสัดส่วนของอาจารย์ทีจ่ัด 
  7.5 ภาระงานควบคุมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
   7.5.1 งานท่ีปรึกษางานวิจัย โครงงาน ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี คิดภาระงาน 1 ภาระงานต่อ
นักศึกษา 1 คนต่อเรื่อง ทั้งนี ้รวมไม่เกิน 5 ภาระงาน กรณีจัดอาจารย์ต่อนักศึกษามากกว่า 1 คน ให้ค านวณตามสดัส่วนของ
อาจารย์ที่จัด 
   7.5.2 งานท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คิดภาระงานต่อ
นักศึกษา 1 คน และให้คิดภาระงานติดต่อกันไม่เกิน 2 ภาคเรียนดังนี้ 
   - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คิดภาระงาน 3 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
   - อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ คิดภาระงาน 2 ภาระ
งานต่อสัปดาห์ 
 ข้อ 8 วิธีค านวณภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ได้คิดภาระงานตามลักษณะหรือประเภทการวิจัยระหว่างด าเนินการ
วิจัย ตามสัญญาการวิจยั ผลส าเร็จของการวิจัย ผลส าเรจ็การผลิตผลงานทางวิชาการ 
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  8.1 การคิดภาระงานวิจัยจากลักษณะหรือประเภทของการวิจัยต่องานวิจัย 1 เรื่อง 
 

ลักษณะหรือประเภทการวิจัย 
ภาระงาน
ต่อสัปดาห ์

เงินทุน (กรณีงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย) 

การวิจัยในชั้นเรียน 1 จ านวนเงินทุนวิจัยต่อปีท่ีได้รับ ถ้าได้รับ 
20,000 – 25,000 บาท ให้คิกภาระงาน 3 
ภาระงาน และถ้าได้รับทุนมากกว่า 25,000 
บาท ให้ทุกๆ 10,000 บาท คิดภาระงาน
เพ่ิมขึ้น 0.1 ภาระงานต่อสัปดาห์ 

งานวิจัยเชิงส ารวจและงานวิจัยสถาบัน 2 
งานวิจัยเชิงทดลองหรือพัฒนาองค์ความรู้ทั่วไป 
เฉพาะศาสตร์หรือสาขาวิชา 

3 

  8.2 ผลส าเร็จของการวิจยั การผลิตผลงานทางวิชาการ ให้คิดภาระงานจากการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการหรือการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมทางวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมจากการจดอนุสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร และ
ผลงานทางวิชาการ และสามารถน ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 
   8.2.1 บทความวิจัยหรอืบทความทางวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ให้คิดภาระงาน 3 ภาระงาน 
   8.2.2 บทความวิจัยหรอืบทความทางวิชาการฉบับเต็มท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้คิดภาระงาน 5 ภาระงาน 
   8.2.3 บทความวิจัยหรอืบทความทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) กลุ่มที่ 2 หรือผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหค้ิด        
ภาระงาน 7 ภาระงาน 
   8.2.4 บทความวิจัยหรอืบทความทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) กลุ่มที่ 1 ให้คิดภาระงาน 9 ภาระงาน 
   8.2.5 บทความวิจัยหรอืบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หรือผลงานการได้รับ
การจดสิทธิบัตร หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ให้คิดภาระงาน 12 ภาระงาน 
  8.3 ความในข้อ 8.1 และ 8.2 กรณีงานวิจัย บทความวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ หรือ ผลงานท่ีได้รับ
การจดสิทธิบัตร หรือ อนสุิทธบิัตร หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรอืผลงาน
ค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน หรือ ต ารา หนังสือ ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมด าเนินการมากกว่า 1 คน 
ให้ค านวณตามสัดส่วนของผู้ร่วมผลิตผลงาน และสามารถน ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 
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  8.4 วิธีค านวณภาระงานวิชาการอื่น ให้คิดภาระงานดังนี ้
   8.4.1 ต ารา หนังสอื ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการระดับคณะแล้ว คิดให้ไม่เกิน 12 ภาระงาน ส่วนเอกสารการสอน เอกสารประกอบการสอน คิดใหไ้ม่เกิน 6 ภาระงาน 
และสามารถน ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา 
   ในกรณีจัดท าต ารา หนังสือ เอกสารการสอน และเอกสารประกอบการสอนฉบับภาษาอังกฤษส าหรับ
สอนในรายวิชาท่ีไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ให้คิดเพ่ิมภาระงานอีก 1 ภาระงาน 
   8.4.2 สื่อประกอบการสอนอื่นๆ ให้คิดภาระงานไม่เกิน 3 ภาระงาน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิของคณบดี 
และสามารถน ามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 
 ข้อ 9 วิธีค านวณภาระงานบริการวิชาการ ให้คิดภาระงาน ดังนี้ 
  9.1 การเป็นผู้จัดและเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาการ โดยสนับสนุนเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
   9.1.1 การเป็นผู้จัดเพ่ือให้บรกิารทางวิชาการโดยความเห็นชอบของคณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนดให ้1 
โครงการ หรือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ให้คิดภาระงาน 2 ภาระงาน 
   9.1.2 การเป็นวิทยากรผู้ให้บรกิารทางวิชาการโดยความเห็นชอบของคณะหรือมหาวิทยาลยั ก าหนดให้ 
1 โครงการ ให้คิดภาระงาน 1 ภาระงาน 
  9.2 การเป็นผู้จัดและเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาการ โดยใช้เงินสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายในมหาวิทยาลัย 
   9.2.1 การเป็นผู้จัดเพ่ือให้บรกิารทางวิชาการโดยความเห็นชอบของคณะหรือมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ 
1 โครงการ ให้คิดภาระงาน 1 ภาระงาน 
   9.2.2 การเป็นวิทยากรผู้ให้บรกิารทางวิชาการโดยความเห็นชอบของคณะหรือมหาวิทยาลยั ก าหนดให้ 
1 โครงการ ให้คิดภาระงาน 0.5 ภาระงาน 
  9.3 การเป็นกรรมการวิชาการ เช่น กรรมการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กรรมการตัดสิน
ผลงานทางวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ก าหนดให้ 1 ค าสั่งให้คิดภาระงาน 1 ภาระงาน 
  9.4 การเป็นผ็ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความทางวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการหรือวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติ ก าหนดให้ 1 งาน ให้คิดภาระงาน 2 ภาระงาน 
  9.5 การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ การประเมินบทความทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์
ในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ก าหนดให ้1 งานให้คิดภาระงาน 3 ภาระงาน ข้อ 10 
วิธีการค านวณภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยคิดภาระงาน ดังนี้ 
  10.1 การเป็นผู้จัดหรือเข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานหรือแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
   10.1.1 การเป็นผู้จัดโครงการหรือกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก าหนดให้ 1 โครงการ ให้คิด
ภาระงาน 2 ภาระงาน 
   10.1.2 การเข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก าหนดให้ 1 โครงการ ให้คิด
ภาระงาน 1 ภาระงาน 
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  10.2 การเป็นผู้จัดหรือเข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานหรือการใช้แหล่ง
เงินทุนภายในมหาวิทยาลัย 
   10.2.1 การเป็นผู้จัดโครงการหรือกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก าหนดให้ 1 โครงการหรือเป็น
เป็ส่วนหนึ่งของงานวิจัย ให้คดิภาระงาน 1 ภาระงาน 
   10.2.2 การเข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก าหนดให้ 1 โครงการ ให้คิด
ภาระงาน 0.5 ภาระงาน 
 ข้อ 11 วิธีการค านวณภาระงานการพัฒนานักศึกษา 
  11.1 งานท่ีปรึกษานักศึกษา 
  งานอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาจ านวน 1 – 30 คน ใหค้ิดภาระงาน 2 ภาระงานต่อหนึ่งหมู่เรียน กรณีท่ี
มีนักศึกษาในหมู่เรยีนมากกว่า 30 คน ให้คิดภาระงาน 3 ภาระงานต่อหนึ่งหมู่เรียน 
  กรณีจัดอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 1 คนในหนึ่งหมู่เรียน ใหค้ านวณตามสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อหมู่
เรียน 
  11.2 งานท่ีปรึกษาชมรมที่ได้รับการจัดตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้คิดภาระงานชมรมละ 1 ภาระงาน 
โดยก าหนดให้แตล่ะชมรมมีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน  
 ข้อ 12 วิธีการค านวณภาระงานการสนับสนุนกจิการของมหาวิทยาลัยคิดภาระงาน ดังนี้ 
  12.1 การเป็นคณะกรรมการในโครงการตามค าสั่งเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ส านัก สถาบัน 
ก าหนดให ้1 โครงการ ให้คดิภาระงาน 0.5 ภาระงาน 
  12.2 การเป็นกรรมการในโครงการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่า 1 ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
หรือ คณะ ส านัก สถาบัน ก าหนดให้ 1 โครงการ ให้คิดภาระงาน 3 ภาระงาน 
 ข้อ 13 วิธีค านวณภาระงานด้านการบริหารและการสนับสนนุกิจการของมหาวิทยาลัย 
  13.1 อธิการบดี มีภาระงาน 35 ภาระงาน 
  13.2 รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีภาระงาน 28 ภาระงาน 
  13.3 ผู้ช่วยอธกิารบดี ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มีภาระงาน 21 ภาระงาน 
  13.4 รองคณบดี รองหัวหน้าส่วนราชการอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีภาระงาน 18 ภาระงาน 
  13.5 หัวหน้าภาควิชา ประธานคณะรรมการบริหารหลักสูตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มีภาระงาน  
14 ภาระงาน 
  13.6 ประธานสภาคณาจารย ์มีภาระงาน 11 ภาระงาน 
  13.7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภาคณาจารย ์กรรมการท่ีแต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการประจ าคณะ กรรมการส่วนราชการอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่งหรือเทียบเท่า 
มีภาระงาน 7 ภาระงาน 
  13.8 ผู้ช่วยคณบดี มีภาระงาน 5 ภาระงาน 
  13.9 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร มีภาระงาน 5 ภาระงาน 
  13.10 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มภีาระงาน 3 ภาระงาน 
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  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งด้านการบริหารหลายต าแหน่งให้ค านวณภาระงานด้านการบริหารท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุดเพียง
ต าแหน่งเดียว 
 ข้อ 14 แนวปฏิบัติในการก าหนดภาระงานขั้นต่ าและการค านวณภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  14.1 ให้คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร พิจารณาก าหนดภาระงานในหลักสูตรให้ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพื่อกระจายการปฏิบัติงานให้ครบภาระงานตามที่หลักสูตรรับผิดชอบ 
  14.2 ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานภาระงานทางวิชาการระดับคณะ เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนด
หลักเกณฑ์ ประเมินผล และรายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบเป็นรายภาคการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
  14.3 ให้คณบดีใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ในการมอบหมายภาระงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือการกระจายงาน การก าหนดอัตราก าลัง การจัดเวลาพบหรือให้ค าปรึกษานักศึกษา และการจัดการเวลา
การผลิตผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น และรวบรวมรายงานการมอบหมายภาระงานและรายงานการปฏิบัติงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตามที่คณะมอบหมาย เสนอมหาวิทยาลยัเพื่อทราบทุกภาคการศึกษา 
  14.4 มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมลูมาตรฐานภาระงานทางวิชาการส าหรับอาจารย ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพิจารณาต่อสัญญาจ้าง และการพิจารณา
ความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
  14.5 ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสามารถเสนอขอปรับสัดสว่นภาระงานของตนได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ โดยท าข้อตกลงในแบบมอบหมายภาระงาน (Job assignment) ตามแนบท้ายประกาศนี้กับคณบดีท่ีสังกัดอยู่ 
  14.6 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องก าหนดภาระงานแตกต่างจากที่ให้คณบดี เสนอเรื่องผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานภาระงานทางวิชาการระดับคณะ และมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ข้อ 15 ใหย้กเว้นการบังคับใช้เกณฑ์ภาระงานโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีเป็นรายกรณ ีดังนี้ 
  15.1 ผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งทางการบริหารในระหว่างภาคเรียน 
  15.2 ผู้ท่ีได้รับการบรรจุเข้ารบัราชการหรือกลับจากการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาในระกว่างภาคเรียน 
  15.3 ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตัง้แต่ไม่ถึงเวลา 1 ปี 
ให้ยกเว้นการบังคับตามข้อ 6.2 
  15.4 การอื่นๆ ท่ีอยู่ในระเบียบของทางราชการ 
 ข้อ 16 ให้อธกิารบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีมีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัย 
  ประกาศ ณ วันท่ี 8  กมุภาพันธ์  2559 
 
 
 

       (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
         อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

เร่ือง  กำรย้ำยสำขำวิชำเรียนส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
พ.ศ. 2559   

……………………………........ 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาส าหรบันักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดม้ี
โอกาสทบทวนและตัดสินใจก าหนดทางเลือกในการศึกษา โดยประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนให้ตรงกับความถนัดและความต้องการ
ส าหรับโอกาสทางการศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 จึงออก
ประกาศไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “คณะ” หมายความว่า คณะวิชาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีประจ าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
“ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีประธาน

กรรมการบริหารหลกัสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาท่ีขอย้ายสาขาวิชาเรียนของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาซึ่งท าหน้าท่ีนายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“นักศึกษา” หมายความว่า นกัศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีประสงค์จะ

ขอย้ายสาขาวิชาเรียน 
“การย้ายสาขาวิชาเรียน” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาเรียนจากสาขาวิชาเรียนเดมิไปสงักัดสาขาวิชาเรียน

อื่นท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชา
เรียนท่ีขอย้ายเข้าศึกษา 
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 ข้อ 2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน มีดังนี้ 
  2.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถกูสั่งพัก       
การเรียน 
  2.2 มีระดับผลการเรยีนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนย้ายสาขาวิชาเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 
  2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของการเข้าศึกษาในสาขาวิชาเรียนท่ีขอย้ายไปศึกษา 
 ข้อ 3 เง่ือนไขการขอย้ายสาขาวิชาเรียน 
  3.1 นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด โดยยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อน
เปิดภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษานั้น ๆ และจะทราบผลการพิจารณาไม่เกิน 3 สัปดาห์ภายหลังจากยื่นค าร้อง  
  3.2 การย้ายสาขาวิชาเรียนท้ังภายในคณะและต่างคณะ จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว   
  3.3 นักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเรียนท่ีประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
การศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี หรือไม่นอ้ยกว่า 1 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน 
หรือหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปีก่อนส าเร็จการศึกษา 
  3.4 การขอย้ายสาขาวิชาเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนโดยได้รับรหัส
ประจ าตัวนักศึกษาใหม่ และนายทะเบียนบันทึกข้อมูลรายวิชาเดิมเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 4 ขั้นตอนและวิธีการขอยา้ยสาขาวิชาเรียน ให้ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 กรณีย้ายสาขาวิชาเรียนภายในคณะ 
   4.1.1 นักศึกษารับค าร้องขอยา้ยสาขาวิชาเรียนท่ีกองบริการการศึกษา 
   4.1.2 นักศึกษาขอความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสตูรเดิมและ
น าเสนอต่อคณบดีเพ่ือด าเนินการต่อไป 
   4.1.3 คณบดีแจ้งและขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีนักศึกษาประสงค์ขอ
ย้ายสาขาวิชาเรียนเข้าศึกษา และน าผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป        
   4.1.4 นายทะเบียนบันทึกข้อมลูการย้ายสาขาวิชาเรียน 
  4.2 กรณีการย้ายสาขาวิชาเรียนต่างคณะ 
   4.2.1 นักศึกษารับค าร้องขอยา้ยสาขาวิชาเรียนท่ีกองบริการการศึกษา 
   4.2.2 นักศึกษาขอความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสตูรเดิมและ
น าเสนอต่อคณบดีเพ่ือด าเนินการต่อไป 
   4.2.3 คณบดีต้นสังกัดเสนอค าร้องไปยังคณบดีในคณะท่ีนักศึกษามีความประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
เพ่ือด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามข้อ 4.2.4 ต่อไป 
   4.2.4 ประธานกรรมการบรหิารหลักสูตรท่ีนักศึกษาประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนเข้าศึกษาให้
ความเห็น และคณบดีน าผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
   4.2.5 นายทะเบียนบันทึกข้อมลูการย้ายสาขาวิชาเรียน 
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 ข้อ 5 นกัศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนจ านวน 500 บาท  
 ข้อ 6 การบันทึกผลการเรียน การวัดและประเมินผล การส าเร็จการศึกษา  
  6.1 รายวิชาและผลการเรียนท่ีเคยศึกษามาท้ังหมดในสาขาวิชาเรียนเดิม ให้น ามาบันทึกและค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเรียนใหม่ด้วย 
  6.2 ส าหรับรายวิชาเรียนเดิม กรณีรหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หรือเนื้อหาสาระวิชาแตกตา่งจากหลักสูตรหรอื
สาขาวิชาเรียนท่ีจะย้ายเข้าศึกษา ให้นายทะเบียนเสนอขออนุมัติการปรับข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนวิชาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  6.3 การลงทะเบียน การวัดและประเมินผล การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   

  ท้ังนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
    

 
                                           (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ สถาบันการศึกษา

1 0000001 ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 0000001 ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 จบระดับปรญิญาตรี

2 1091101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละอลักอรทิึม 3 408-11-04 Computer Programming 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

3 1091102 โครงสรา้งข้อมูลและการออกแบบแฟ้มข้อมูล 3 408-24-04 Data Stuctures 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

4 1091104 ระบบปฏิบตัิการ 3 408-23-05 Operating System 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

5 1092304 คอมพิวเตอรก์ราฟิกสแ์ละภาพเคลือ่นไหว 3 405-22-08 Multimedia and Animation Technology 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

6 1093306 การออกแบบกราฟิกสด์้วยคอมพิวเตอร์ 3 405-12-06 Computer Graphics Application 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

7 1093502 กฎหมายคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 405-31-17 Law and Ethical Lssue in Information 

Technology

3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

8 1094913 โปรแกรมภาษาเชิงวัตถ	ุ 3 408-21-09 Object Oriented Programming 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

9 1500108 การพูดเพ่ือพัฒนาชีวิต 3 TH 103 การเตรยีมเพ่ือการพูดและการเขียน 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

10 1500120 จรยิธรรมกบัชีวิต 3 1500116 จรยิศาสตร์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ

11 1500121 ความจรงิของชีวิต 3 1500104 ความจรงิของชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์

12 1500121 ความจรงิของชีวิต 3 2500113 ความจรงิกบัการพัฒนาชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

13 1500121 ความจรงิของชีวิต 3 GEH2202 ความจรงิของชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา

14 1500121 ความจรงิของชีวิต 3 ศป130 ปรชัญากบัการด ารงชีวิต 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

15 1500122 สนุทรยีภาพในชีวิตประจ าวัน 3 2000102 สนุทรยีภาพของชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์

16 1500122 สนุทรยีภาพในชีวิตประจ าวัน 3 2000106 ศิลปะการด ารงชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ

17 1500122 สนุทรยีภาพในชีวิตประจ าวัน 3 2500114 สนุทรยีภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

18 1500122 สนุทรยีภาพในชีวิตประจ าวัน 3 ศท011 มนุษย์กบัความงามทางศิลปะ 3 มหาวิทยาลยัแม่โจ้

19 1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3 01-210-001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

20 1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3 692-11-01 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

21 1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3 ศท014 การสบืค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 3 มหาวิทยาลยัแม่โจ้

22 1500125 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3 01220009 เทคนิคการพัฒนาบคุลกิภาพ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

23 1500125 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3 3203-2012 เลขานุการกบัการพัฒนาบคุลกิภาพ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

24 1500125 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3 3208-3003 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร

25 1500125 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3 3215-2010 การสรา้งเสรมิบคุลกิภาพ 3 วิทยาลยัการอาชีพองครกัษ์

26 1500125 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3 3216-2003 เทคนิคการพัฒนาบคุลกิภาพ 3 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียุธยา

27 1500125 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3 3563108 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

28 1500127 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 001201 ทักษะภาษาไทย 3 มหาวิทยาลยันเรศวร

29 1500127 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารและการสบืค้น 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์

30 1500127 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่ความหมาย 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

31 1500127 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 603-11-01 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

32 1500127 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 9000101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์

33 1500127 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 9021101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารและการเรยีนรู ้1 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี

34 1500127 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 มหาวิทยาลยัแม่โจ้

35 1500127 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 ศป200 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

36 1500128 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 001211 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 มหาวิทยาลยันเรศวร

37 1500128 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 01320005 สนทนาภาษาองักฤษ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี

38 1500128 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 01-320-005 สนทนาภาษาองักฤษ1 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

39 1500128 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 393-12-02 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านใน

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ สถาบันการศึกษา

40 1500128 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 9000102 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์

41 1500128 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 9021103 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารและการท างาน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี

42 1500128 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 EN 101 ประโยคภาษาองักฤษพ้ืนฐานและศัพท์จ าเป็น

ในชีวิตประจ าวัน

3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

43 1500128 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 ศท141 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน1,ศท142 ภาษาองักฤษ

พ้ืนฐาน2

3+3 มหาวิทยาลยัแม่โจ้

44 1500129 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีนรู้ 3 001212 ภาษาองักฤษพัฒนา 3 มหาวิทยาลยันเรศวร

45 1500129 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีนรู้ 3 1421102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน1 3 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

46 1500129 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีนรู้ 3 1500103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทกัษะการเรยีน 3 สถาบนัราชภัฏเพชรบรุวิีทยาลงกรณ์

47 1500129 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีนรู้ 3 1500110 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีนรู้ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

48 1500129 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีนรู้ 3 9022102 ภาษาองักฤษเพ่ือการเรยีนรูข้้อมูลข่าวสาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี

49 1500129 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีนรู้ 3 EN 102 ประโยคภาษาองักฤษและศัพท์ทั่วไป 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

50 1500129 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีนรู้ 3 อก104 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน1,อก105 ภาษาองักฤษ

พ้ืนฐาน2,อก207 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน3,อก208 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน4

2+2

+2+2

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

51 1500130 การอา่นภาษาองักฤษเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 3 001213 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 3 มหาวิทยาลยันเรศวร

52 1500137 สนุทรยีศาสตร์ 3 2062501 สนุทรยีศาสตรท์างดนตรี 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

53 1551605 ภาษาองักฤษธรุกจิ 1 3 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการสือ่สารภาษาองักฤษ 
1,3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการสือ่สารภาษาองักฤษ 2

2+2 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

54 1551605 ภาษาองักฤษธรุกจิ 1 3 3000-1221 ภาษาองักฤษธรุกจิ 1,3000-1222 

ภาษาองักฤษธรุกจิ 2

2+2 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร

55 1551605 ภาษาองักฤษธรุกจิ 1 3 อก 307 ภาษาองักฤษธรุกจิ1,อก 308 ภาษาองักฤษ

ธรุกจิ2

2+2 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

56 1551606 ภาษาองักฤษธรุกจิ 2 3 อก 401 ภาษาองักฤษธรุกจิ3,อก 402 ภาษาองักฤษ

ธรุกจิ4

2+2 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

57 1552321 ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม 3 3212-21203 ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

58 1553317 ภาษาองักฤษส าหรบัมัคคุเทศก์ 3 3212-2102 ภาษาองักฤษส าหรบัมัคคุเทศก์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

59 1641301.. ประวัติศาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉยีงใต้ตั้งแต่ครสิต์ศวรรษที่ 1- ปลายครสิต์ศตวรรษที่ 153 2593201 ประวัติศาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็

60 2021202 ภาพพิมพ์ 1 3 2021201 ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

61 2021303 ประติมากรรม 1 3 2021301 ประติมากรรมพ้ืนฐาน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

62 2033414 คอมพิวเตอรเ์พ่ืองานศิลปกรรม 1 3 2033411 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร ์1 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

63 2061201 ปฏิบตัิดนตรไีทยข้ันพ้ืนฐาน 2 2061201 ปฏิบตัิฆอ้งวงใหญ่ข้ันพ้ืนฐาน 2 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

64 2061301 การฝกึโสตประสาทและการอา่นและเขียนโน้ต 3 2061301 การอา่นและการเขียนโน้ต,2061402 การฝกึ

โสตประสาท

3+2 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

65 2061401 ปฏิบตัิดนตรสีากลข้ันพ้ืนฐาน 2 2061401 ปฏิบตัิคีย์บอรด์ข้ันพ้ืนฐาน 2 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

66 2061702 การซ่อมสรา้งเครือ่งดนตรสีากล 3 2061702 การซ่อมสรา้งเครือ่งดนตรสีากล 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

67 2062302 การเรยีบเรยีงเสยีงประสาน 3 2062302 การเรยีบเรยีงเสยีงประสาน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

68 2063301 การประพันธด์นตรเีบือ้งต้น 3 2063301 การประพันธด์นตรเีบือ้งต้น 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

69 2063503 ดนตรบี าบดั 3 2063503 ดนตรบี าบดั 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

70 2500106 วิถไีทย 3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย,3000-1302 ภูมิ

ปัญญาท้องถิน่

1+2 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ สถาบันการศึกษา

71 2500106 วิถไีทย 3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย,3000-1306 

เศรษฐกจิพอเพียง

1+2 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

72 2500106 วิถไีทย 3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย, 3000-1307 

ชีวิตกบัสิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยี

1+2 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

73 2500106 วิถไีทย 3 HIS 1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย,PHI1000 หลกัการ

ด ารงชีวิตในสงัคม

3+3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

74 2500106 วิถไีทย 3 GESO1001 พลวัตสงัคมไทย 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม

75 2500110 มนุษย์กบัสิง่แวดลอ้ม 3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย, 3000-1307 

ชีวิตกบัสิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยี

1+2 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

76 2500110 มนุษย์กบัสิง่แวดลอ้ม 3 493-16-05 มนุษย์กบัสิง่แวดลอ้ม 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

77 2500112 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 นต101 ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายทั่วไป 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

78 2500114 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 3 05-000-101 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

79 2500114 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 3 3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

80 2500114 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 3 05-110-103 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

81 2500114 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 3 3200-0101 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 โรงเรยีนสหวิทย์บรหิารธรุกจิ

82 2500114 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 3 3591105 เศรษฐศาสตรท์ั่วไป 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

83 2500114 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 3 3971101 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

84 2500114 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 3 EC200 เศรษฐศาสตรเ์พ่ือชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยักรงุเทพ

85 2500114 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 3 สรบ 2002 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

86 2500118 การเมืองและการปกครองของไทย 3 POL1101 THAI POLITICS AND GOVERNMENT 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

87 2500120 มนุษย์  สงัคมและวัฒนธรรม 3 ศ2501 สงัคมและวัฒนธรรม 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

สาธารณสขุ กาญจนาภิเษก

88 2500120 มนุษย์  สงัคมและวัฒนธรรม 3 01999141 มนุษย์กบัสงัคม 3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

89 2500120 มนุษย์  สงัคมและวัฒนธรรม 3 SOC1003 สงัคมวิทยาและมานุษวิทยาเบือ้งต้น 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

90 2500120 มนุษย์  สงัคมและวัฒนธรรม 3 1432101 วัฒนธรรมไทย 3 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

91 2500120 มนุษย์ สงัคมและวัฒนธรรม 3 SO 103 สงัคมวิทยาและมานุษวิทยา 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

92 2500121 สงัคมวิทยาเบือ้งต้น 3 SOC1003 INTRO TO SOCIOLOGY & ANTHRO 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

93 2531301 ทฤษฎีและหลกัการพัฒนาชุมชน 3 2592101 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์

94 2551105 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัรฐัศาสตร์ 3 POL1100 INTRODUCTION TO POLITICAL 

SCIENCES

3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

95 2551302 ระบบบรหิารราชการไทย 3 2581201 ระบบบรหิารราชการไทย 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ์

96 2551307 ทฤษฎีองค์การกบัโลกาภิวัตน์ 3 05310203 ทฤษฎีองค์การ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

97 2551401 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย 3 LAW1004 INTRODUCTION TO LAW 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

98 2551402 กฎหมายรฐัธรรมนูญ 3 2563501 กฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 3 สถาบนัราชภัฏเพชรบรุวิีทยาลงกรณ์

99 2551405 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัรฐัศาสตร์ 3 2551102 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัรฐัศาสตร์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

100 2551405 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัรฐัศาสตร์ 3 67111 รฐัศาสตร์ 3 มหาวิทยาลยับรูพา

101 2552101 การปกครองท้องถิน่ไทย 3 2552101 การปกครองท้องถิน่ไทย 3 สถาบนัราชภัฏเพชรบรุวิีทยาลงกรณ์

102 2552201 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ 3 POL2200 INTRO TO INTERNATIONAL RLT 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

103 2552304 การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ภาครฐั 3 05320202 การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

104 2552515 การบรหิารงานคลงัและงบประมาณ 3 2552302 การบรหิารงานคลงัและงบประมาณ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา
หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น
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105 2553312 การบรหิารโครงการ 3 05310425 การบรหิารโครงการ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

106 2553313 การวางแผนและการบรหิารเชิงกลยุทธ์ 3 05310428 การบรหิารเชิลกลยุทธ์ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

107 2553408 กฎหมายปกครอง 3 678382 กฎหมายปกครอง 3 มหาวิทยาลยับรูพา

108 2554302 การบรหิารค่าตอบแทน 3 3563402 การบรหิารค่าจ้างและเงินเดือน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

109 2561101 หลกักฎหมายเอกชน 3 2101101 กฎหมายแพ่ง : หลกัทั่วไป 3 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

110 2561101 หลกักฎหมายเอกชน 3 100100 กฎหมายแพ่ง : หลกัทั่วไป 3 มหาวิทยาลยัพะเยา

111 2561101 หลกักฎหมายเอกชน 3 678102 หลกักฎหมายเอกชน 3 มหาวิทยาลยับรูพา

112 2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะนิติกรรมและสญัญา 3 678141 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสญัญา 3 มหาวิทยาลยับรูพา

113 2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะนิติกรรมและสญัญา 3 LAW1003 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ

สญัญา

3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

114 2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะนิติกรรมและสญัญา 3 2561205 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสญัญา 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร

115 2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะหน้ี 3 LAW2301 กฎหมายลกัษณะหน้ี 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา

116 2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะหน้ี 3 LAW2002 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยหน้ี 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

117 2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะหน้ี 3 2561206 กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัทั่วไป 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

118 2561104 กฎหมายอาญา 1 3 2562305 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร

119 2561104 กฎหมายอาญา 1 3 LAW2006 กฎหมายอาญา 1 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

120 2561201 ประวัติศาสตรก์ฎหมายไทย 2 LW 103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลกั 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

121 2561201 ประวัติศาสตรก์ฎหมายไทย 2 2105101 ประวัติศาสตรร์ะบบกฎหมายไทย 2 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

122 2561202 หลกักฎหมายมหาชน 3 2561301 หลกักฎหมายมหาชน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรุี

123 2561202 หลกักฎหมายมหาชน 3 2561208 หลกักฎหมายมหาชน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

124 2561202 หลกักฎหมายมหาชน 3 41201 กฎหมายมหาชน 3 โรงเรยีนนายเรอื

125 2561203 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3 100104 กฎหมายรฐัธรรมนูญ 3 มหาวิทยาลยัพะเยา

126 2561203 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3 LAW2004 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

127 2561203 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3 LW 202 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

128 2561204 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 2 2561203 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

129 2562105. กฎหมายอาญา 2 3 LAW2007 กฎหมายอาญา 2 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

130 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะทรัพยส์นิและที่ดิน 3 2562201 กฎหมายลกัษณะทรพัย์สนิและที่ดิน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

131 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะทรัพยส์นิและที่ดิน 3 2562104 กฎหมายเพ่งและพาณิชยล์กัษณะทรัพยส์นิและที่ดิน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

132 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะทรัพยส์นิและที่ดิน 3 LAW1306 กฎหมายลกัษณะทรพัย์และที่ดิน 4 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา

133 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะทรัพยส์นิและที่ดิน 3 2562201 กฎหมายลกัษณะทรพัย์สนิและที่ดิน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

134 2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะละเมิด จัดการ

งานนอกสัง่และลาภมิควรได้

3 2562105 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะละเมิด

จัดการงานนอกสัง่ลาภมิควรได้

3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

135 2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะละเมิด จัดการ

งานนอกสัง่และลาภมิควรได้

3 LAW2003 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยละเมิด 

จัดการ งานนอกสัง่ ลาภมิควรได้

3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

136 2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะละเมิด จัดการ

งานนอกสัง่และลาภมิควรได้

3 2562202 กฎหมายลกัษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ 

ลาภมิควรได้

3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

137 2562108 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะซ้ือขาย 

แลกเปลีย่น ให้เช่าทรพัย์ เช่าซ้ือ

3 2562108 เอกเทศสญัญา1 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

138 2562110 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะตัวแทน นายหน้า

 ประกนัภัย

3 2562110 เอกเทศสญัญา 3 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป
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139 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะหุ้นสว่นและบรษิัท 3 2562112 กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะหุ้นสว่นและบริษัท 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

140 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะหุ้นสว่นและบรษิัท 3 100210 กฎหมายห้างหุ้นสว่น และบรษิัท 3 มหาวิทยาลยัพะเยา

141 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะหุ้นสว่นและบรษิัท 3 2562412 กฎหมายลกัษณะหุ้นสว่นและบรษิัท 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

142 2562115 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสญัญา 2 3 2562109 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะยืม ฝาก

ทรพัย์ ค้ าประกนั จ านอง จ าน า

3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

143 2562116 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสญัญา 3 3 2562110. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะตัวแทน 

นายหน้า ประกนัภัย+2563112 กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ลกัษณะตั๋วเงินและบญัชีเดินสะพัด

3+3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

144 2562117 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะมรดก 2 2563114 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะมรดก 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

145 2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 2562203 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

146 2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

147 2562206 กฎหมายแรงงานและวิธพิีจารณาคดีในศาลแรงงาน 3 2563701 กฎหมายแรงงานและวิธพิีจารณาคดีในศาล

แรงงาน

3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

148 2562302 กฎหมายธรุกจิ 3 05-000-104 กฎหมายธรุกจิ 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

149 2562302 กฎหมายธรุกจิ 3 05-110-104 กฏหมายธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

150 2562302 กฎหมายธรุกจิ 3 305-15-05 กฎหมายธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

151 2562302 กฎหมายธรุกจิ 3 3200-0102 กฎหมายธรุกจิ 3 โรงเรยีนสยามบรหิารธรุกจิ

152 2562302 กฎหมายธรุกจิ 3 3200-1002 กฎหมายธรุกจิ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

153 2562302 กฎหมายธรุกจิ 3 3200-9001 กฎหมายธรุกจิ 3 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีูนยศ์ิลปาชีพบางไทร

154 2562302 กฎหมายธรุกจิ 3 395-13-05 กฎหมายธรุกจิเบือ้งต้น 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

155 2562302 กฎหมายธรุกจิ 3 40205 กฎหมายธรุกจิ 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

156 2562302 กฎหมายธรุกจิ 3 LA102 กฎหมายธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยักรงุเทพ

157 2562302 กฎหมายธรุกจิ 3 นต 214 กฎหมายธรุกจิ 2 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

158 2562302 กฎหมายธรุกจิ 3 สรบ 2003 กฎหมายธรุกจิ 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

159 2563113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะครอบครวั 3 100209 กฎหมายครอบครวั 3 มหาวิทยาลยัพะเยา

160 2563113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะครอบครวั 3 LAW2308 กฎหมายลกัษณะครอบครวั 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา

161 2563113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะครอบครวั 3 2563204 กฎหมายลกัษณะครอบครวั 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

162 2563114 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะมรดก 3 2563205 กฎหมายลกัษณะมรดก 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

163 2563114 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะมรดก 3 LW 311 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

164 2563115 กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 1 3 2563116 กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 1 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

165 2563115 กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 1 3 2563504 กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

166 2563117 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 1 3 LAW3006 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 1 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

167 2563117 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 1 3 2563515 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 1 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

168 2563117 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 1 3 LA331 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 1 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

169 2563119 กฎหมายลม้ละลายและการฟ้ืนฟูกจิการ 3 2563510 กฎหมายลม้ละลาย 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

170 2563207 กฎหมายปกครอง 3 2562511 กฏหมายปกครอง 1,2562512 กฏหมาย

ปกครอง 2

3+3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

171 2563208 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

172 2563209 กฎหมายแรงงานและวิธพิีจารณาคดีในศาลแรงงาน 3 2562206 กฎหมายแรงงานและวิธพิีจารณาคดีในศาล

แรงงาน

3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             120            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 
 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ สถาบันการศึกษา

173 2564208 กฎหมายภาษีอากร 3 2563508 กฎหมายภาษีอากร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

174 2564209 กฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย 3 2562503 กฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย 1 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ์

175 2564403 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 2564401 กฎหมายเกีย่วกบัการค้าระหว่างประเทศ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

176 2564501 การว่าความและหลกัวิชาชีพนักกฎหมาย 3 2564603 หลกัวิชาชีพนักกฎหมาย+2564604 การว่า

ความและศาลจ าลอง

2+3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

177 2592404 กฎหมายอาญา 3 678261 กฎหมายอาญา 1 3 มหาวิทยาลยับรูพา

178 3010205 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั 3 3022101 การวิเคราะห์สถานการณ์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ

179 3011101 หลกันิเทศศาสตร์ 3 3011101 หลกันิเทศศาสตร์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ

180 3011104 หลกัโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ 3 3031101 หลกัการประชาสมัพันธ์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ

181 3011202 การใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3 3011202 การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ

182 3011204 การผลติรายการวิทยุกระจายเสยีง 3 3041101 หลกัการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ

183 3013901 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 3002201 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ

184 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

185 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาลยัการอาชีพหนองแค

186 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

187 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 3204-2008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3 โรงเรยีนผดุงอาชีวะเสนา

188 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 3204-2102 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

189 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 3901-1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

190 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 3204-2103 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

191 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 05-540-202 ภาษาปาสคาล 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา

192 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 3204-2101 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีชนะพลขันธ ์นครราชสมีา

193 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3 396-12-01 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

194 3501203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

195 3501203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 303-31-07 ระบบสารสนเทศเพ่ือการงานแผนทางการบรหิาร 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

196 3501203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 โรงเรยีนสหะพาณิชย์บรหิารธรุกจิ

197 3501203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3215-2004 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

198 3502101 โครงสรา้งข้อมูลและอลักอรทิึม 3 05-051-207 โครงสรา้งข้อมูล 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

199 3502101 โครงสรา้งข้อมูลและอลักอรทิึม 3 3204-2006 โครงสรา้งข้อมูลและอลักอรทิึม 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค์

200 3502101 โครงสรา้งข้อมูลและอลักอรทิึม 3 39012002 โครงสรา้งข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

201 3502101 โครงสรา้งข้อมูลและอลักอรทิึม 3 3901-2002 โครงสรา้งข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

202 3502101 โครงสรา้งข้อมูลและอลักอรทิึม 3 3962106 โครงสรา้งข้อมูลและอลักอรทิึ่ม 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

203 3502103 ระบบปฏิบตัิการและซอฟต์แวรร์ะบบ 3 3961104 ระบบปฏิบตัิการ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

204 3502103 ระบบปฏิบตัิการและซอฟต์แวรร์ะบบ 3 05-051-103 การใช้งานระบบปฏิบตัิการ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

205 3502103 ระบบปฏิบตัิการและซอฟต์แวรร์ะบบ 3 3204-2004 ระบบปฏิบตัิการ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

206 3502103 ระบบปฏิบตัิการและซอฟต์แวรร์ะบบ 3 3901-2001 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอรแ์ละ

ระบบปฏิบตัิการ

3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

207 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3 3961301 ระบบฐานข้อมูล 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

208 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3 05-051-201 ระบบฐานข้อมูล 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

209 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ สถาบันการศึกษา

210 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3 3204-2104 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

211 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3 3901-1003 ระบบฐานข้อมูล 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

212 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 3204-2103 โปรแกรมส าเรจ็รปูทางด้านบญัชี 3 โรงเรยีนพณิชยการพลาชัยรอ้ยเอด็

213 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 3204-2119 การใช้โปรแกรมชุดส านักงาน 3 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร

214 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 3204-2120 โปรแกรมส าเรจ็รปูทางด้านบญัชี 3 เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสมีา

215 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 05-042-104 การใช้คอมพิวเตอรใ์บงานบญัชี 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

216 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 3000-0201 โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานอาชีพ 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีอยุธยา

217 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 05-000-108 การใช้คอมพิวเตอรใ์นงานธรุกจิ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

218 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 05-530-121 โปรแกรมส าเรจ็รปู 1 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา

219 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 05-051-160 โปรแกรมส าเรจ็รปู1 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

220 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 3201-2011 โปรแกรมส าเรจ็รปูเพ่ืองานบญัชี 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

221 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 3203-2003 การใช้โปรแกรมชุดส านักงานในงาน

เลขานุการ

3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

222 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 3216-2004 การใช้คอมพิวเตอรใ์นงานธรุกจิ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบรุี

223 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 3901-1002 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาลยัการอาชีพเสนา

224 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 396-11-01 การใช้คอมพิวเตอรใ์นงานธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

225 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 396-11-09 โปรแกรมส าเรจ็รปู1 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

226 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 306-21-02 โปรแกรมส าเรจ็รปู 1 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

227 3502201 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานธรุกจิ 3 05-551-202 การใช้คอมพิวเตอรใ์นงานบญัชี 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

228 3502301 ระบบปฏิบตัิการและซอฟต์แวรร์ะบบ 3 3204-2004 ระบบปฏิบตัิการ+3204-2105 การพัฒนา

ซอฟต์แวรด์้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู

3+3 โรงเรยีนสหะพาณิชย์บรหิารธรุกจิ

229 3502401 ระบบฐานข้อมูล 3 3000-0204 ระบบฐานข้อมูลเบือ้งต้น 3 วิทยาลยัเทคนิคจันทบรุี

230 3502401 ระบบฐานข้อมูล 3 3204-2002 ระบบฐานข้อมูล 3 โรงเรยีนสยามบรหิารธรุกจิ

231 3502401 ระบบฐานข้อมูล 3 3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

232 3502401 ระบบฐานข้อมูล 3 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

233 3502401 ระบบฐานข้อมูล 3 396-13-01 ระบบฐานข้อมูล 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

234 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 32405 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

235 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 4133202 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

236 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

237 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 32152004 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

238 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 05-051-204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

239 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลยัการอาชีพหนองแค

240 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 05-051-204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

241 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 393-21-07 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทางการบรหิาร 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

242 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3563204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์

243 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 GE112 เทคโนโลยีสารสนเทศกบัโลกอนาคต 3 มหาวิทยาลยักรงุเทพ

244 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 คพ 212 ระบบสารสนเทศธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

245 3503105 หลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 3901-2003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

246 3503108 ระบบส านักงานอตัโนมัติ 3 สบค 2407 การจัดการส านักงานอตัโนมัติ 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

247 3503108 ระบบส านักงานอตัโนมัติ 3 3203-2011 การปฏิบตัิงานส านักงานอตัโนมัติ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป
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248 3503108 ระบบส านักงานอตัโนมัติ 3 3204-2105 ระบบส านักงานอตัโนมัติ 3 เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสมีา

249 3503111 เทคโนโลยีสือ่ประสม 3 3204-2403 การใช้โปรแกรมสือ่ประสม 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

250 3503111 เทคโนโลยีสือ่ประสม 3 3204-2117 การใช้ระบบสือ่ประสม 3 วิทยาลยัเทคนิคปทุมธานี

251 3503113 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศทางธรุกิจ 3 3962107 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

252 3503113 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศทางธรุกิจ 3 05-051-209 การวิเคราะห์ระบบ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

253 3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 3 32042009 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

254 3503114 ระบบเครอืข่ายและการสือ่สารข้อมูลทางธรุกจิ 3 3962401 การสือ่สารข้อมูลและเครอืข่าย 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

255 3503114 ระบบเครอืข่ายและการสือ่สารข้อมูลทางธรุกจิ 3 05-051-202 เครอืข่ายคอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

256 3503114 ระบบเครอืข่ายและการสือ่สารข้อมูลทางธรุกจิ 3 3901-1004 เครอืข่ายคอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

257 3503114 ระบบเครอืข่ายและการสือ่สารข้อมูลทางธรุกจิ 3 3105-2010 ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

258 3503114 ระบบเครอืข่ายและการสือ่สารข้อมูลทางธรุกจิ 3 3204-2010 การสือ่สารข้อมูลและเครอืข่าย 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

259 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธรุการ 3 396-11-09 โปรแกรมส าเรจ็รปู 1 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

260 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธรุการ 3 05-551-207 การใช้คอมพิวเตอรใ์นงานส านักงาน 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา

261 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธรุการ 3 05051107 โปรแกรมส าเรจ็รปู2 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

262 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธรุการ 3 05-052-101 การใช้คอมพิวเตอรใ์นส านักงาน 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

263 3503208 คอมพิวเตอรก์ราฟิก 3 3000-0205 คอมพิวเตอรก์ราฟิกส์ 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

264 3503208 คอมพิวเตอรก์ราฟฟิก 3 3000-0205 คอมพิวเตอรก์ราฟิกส์ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครราชสมีา

265 3503208 คอมพิวเตอรก์ราฟิก 3 3204-2404 หลกัการคอมพิวเตอรก์ราฟฟิก 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

266 3503208 คอมพิวเตอรก์ราฟิก 3 3204-2206 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพ่ือพัฒนาเว็บเพจ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

267 3503208 คอมพิวเตอรก์ราฟิก 3 3204-2406 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส ์3 มิติ 3 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

268 3503208 คอมพิวเตอรก์ราฟิก 3 3961501 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอรก์ราฟิก 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

269 3503208 คอมพิวเตอรก์ราฟิก 3 05-051-203 โปรแกรมประยกุต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

270 3503208 คอมพิวเตอรก์ราฟิก 3 3204-2402 ปฏิบตัิการคอมพิวเตอรก์ราฟฟิกฯ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค์

271 3503208 คอมพิวเตอรก์ราฟิก 3 3204-2402 ปฏิบตัิการคอมพิวเตอรก์ราฟิกแอนนิเมช่ัน 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

272 3503211 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 05-052-205 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

273 3503211 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 3202-2026 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสงิห์บรุี

274 3503211 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

275 3503211 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 396-25-04 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

276 3503217 การประยุกต์ใช้อนิเทอรเ์น็ต 3 05-052-204 การประยุกตใ์ช้อินเตอรเ์น็ตและอินทราเน็ต 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

277 3503217 การประยุกต์ใช้อนิเทอรเ์น็ต 3 3204-2011 เทคโนโลยีอนิเทอรเ์น็ต 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสงิห์บรุี

278 3503218 ระบบบรหิารทรพัยากรองค์กร 3 3503218 ระบบบรหิารทรพัยากรองค์กร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

279 3503221 ระบบส านักงานอตัโนมัติ 3 3200-0005 การใช้เครือ่งใช้ส านักงาน+3204-2301 

ระบบส านักงานอตัโนมัติ

3+2 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียุธยา

280 3503221 ระบบส านักงานอตัโนมัติ 3 3204-2105 ระบบส านักงานอตัโนมัติ 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิสมุทรปราการ

281 3503221 ระบบส านักงานอตัโนมัติ 3 3204-2301 ระบบส านักงานอตัโนมัติ+3204-2308 

เทคโนโลยีการบรหิารงานเอกสาร

2+2 วิทยาลยัเทคนิคจันทบรุี

282 3503302 การสือ่สารข้อมูลและการจัดการเครอืข่ายคอมพิวเตอรท์างธรุกจิ3 3204-2003 การสือ่สารข้อมูลและเครอืข่าย 3 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียุธยา

283 3503302 การสือ่สารข้อมูลและการจัดการเครอืข่าย

คอมพิวเตอรท์างธรุกจิ

3 3204-2010 การสือ่สารข้อมูลและเครอืข่าย 3 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียุธยา

284 3503401 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 3204-2109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

285 3503401 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ
หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560
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286 3503403 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธรุการ 3 3000-0201 โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานอาชีพ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อ.ีเทค)

287 3503403 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธรุการ 3 3204-2121 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทางด้านธรุกจิ 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิสมุทรปราการ

288 3503502 คอมพิวเตอรก์ราฟิก 3 3000-0205 คอมพิวเตอรก์ราฟิกส์ 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

289 3503503 การประมวลผลวิจัยทางธรุกจิด้วยคอมพิวเตอร์ 3 3204-2104 โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิเพ่ืองานวิจัย 3 วิทยาลยัการอาชีพพรรณานิคม

290 3511301 การบรหิารงานส านักงาน 3 3200-1007 เทคนิคการปฏิบตัิงานส านักงาน 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาอตุรดิตถ์

291 3511301 การบรหิารงานส านักงาน 3 05-000-002 การปฏิบตัิงานส านักงาน 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

292 3511301 การบรหิารงานส านักงาน 3 3101111 การบรหิารงานส านักงาน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี

293 3511301 การบรหิารงานส านักงาน 3 3200-0005 การใช้เครือ่งใช้ส านักงาน 3 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

294 3511301 การบรหิารงานส านักงาน 3 398-11-01 การปฏิบตัิงานส านักงาน 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

295 3511301 การบรหิารงานส านักงาน 3 3215-2001 การจัดการส านักงาน 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

296 3511301 การบรหิารงานส านักงาน 3 สรบ 2008 เทคนิคการปฏิบตัิงานส านักงาน 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

297 3521103 การบญัชีการเงิน 3 3521103 หลกัการบญัชี 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

298 3521103 การบญัชีการเงิน 3 3951101 การบญัชี1+3951102 การบญัชี2 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

299 3521103 การบญัชีการเงิน 3 05-410-103 การบญัชีการเงิน 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการจ านงค์

300 3521103 การบญัชีการเงิน 3 05-000-107 การบญัชีการเงิน 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

301 3521103 การบญัชีการเงิน 3 05-000-003 การบญัชี 1,05-000-004 การบญัชี2 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

302 3521103 การบญัชีการเงิน 3 32012001 การบญัชีการเงิน 3 โรงเรยีนพณิชยการพลาญชัยรอ้ยเอด็

303 3521103 การบญัชีการเงิน 3 3200-0002 บญัชีเบือ้งต้น1,3200-0003 บญัชีเบือ้งต้น2 3+3 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

304 3521103 การบญัชีการเงิน 3 3200-0002 การบญัชีเบือ้งต้น1,3200-0003 การบญัชี

เบือ้งต้น2

3+3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

305 3521103 การบญัชีการเงิน 3 3200-1006 การบญัชีการเงิน 3 โรงเรยีนผดุงอาชีวะเสนา

306 3521103 การบญัชีการเงิน 3 395-11-03 การบญัชีการเงิน 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

307 3521103 การบญัชีการเงิน 3 395-13-02 การบญัชีการเงิน 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

308 3521104 หลกัการบญัชี 3 05-000-003 การบญัชี1+05-000-004 การบญัชี2 3+3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

309 3521104 หลกัการบญัชี 3 05-000-107 การบญัชีการเงิน 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

310 3521104 หลกัการบญัชี 3 30202 หลกัการบญัชี 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

311 3521104 หลกัการบญัชี 3 3200-0001 หลกัการบญัชีเบือ้งต้น 1 3 วิทยาลยัการอาชีพชุมพวง

312 3521104 หลกัการบญัชี 3 3200-0001 หลกัการบญัชีเบือ้งต้น 1+3200-0004 

หลกัการบญัชีเบือ้งต้น 2

3+3 วิทยาลยัเทคโนโลยีแดนสยาม

313 3521104 หลกัการบญัชี 3 3200-0002 บญัชีเบือ้งต้น 1+3200-0003 บญัชี

เบือ้งต้น 2

3+3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

314 3521104 หลกัการบญัชี 3 3200-1006 การบญัชีการเงิน 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

315 3521104 หลกัการบญัชี 3 395-11-01 การบญัชี 1+395-11-02 การบญัชี 2 3+3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

316 3521104 หลกัการบญัชี 3 395-11-03 การบญัชีการเงิน 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

317 3523201 การบญัชีธนาคาร 3 3201-2017 การบญัชีธนาคาร 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสงิห์บรุี

318 3523202 การบญัชีเฉพาะกจิ 3 3201-2015 การบญัชีเฉพาะกจิการ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสงิห์บรุี

319 3523204 การบญัชีหน่วยงานภาครฐั 3 3201-2016 การบญัชีรฐับาล 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

320 3523301 การวางระบบบญัชี 3 05-041-101 ระบบบญัชี 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

321 3523301 การวางระบบบญัชี 3 3201-2010 ระบบบญัชี 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

322 3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3 05-000-206 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

323 3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3 3201-2012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป
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324 3523405 การภาษีอากร 3 305-15-01 การภาษีอากร 1 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

325 3523405 การภาษีอากร 3 3200-1009 การภาษีอากร 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

326 3523405 การภาษีอากร 3 3215-2004 การภาษีอากร 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

327 3523405 การภาษีอากร 3 395-13-04 การภาษีอากร 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

328 3524201 การบญัชีภาษีอากร 3 3201-2007 การบญัชีภาษีอากร 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

329 3524205 การบญัชีภาษีอากร 3 3200-2007 การบญัชีภาษีอากร 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

330 3524301 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3 3201-2021 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสงิห์บรุี

331 3524301 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3 3201-2109 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3 โรงเรยีนสหวิทย์บรหิารธรุกจิ

332 3524301 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3 05-042-205 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

333 3524301 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3 05042206 การบญัชีบรหิาร 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

334 3524301 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3 3201-2010 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

335 3524301 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3 3201-2018 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลยัการอาชีพโพธิท์อง

336 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3 3201-2008 การตรวจสอบภายใน 3 วิทยาลยัสารพัดช่างนครพนม

337 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3 05-042-208 การตรวจสอบภายใน 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

338 3524311 โปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชี 3 05-042-104 การใช้คอมพิวเตอรใ์นงานบญัชี 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

339 3524311 โปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชี 3 305-34-01 โปรแกรมส าเรจ็รปูเพ่ืองานบญัชี 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

340 3524311 โปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชี 3 3201-2011 โปรแกรมส าเรจ็รปูเพ่ืองานบญัชี 3 วิทยาลยัสารพัดช่างนครพนม

341 3531101 การเงินธรุกจิ 3 05061103 การเงินธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

342 3531101 การเงินธรุกจิ 3 10003301 การเงินธรุกจิ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก

343 3531101 การเงินธรุกจิ 3 30203 การเงินธรุกจิและการภาษีอากร 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

344 3531101 การเงินธรุกจิ 3 3205-2003 การเงินธรุกจิ 3 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียุธยา

345 3531101 การเงินธรุกจิ 3 3215-2005 การเงินธรุกจิ 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

346 3531101 การเงินธรุกจิ 3 3531101 การเงินธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

347 3531101 การเงินธรุกจิ 3 3921103 การเงินธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

348 3531101 การเงินธรุกจิ 3 กง 201 การเงินธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

349 3532202 การภาษีอากรธรุกจิ 3 05-000-106 การภาษีอากร 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

350 3532202 การภาษีอากรธรุกจิ 3 05-110-216 การภาษีอากร 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการจ านงค์

351 3532202 การภาษีอากรธรุกจิ 3 30203 การเงินธรุกจิและการภาษีอากร 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

352 3532202 การภาษีอากรธรุกจิ 3 3200-1009 การภาษีอากร 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

353 3532202 การภาษีอากรธรุกจิ 3 3201-2108 การภาษีอากร 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีแดนสยาม

354 3532202 การภาษีอากรธรุกจิ 3 3201-3001 การภาษีอากร 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีช่างกลพณชิยการนครราชการสีมา

355 3532202 การภาษีอากรธรุกจิ 3 391-25-13 การภาษีอากร 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

356 3532202 การภาษีอากรธรุกจิ 3 395-13-04 การภาษีอากร 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

357 3532202 การภาษีอากรธรุกจิ 3 นต 315 การภาษีอากร 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

358 3532202 การภาษีอากรธรุกจิ 3 สรบ 2009 การภาษีอากร 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

359 3533301 หลกัการลงทุน 3 05061205 หลกัการลงทุน 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

360 3533404 การวางแผนก าไรและการควบคุม 3 05-042-209 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

361 3533404 การวางแผนก าไรและการควบคุม 3 3201-2009 การวางแผนและการควบคมุโดยงบประมาณ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

362 3541101 หลกัการตลาด 3 05-000-101 หลกัการตลาด 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

363 3541101 หลกัการตลาด 3 05-000-102 หลกัการตลาด 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

364 3541101 หลกัการตลาด 3 05-220-101 หลกัการตลาด 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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365 3541101 หลกัการตลาด 3 304-11-01 หลกัการตลาด 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

366 3541101 หลกัการตลาด 3 3200-0103 หลกัการตลาด 3 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

367 3541101.. หลกัการตลาด 3 3200-1003 หลกัการตลาด 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

368 3541101 หลกัการตลาด 3 3200-1005 หลกัการตลาด 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

369 3541101 หลกัการตลาด 3 394-11-02 หลกัการตลาด 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

370 3541101 หลกัการตลาด 3 MK212 การตลาด 3 มหาวิทยาลยักรงุเทพ

371 3541101 หลกัการตลาด 3 ตล 201 หลกัการตลาด 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

372 3542105 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 05-021-102 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

373 3542105 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 05-220-331 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

374 3542105 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 304-21-03 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

375 3542105 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 3202-2006 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

376 3542105 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 394-11-04 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

377 3542108.. การบรหิารช่องทางการตลาด 3 05210101 การจัดจ าหน่าย 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

378 3542108.. การบรหิารช่องทางการตลาด 3 3202-2018 การบรหิารการจัดจ าหน่าย 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

379 3542108.. การบรหิารช่องทางการตลาด 3 3543110 การบรหิารช่องทางการตลาด 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

380 3542109 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 3 3202-2026 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีอตุรดิตถ์

381 3542112 การบรหิารผลติภัณฑแ์ละราคา 3 3202-2022 นโยบายผลติภัณฑแ์ละราคา 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

382 3542113 การบรหิารผลติภัณฑแ์ละราคา 3 3202-2022 นโยบายผลติภัณฑแ์ละราคา 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก

383 3542305 การบรหิารการขาย 3 3202-2001 การจัดการขาย 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

384 3542308 การบรหิารตราสนิค้า 3 3202-2013 การสรา้งตราสนิค้า 3 วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

385 3542309 โลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน 3 3214-2001 โลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทาน 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

386 3542310 เทคนิคการขายอย่างมีประสทิธภิาพ 3 3202-2012 ศิลปการขายข้ันสงู 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

387 3542401 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 05-021-208 การสง่เสรมิการตลาด 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

388 3542401 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 3202-2012 ศิลปการขายช้ันสงู,3202-2014 หลกัการ

จัดการการกระจายสนิค้า,3210-2004 การโฆษณาและ

ประชาสมัพันธใ์นงานธรุกจิ

3+3+3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

389 3542401 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 05-111-101 หลกัการโฆษณา 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

390 3542401 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 05-240-218 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

391 3542401 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 394-11-05 การโฆษณาและการประชาสมัพันธ,์

394-11-06 การสง่เสรมิการขาย

3+3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

392 3542401 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 3202-2005 การสง่เสรมิการขาย 3 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

393 3542402.. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3 3542403 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

394 3542403 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3 3202-2023 การสือ่สารทางการตลาด 3 โรงเรยีนสหวิทย์บรหิารธรุกจิ

395 3542404 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 05240218 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

396 3542404 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 3202-2005 การสง่เสรมิการขาย 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

397 3542404 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 3202-2005 การสง่เสรมิการขาย+3210-2003 

หลกัการโฆษณา

3+3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก

398 3542404 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 3202-9001 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีผดุงเสนาบรหิารธรุกจิ

399 3543101 การบรหิารการตลาด 3 3202-2016 การบรหิารการตลาด 3 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียุธยา

400 3543103 กลยุทธก์ารตลาด 3 3202-2003 กลยุทธก์ารตลาด 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

401 3543104 การตลาดบรกิาร 3 3202-2010 การตลาดส าหรบัธรุกจิบรกิาร 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

หลักสูตรจากสถาบันอื่น

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             126            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ สถาบันการศึกษา

402 3543110 การบรหิารช่องทางการตลาด 3 3202-2018 การบรหิารการจัดจ าหน่าย 3 วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

403 3543110 การบรหิารช่องทางการตลาด 3 05-021-205 การจัดจ าหน่าย 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

404 3543110 การบรหิารช่องทางการตลาด 3 05-210-101 การจัดจ าหน่าย 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

405 3543110 การบรหิารช่องทางการตลาด 3 394-21-10 นโยบายการจัดจ าหน่าย+394-21-11 การ

จัดการขาย+394-21-12 การจัดการการค้าปลกี

3+3+3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

406 3543303 การจัดซ้ือ 3 3202-2011 การบรหิารการจัดซ้ือ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

407 3543309 การตลาดบรกิาร 3 3202-2010 การตลาดส าหรบัธรุกจิบรกิาร 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก

408 3544103 การตลาดระหว่างประเทศ 3 3202-2008 การตลาดเพ่ือการสง่ออก 3 วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

409 3544902 การวิจัยการตลาด 3 3202-2002 การวิจัยตลาด 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

410 3561101 องค์การและการจัดการ 3 05-000-103 หลกัการจัดการ 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

411 3561101 องค์การและการจัดการ 3 05-310-101 หลกัการจัดการ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

412 3561101 องค์การและการจัดการ 3 2591201 องคก์รและการจดัการเพ่ือพัฒนาชุมชนเบือ้งตน้ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์

413 3561101. องค์การและการจัดการ 3 30204 องค์การและการจัดการ 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

414 3561101. องค์การและการจัดการ 3 303-11-01 หลกัการจัดการ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

415 3561101 องค์การและการจัดการ 3 3200-0104 หลกัการจัดการ 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีช่างกลพณชิยการนครราชการสีมา

416 3561101. องค์การและการจัดการ 3 3200-1002 หลกัการจัดการ 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

417 3561101 องค์การและการจัดการ 3 3200-1003 หลกัการจัดการ 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

418 3561101 องค์การและการจัดการ 3 393-11-02 หลกัการจัดการ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

419 3561101. องค์การและการจัดการ 3 MMG101 องค์การและการจัดการ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครนิทร์

420 3561101 องค์การและการจัดการ 3 จก 200 หลกัการจัดการ 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

421 3561101. องค์การและการจัดการ 3 สรบ 2006 หลกัการจัดการ 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

422 3561110 การเป็นผูป้ระกอบการ 3 3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

423 3561502 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการจัดการคุณภาพ 3 393-23-05 การจัดการคุณภาพ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

424 3562123 การวิเคราะห์ทางธรุกจิด้วยสถติิ 3 499-11-01 สถติิเบือ้งต้น 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

425 3562123 การวิเคราะห์ทางธรุกจิด้วยสถติิ 3 409-32-16 การวิเคราะห์ธรุกจิเชิงสถติิ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

426 3562123 การวิเคราะห์ทางธรุกจิด้วยสถติิ 3 4112105 สถติิธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ

427 3562123 การวิเคราะห์ทางธรุกจิด้วยสถติิ 3 BA207 การวิเคราะห์ทางสถติิเพ่ือการตัดสนิใจทางธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยักรงุเทพ

428 3562123 การวิเคราะห์ทางธรุกจิด้วยสถติิ 3 คณ 201 สถติิธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

429 3562123 การวิเคราะห์ทางธรุกจิด้วยสถติิ 3 3000-1603 สถติิ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

430 3562123 การวิเคราะห์ทางธรุกจิด้วยสถติิ 3 05000105 สถติิธรุกจิ 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

431 3562123 การวิเคราะห์ทางธรุกจิด้วยสถติิ 3 05-000-105 สถติิธรุกจิ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

432 3562123 การวิเคราะห์ทางธรุกจิด้วยสถติิ 3 30001524 สถติิ 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

433 3562131 การจัดการธรุกจิระหว่างประเทศ 3 303-41-08 การจัดการระหว่างประเทศ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

434 3562133 การจัดการพนักงานสมัพันธ์ 3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

435 3562205 ธรุกจิระหว่างประเทศ 3 3562131 การจัดการธรุกจิระหว่างประเทศ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

436 3562205 ธรุกจิระหว่างประเทศ 3 393-21-08 การจัดการระหว่างประเทศ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

437 3562207 จิตวิทยาองค์การ 3 3000-1602 จิตวิทยาการท างาน 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิสมุทรปราการ

438 3562207 จิตวิทยาองค์การ 3 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ+71111 จิตวิทยา

การบรกิาร

6+6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

439 3562211 การจัดการคุณภาพ                           3 3001-1001 การบรหิารคุณภาพในองค์กร 3 วิทยาลยัการอาชีพชุมพวง

440 3562212 การจัดการธรุกจิขนาดกลางและเลก็ 3 3202-2007 การบรหิารธรุกจิค้าปลกีขนาดย่อม 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             127            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ สถาบันการศึกษา

441 3562212 การจัดการธรุกจิขนาดกลางและเลก็ 3 3563111 การจัดการธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

442 3562303 มนุษยสมัพันธใ์นองค์การ 3 3000-1606 มนุษย์สมัพันธใ์นการท างาน 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

443 3562303 มนุษยสมัพันธใ์นองค์การ 3 691-11-03 มนุษยสมัพันธ์ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

444 3562304 การบรหิารโครงการทางธรุกจิ 3 3208-3001 การบรหิารโครงงาน 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิสมุทรปราการ

445 3562304 การบรหิารโครงการทางธรุกจิ 3 3215-2009 การบรหิารโครงการ 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

446 3562304 การบรหิารโครงการทางธรุกจิ 3 32401 การวางแผนและควบคุมงานบรหิาร 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

447 3562304 การวางแผนและการบรหิารโครงการ 3 3101206 การวางแผนและการบรหิารโครงการ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี

448 3562304 การวางแผนและการบรหิารโครงการ 3 3215-2009 การบรหิารโครงการ 3 วิทยาลยัการอาชีพองครกัษ์

449 3562402 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 3208-2001 การบรหิารงานบคุคล 3 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร

450 3562402 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 3109201 การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี

451 3562402 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 3200-2001 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

452 3562402 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 393-22-02 การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

453 3562402 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 HRM2101 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

454 3562402 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 32112005 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 3 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

455 3562402 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 3215-2006 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

456 3562404 การพัฒนาประสทิธภิาพในการท างาน 3 3101214 การพัฒนาประสทิธภิาพในการท างาน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี

457 3562404 การพัฒนาประสทิธภิาพในการท างาน 3 30000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

458 3562404 การพัฒนาประสทิธภิาพในการท างาน 3 30000102 การเพ่ิมประสทิธภิาพในองค์กร 3 โรงเรยีนวิสยัทัศน์เทคโนโลยีอา่งทอง

459 3562505 ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทีม 3 303-31-04 ภาวะผูน้ า 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

460 3562505 ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทีม 3 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

461 3562505 ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทีม 3 3207-2011 ภาวะผูน้ าและการสรา้งแรงจูงใจ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

462 3563111 การจัดการธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ 3 393-21-12 การบรหิารธรุกจิขนาดย่อม 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

463 3563111 การจัดการธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ 3 3211-2011 การบรหิารธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

464 3563111 การจัดการธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ 3 3202-2007 การบรหิารธรุกจิค้าปลกีขนาดย่อม 3 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

465 3563207 การจัดการผลติและการด าเนินงาน 3 32301 การจัดการการผลติและปฏิบตัิการ 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

466 3563207 การจัดการการผลติและการด าเนินงาน 3 จก 300 การจัดการการด าเนินงาน 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

467 3563207 การจัดการการผลติและการด าเนินงาน 3 3594904 การบรหิารการผลติและการปฏิบตัิการ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

468 3563207 การจัดการการผลติและการด าเนินงาน 3 3214-2012 การบรหิารการผลติ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค์

469 3563207 การจัดการผลติและการด าเนินงาน 3 MGT2102 OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MGT 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

470 3563210 การจัดการพฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 05220331 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

471 3563210 การจัดการพฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 3202-2006 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก

472 3563212 การจัดการโลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน 3 3214-2001 โลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทาน 3 วิทยาลยัเทคนิคจันทบรุี

473 3563233 การเงินและการวิเคราะห์การลงทุน 3 3201-2012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3 วิทยาลยับรหิารธรุกจิและการท่องเที่ยวกรงุเทพ

474 3563301 การจัดการพนักงานสมัพันธ์ 3 3207-2008 แรงงานสมัพันธ์ 3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

475 3563301 การจัดการพนักงานสมัพันธ์ 3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

476 3563402 การบรหิารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกือ้กลู 3 393-22-07 การบรหิารค่าจา้ง เงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูล 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

477 3563404 การพัฒนาบคุคลและการฝกึอบรม 3 3207-2006 การฝกึอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

478 3563404 การพัฒนาบคุคลและการฝกึอบรม 3 3203-2014 เทคนิคการฝกึอบรมเชิงปฏิบตัิการ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบรุี

479 3563408 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

480 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 393-22-04 ภาวะผูน้ า 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

481 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 3207-2011 ภาวะผูน้ าและการสรา้งแรงจูงใจ 3 วิทยาลยัการอาชีพองครกัษ์

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป
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482 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 3101320 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี

483 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 32072011 ภาวะผูน้ าและสรา้งแรงจูงใจ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบรุี

484 3564106 จรยิธรรมทางธรุกจิและนิสยัอตุสาหกรรม 3 303-21-03 ความรูท้ั่วไปทางธรุกจิและจรยิธรรม 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

485 3564106 จรยิธรรมทางธรุกจิและนิสยัอตุสาหกรรม 3 3504101 จรยิธรรมทางธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

486 3564131 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและสง่ออก 3 3564204 การจัดการน าเข้าและสง่ออก 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

487 3564131 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและสง่ออก 3 05-021-209 การน าเข้าและการสง่ออก 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

488 3564131 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและสง่ออก 3 3214-2008 หลกัการน าเข้าและสง่ออก 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

489 3564131 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและสง่ออก 3 05-230-306 การน าเข้าและการสง่ออก 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

490 3564131 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและสง่ออก 3 394-21-13 การน าเข้าและการสง่ออก 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

491 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3215-2002 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

492 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 จก 421 การจัดการกลยุทธ์ 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

493 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3218-2007 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

494 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 MGT3101 STRATEGIC MANAGEMENT 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

495 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 600-11-01 ยุทธศาสตรแ์ห่งความส าเรจ็ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

496 3564905 วิธวิีจัยทางธรุกจิ 3 303-41-15 วิจัยธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

497 3564905 วิธวิีจัยทางธรุกจิ 3 จก 401 วิธกีารวิจัยธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

498 3564905 วิธวิีจัยทางธรุกจิ 3 05-021-211 ระเบยีบวิธกีารวิจัยตลาดเบือ้งต้น 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

499 3571108 จิตวิทยาการบรกิารและเทคนิคการต้อนรบั 3 03751152 จิตวิทยาอตุสาหกรรมบรกิาร 3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

500 3573213 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 03763431 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

501 3573403 การจัดการธรุกจิน าเที่ยว 3 0376334 การจดัการและการด าเนินการในธรุกิจน าเทีย่ว 3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

502 3582111 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัโลจิสติกส์ 3 3214-2003 การบรหิารระบบข้อมูลส าหรบัโลจิสติกส์ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

503 3582231 การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทาน 3 3214-2001 โลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทาน 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

504 3582233 การจัดการการจัดหา 3 3562104 กาบรหิารการจัดซ้ือ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม

505 3582403 การจัดการเพ่ือการสง่ออกและการน าเข้า           3 05230306 การน าเข้าและการสง่ออก 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

506 3582501 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัโลจิสติกส ์  3 3582111 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัโลจิสติกส์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

507 3583121 การขนสง่และการกระจายสนิค้า 3 3214-2102 การบรหิารเสน้ทางการขนสง่สนิค้า 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

508 3583137 การจัดการเพ่ือการสง่ออกและน าเข้า 3 3214-2008 หลกัการน าเข้าและสง่ออก 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

509 3583232 การวางแผนอปุสงค์และสนิค้าคงคลงั 3 3214-2205 การจัดการสนิค้าคงคลงั 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

510 3583251 การออกแบบและการปฏิบตัิการคลงัสนิค้า 3 3612301 การจัดการคลงัและสนิค้า 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม

511 3583301 การจัดการการจัดหาและการจัดซ้ือ 3 3582233 การจัดการการจัดหา 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

512 3591101 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 05-000-101 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

513 3591101 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

514 3591101 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 3000-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 วิทยาลยัการอาชีพสอยดาว

515 3591101 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 397-11-01 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

516 3591101 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 05-110-103 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

517 3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1 3 10002201 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก

518 3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1 3 309-21-04 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

519 3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1 3 3104201 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี

520 3592102 เศรษฐศาสตรม์หภาค 1 3 309-21-05 เศรษฐศาสตรม์หภาค 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

521 3592102 เศรษฐศาสตรม์หภาค 1 3 3104202 เศรษฐศาสตรม์หภาค 1 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี

522 3621101 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 3207-2001 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อ.ีเทค)

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป
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523 3621101 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 3215-2003 การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

524 3621101 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 3215-2006 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

525 3621101 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 32304 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

526 3621101 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 3400-1003 การบรหิารงานบคุคล 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

527 3621101 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 3562402 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

528 3621101 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 3562402 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

529 3623104 การบรหิารผลการปฏิบตัิงาน      3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

530 3623105 การบรหิารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกือ้กลู      3 3207-2005 การจัดการค่าจ้างและสวัสดิการ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อ.ีเทค)

531 3623106 การบรหิารแรงงานสมัพันธ์ 3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม 3 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียุธยา

532 3623106 การบรหิารแรงงานสมัพันธ์ 3 3207-2008 แรงงานสมัพันธ์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

533 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 4000112 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

534 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรยีนรู้ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา

535 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 3000-0201 โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานอาชีพ 3 วิทยาลยัการอาชีพโพธิท์อง

536 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3 สถาบนัราชภัฏเพชรบรุวิีทยาลงกรณ์

537 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 517100 ความรอบรู้ทางด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร

538 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 3203-2004 เลขานุการกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

539 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์

540 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีอยุธยา

541 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

542 4000111 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 4000105 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 สถาบนัราชภัฏเพชรบรุวิีทยาลงกรณ์

543 4000111 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 9000302 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์

544 4000111 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 3000-1423 วิทยาศาสตร4์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

545 4000111 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 4004101 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

546 4000111 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 493-11-04 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

547 4000111 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 GESC1102 วิทยาศาสตรเ์พ่ือชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม

548 4000111 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 GES1102 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา

549 4000111 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 1102109 วิทยาศาสตรก์ายภาพในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

550 4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจรญิพันธุ์ 3 4072324 อนามัยการเจรญิพันธุ์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

551 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอรใ์นชีวิตประจ าวัน 3 4122604 โปรแกรมส าเรจ็รปูและการประยุกต์ใช้งาน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

552 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอรใ์นชีวิตประจ าวัน 3 396-11-01 การใช้คอมพิวเตอรใ์นงานธรุกจิ 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

553 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอรใ์นชีวิตประจ าวัน 3 05-000-108 การใช้คอมพิวเตอรใ์นงานธรุกจิ 3 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิอยุธยา 

554 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอรใ์นชีวิตประจ าวัน 3 3000-0201 โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานอาชีพ 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีอยุธยา

555 4000121 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3 3000-1423 วิทยาศาสตร ์4 3 โรงเรยีนไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ

556 4000121 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3 วท202 วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีกบัการด านินชีวิต 3 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ

557 4000121 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3 11101141 วิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

558 4000121 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3 4000109 วิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ

559 4000121 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3 SCI1003 วิทยาศาสตรพ้ื์นฐาน 3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง

560 4000121 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3 สบพ 1501 วิทยาศาสตร์ 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

561 4021101 เคมีเบือ้งต้น 3 5505101 เคมีทั่วไป 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

562 4021102 ปฏิบตัิการเคมีเบือ้งต้น 1 5505102 ปฏิบตัิการเคมีทั่วไป 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

563 4091101 แคลคูลสั 1 3 MATH1401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป
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564 4091201 หลกัการคณิตศาสตร์ 3 4209102 หลกัการคณิตศาสตร์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

565 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 3000-1524 แคลคูลสั1 3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

566 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 30001525 แคลคูลสั1 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

567 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 3000-1526 แคลคูลสั1 3 วิทยาลยัการอาชีพเสนา

568 4111104 สถติิส าหรบัวิทยาศาสตร ์ 3 ฐ1010 ชีวสถติิเบือ้งต้น 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

สาธารณสขุ กาญจนาภิเษก

569 4111104 สถติิส าหรบัวิทยาศาสตร์ 3 3000-1524 สถติิ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

570 4112105 สถติิธรุกจิ 3 05-000-105 สถติิธรุกจิ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

571 4112105 สถติิธรุกจิ 3 05-110-110 สถติิธรุกจิ 1 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

572 4112105 สถติิธรุกจิ 3 3000-1524 สถติิ 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

573 4112105 สถติิธรุกจิ 3 3562123 การวิเคราะห์ทางธรุกจิด้วยสถติิ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

574 4112105 สถติิธรุกจิ 3 499-11-01 สถติิเบือ้งต้น 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีบรหิารธรุกจิอยุธยา

575 4112105 สถติิธรุกจิ 3 60310 สถติิเศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิ 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

576 4131502 ระบบการสือ่สารข้อมูลและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 3 4132701 ระบบการสือ่สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

577 4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเรจ็รปู 3 05-530-121 โปรแกรมส าเรจ็รปู 1+05-530-122 

โปรแกรมส าเรจ็รปู 2

3+3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

578 4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเรจ็รปู 3 3000-0201 โปรแกรมส าเรจ็รปูในงานอาชีพ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

579 4141201 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4141204 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

580 4141202 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 3 4132202 ระบบฐานข้อมูล 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

581 4142201 โครงสรา้งข้อมูลและอลักอรทิึม 3 4142201 โครงสรา้งข้อมูล 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

582 4571305 โภชนาการ 3 3404-2001 โภชนาการ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

583 4571306 ทฤษฎีอาหารและหลกัการประกอบอาหาร 3 3404-2002 วิทยาศาสตรแ์ละการประกอบอาหาร 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา

584 5513202 เขียนแบบวิศวกรรม 3 6061201 เขียนแบบวิศวกรรม 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

585 5573306 เครือ่งกลไฟฟ้า 3 3104-2002 เครือ่งกลไฟฟ้า 1 3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

586 5574603 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร,์ 3105-2014 

ไมโครคอนโทรลเลอร์

2+2 วิทยาลยัการอาชีพเสนา

587 6002301 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3 615381 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรบัวิศวกรเครือ่งกล 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร

588 6012301 วงจรไฟฟ้า 1 3 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

589 6012301 วงจรไฟฟ้า 1 3 3127-1001 วงจรไฟฟ้า 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

590 6012301 วงจรไฟฟ้า 1 3 3104-1001 วงจรไฟฟ้า 3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

591 6033301 วิศวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า 3 3104-2008 การสง่และจ่ายไฟฟ้า+3104-2106 

สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า

3+2 วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

592 6013202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 3104-1001 วงจรไฟฟ้า 3 วิทยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง

593 6013202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 3104-2010 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

594 6013203 เครือ่งกลไฟฟ้า	 3 3104-2002 เครือ่งกลไฟฟ้า 3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

595 6013402 การออกแบบระบบดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3 3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค+3105-2012 ไมโคร

โพรเซสเซอร์

2+2 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

596 6013402 การออกแบบระบบดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3 3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล+3105-2012 

ไมโครโพรเซสเซอร์

2+2 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

597 6014403 อเิลก็ทรอนิกสก์ าลงัส าหรบัระบบอตัโนมัติ	 3 3105-2101 อเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

598 6022307 การออกแบบระบบไฟฟ้า	 3 3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีอยุธยา

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป
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599 6043302 ไมโครโปรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์,3104-2011 

ไมโครคอนโทรลเลอร์

2+3 วิทยาลยัเทคนิคปทุมธานี

600 6043302 ไมโครโปรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร,์3105-1003 

ดิจิตอลประยุกต์

3+2 โรงเรยีนเทคโนโลยีอยุธยา

601 6043302 ไมโครโปรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 31042011 ไมโครคอนโทรลเลอร,์3105-1004 ดิจิตอล

ประยุกต์

3+2 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

602 6043302 ไมโครโปรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์,3104-2403 

ไมโครโปรเซสเซอรแ์ละการใช้งาน

2+3 วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง

603 6043302 ไมโครโปรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 3105-2012 ไมโครโปรเซสเซอร,์3105-2014 

ไมโครคอนโทรลเลอร์

2+2 วิทยาลยัการอาชีพเสนา

604 6043303 อเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั 3 3105-2101 อเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั 3 วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์

605 6043303 อเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั 3 3104-2006 อเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม 3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

606 6051201 เครือ่งมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า,3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า2 2+3 วิทยาลยัเทคนิคสระบรุี

607 6051201 เครือ่งมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 3105-0001 งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด, 

3105-1002 เครือ่งมือวัดไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

3+2 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

608 6051201 เครือ่งมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 3105-1002 เครือ่งมือวัดไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส,์

3105-2102 เครือ่งมือวัดอเิลก็ทรอนิกสใ์นงาน

อตุสาหกรรม

2+3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

609 6051201 เครือ่งมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 3105-1002 เครือ่งวัดไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส,์

3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์

2+2 วิทยาลยัการอาชีพเสนา

610 6051201 เครือ่งมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า, 3104-2001 การติดตัง้ไฟฟ้า 1 2+3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

611 6061201 เขียนแบบวิศวกรรม 2 3102-2004 เทคโนโลยีแคดแคม 3 โรงเรยีนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

612 6062202 กลศาสตรวิ์ศวกรรม 3 615112 กลศาสตรวิ์ศวกรรม 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร

613 6062202 กลศาสตรวิ์ศวกรรม 3 3100-0101 กลศาสตรวิ์ศวกรรม1 3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

614 6063201 เทอรโ์มไดนามิกส์ 3 31000111 เทอรโ์มไดนามิกส์ 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

615 6081202 ไฟฟ้าอตุสาหกรรม 3 31042007 ระบบควบคุมในงานอตุสาหกรรม 3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

616 6082202 ไฮดรอลกิสแ์ละนิวแมติกส์ 3 3100-0106 นิวแมติกสแ์ละไฮดรอลกิส์ 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีอยุธยา

617 6082302 กรรมวิธกีารผลติ	 3 615282 เทคโนโลยีกระบวนการผลติ 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร

618 6082302 กรรมวิธกีารผลติ	 3 3100-0115 กรรมวิธีการผลิต, 3111-2207 กระบวนการผลิต 2+3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

619 6082302 กรรมวิธกีารผลติ	 3 3100-0115 กรรมวิธกีารผลิต,3202-2002 โปรแกรมซีเอ็นซี 2+2 วิทยาลยัเทคนิคชัยนาท

620 6083202 การจัดการควบคุมคุณภาพ 3 3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีอยุธยา

621 6083303 การบ ารงุรกัษาทางวิศวกรรม 3 3111-2101 การบรหิารงานบ ารงุรกัษา,3111-2102 

งานซ่อมบ ารงุรกัษา,3111-2103 งานซ่อมบ ารงุรกัษา

เครือ่งจักรกล

3+3+3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

622 6083303 การบ ารงุรกัษาทางวิศวกรรม 3 3111-2102 งานซ่อมบ ารงุรกัษา,3111-2103 งาน

ซ่อมบ ารงุรกัษาเครือ่งจักรกล

3+3 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา

623 6083303 การบ ารงุรกัษาทางวิศวกรรม 3 3111-2102 งามซ่อมและบ ารงุรกัษา 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีอยุธยา

624 6083304 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 3 3111-2105 การวางผงัโรงงานและการติดตั้ง 3 โรงเรยีนเทคโนโลยีอยุธยา

625 6171201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการต่อเรอื

พระนครศรอียุธยา

626 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 1500127 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ สถาบันการศึกษา

627 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 693-11-01 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

628 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 3000-1104 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสงัคม 3 วิทยาลยัการอาชีพเซกา

629 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 00011001 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็

630 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 0411101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จงัหวัดสุพรรณบุรี

631 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียุธยา

632 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3 3000-1101 ภาษาไทยเพ่ือสือ่สารในงานอาชีพ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีแดนสยาม

633 9001102 การอา่นภาษาไทยเพ่ือการเรยีนรู้ 3 1500107 การอา่นเพ่ือพัฒนาชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

634 9001103 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 1500128 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

635 9001103 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 0001104 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็

636 9001103 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 0411102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จงัหวัดสุพรรณบุรี

637 9001103 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 10111 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

638 9001103 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการสือ่สารภาษาองักฤษ1 ,
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการสือ่สารภาษาองักฤษ 2

2+2 โรงเรยีนผดุงอาชีวะเสนา

639 9001103 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธรุกิจและสังคม 3 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียุธยา

640 9001103 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 693-12-02 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

641 9001103 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 ศ1202 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

สาธารณสขุ กาญจนาภิเษก

642 9001104 การอา่นภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1500130 การอา่นภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

643 9001106 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีนรู้ 3 1500129 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีนรู้ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

644 9001106 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีนรู้ 3 0001102 ภาษาองักฤษเพ่ือทักษะการเรยีน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็

645 9001108 ภาษาจีนเพ่ือการสือ่สาร 3 1500132 ภาษาจีนเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

646 9001109 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสือ่สาร 3 1500140 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

647 9001108 ภาษาจีนเพ่ือการสือ่สาร 3 1500132 ภาษาจีนเพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

648 9001109 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสือ่สาร 3 1500140 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสือ่สาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

649 9001201 ชีวิตกบัจรยิธรรม 3 1500120 จริยธรรมกบัชีวิต+1500121 ความจริงของชีวิต 3+3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

650 9001201 ชีวิตกบัจรยิธรรม 3 0002102 จรยิธรรมกบัชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็

651 9001203 การคิดและการพัฒนาตน 3 1500123 การคิดและการพัฒนาตน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

652 9001204 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3 1500125 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

653 9001205 สนุทรยีภาพในชีวิตประจ าวัน 3 1500122 สนุทรยีภาพในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

654 9001206 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3 0001103 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็

655 9001301 อยุธยาศึกษา 3 2500105 อยุธยาศึกษา 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

656 9001302 มนุษย์ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 3 2500110 มนุษย์กบัสิง่แวดลอ้ม 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

657 9001302 มนุษย์ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 3 0003103 ชีวิตกบัสิง่แวดลอ้ม 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็

658 9001302 มนุษย์ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 3 0411103 ชีวิต สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จงัหวัดสุพรรณบุรี

659 9001302 มนุษย์ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 3 493-16-05 มนุษย์กบัสิง่แวดลอ้ม 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

660 9001302 มนุษย์ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 3 ศ1103 มนุษย์และสิง่แวดลอ้ม+ศ2501 สงัคมและ

วัฒนธรรม

3+3 วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

สาธารณสขุ กาญจนาภิเษก

661 9001303 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 2500112 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

662 9001303 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 0003104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็

663 9001304 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 3 2500114 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา

664 9001305 ไทยศึกษา 3 10151 ไทยศึกษา 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น

หมายเหต ุหากมีรายวิชาใดตรงกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาอยู ่แตไ่ม่มีในตารางผลการเทยีบโอนรายวิชาใหต้ดิตอ่ยืน่ใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธบิายรายวิชาทีก่องบริการการศกึษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเปน็รายๆไป
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกติ สถาบันการศึกษา

665 9001308 การจัดการธรุกจิปัจจุบนั 3 2500113 การจัดการธรุกจิยคุใหม่ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

666 9001308 การจัดการธรุกจิปัจจุบนั 3 3200-1004 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิ 3 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียธุยา

667 9001308 การจัดการธรุกจิปัจจุบนั 3 393-11-01 ธรุกจิเบือ้งต้น+393-11-05 เทคนิคการ

จัดการสมัยใหม่

3+3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ

668 9001309 ภูมิศาสตรป์ระเทศไทยและประชาคมอาเซียน 3 2500108 ภูมิศาสตรป์ระเทศไทย 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

669 9001310 เอเชียศึกษา 3 2500119 เอเชียศึกษา 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

670 9001401 การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ 3 4000115 การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

671 9001402 ผูน้ านันทนาการ 3 4000116 ผูน้ านันทนาการ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

672 9001404 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 4000109 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

673 9001404 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 4000108 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

674 9001404 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 3000-0203 เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งต้น 3 วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา

675 9001404 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 3204-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

676 9001404 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 0411207 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จงัหวัดสุพรรณบุรี

677 9001404 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 ศ1102 เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น 3 วิทยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละ

สาธารณสขุ กาญจนาภิเษก

678 9001405 คอมพิวเตอรใ์นชีวิตประจ าวัน 3 4000120 การประยกุต์ใช้คอมพิวเตอรใ์นชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

679 9001406 การออกแบบเว็บเบือ้งต้นและการประยกุต์ใช้งาน 3 3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์+

3204-2106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธรุกจิ

3+3 วิทยาลยัการอาชีพชุมพวง

680 9001406 การออกแบบเว็บเบือ้งต้นและการประยกุต์ใช้งาน 3 3204-2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 3 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียธุยา

681 9001406 การออกแบบเว็บเบือ้งต้นและการประยกุต์ใช้งาน 3 3204-2203 หลกัการออกแบบเว็บเพจ 3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรอียธุยา

682 9001407 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 0004101 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็

683 9001407 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 4000111 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

684 9001408 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวัน 3 3000-1313 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพ่ือชีวิต 3 วิทยาลยัสารพัดช่างพระนครศรอียธุยา

685 9001408 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวัน 3 4000121 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

686 9001409 คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 3 AGE141 คณิตศาสตรแ์ละสถติิในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครนิทร์

687 9001409 คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 3 4000113 คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

688 9001410 เพศศึกษาและอนามัยการเจรญิพันธุ์ 3 4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจรญิพันธุ์ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

689 9001411 อาหารเพ่ือสขุภาพและชีวิต 3 52304 โภชนศาสตรส์าธารณสขุ 6 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อยื่นใบค ารอ้งขอยกเว้น พรอ้มค าอธิบายรายวิชาที่กองบรกิาร

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2560

ที่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หลักสูตรจากสถาบันอื่น
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ศูนย์หนังสือ มหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
 

บริกำรและสวสัดิกำร 
 

 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
นักศึกษาแต่ละระดับชั้นจะได้รับการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และในแต่ละกลุ่ม มหาวิทยาลัยฯจะจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ ากลุ่ม 

เพ่ือช่วยเหลือทางวิชาการและแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะช่วยเหลือ แนะน าการลงทะเบียนวิชาเรียน การเรียน การเลือกวิชาเรียน 
วิชาเอก วิชาโท การวางตัว ตลอดจนถึงความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาแต่ละคนจึงต้องไปขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ของตนเสมอ 

 

 
กำรรับส่งจดหมำยและธนำณตั ิ

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ได้จัดชั้นจดหมายส าหรับนักศึกษาทุกคนท่ีบริเวณองค์การนักศึกษา  ส่วนพัสดุและธนาณัติ

นักศึกษาจะไปรับได้จากกองพัฒนานักศึกษา 
 

 
กำรรักษำพยำบำลและบริกำรสุขภำพ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ มีอาคารพยาบาล ส าหรับช่วยเหลือ ในด้านสุขภาพอนามัยของนักศึกษา โดยมีแพทย์ พยาบาล

อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีประจ า คอยให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย มียาและเครื่องมือพยาบาลท่ีจะให้บริการแก่นักศึกษา ณ 
อาคาร 2 ชั้นล่าง  
 
 
 
 

 ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบริการจ าหน่ายเครื่องแบบท่ีถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ฯ ให้กับนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียนโดยเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 
08.00 - 16.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาคาร
เรียนรวมและปฏิบัติการรวม โทร 0 3532 2162 หรือ 0 3527 6555 – 9 ต่อ 7251 
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บริกำรแนะแนว 

   

บริการแนะแนวท่ีจัดขึ้นเพ่ือนักศึกษา มีดังนี ้
 1. บริการส ารวจข้อมูลเป็นรายบุคคล เป็นบริการท่ีจัดขึ้น เพ่ือต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ
นักศึกษาให้มากท่ีสุด เพ่ือจะได้เข้าใจนักศึกษาได้ดีขึ้น ทราบถึงความต้องการและปัญหาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และปัญหา
ของนักศึกษา โดยส่วนรวมว่ามีลักษณะอย่างไรเพ่ือหาทางช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป 
 2. บริการสนเทศ เป็นบริการท่ีให้ข่าวสารแก่นักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากหลักสูตร วิชาเรียน ข่าวสารต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ 
ข่าวสารทางการศึกษา ข่าวสาร ด้านอาชีพ และข่าวสารเกี่ยวกับการปรับตัว บริการนี้ได้จัดในรูปต่อไปนี้ 
    2.1 ห้องสมุดอาชีพ ตั้งอยู่ในอาคารของนักศึกษา ห้องสมุดอาชีพนี้ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และการปรับตัว 
    2.2 การจัดรายการกระจายเสียงของสถาบันฯ 
    2.3 จัดป้ายนิเทศ 
    2.4 การจัดท าข่าวสารแนะน า 
    2.5 จัดนิทรรศการ 
 3. บริการให้ค าปรึกษา บริการนี้มุ่งช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการแก้ไขเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สถาบันฯ อย่างมีความสุข ถ้านักศึกษามีปัญหาแก้ไม่ตก เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัว ฯลฯ ให้ไป
รับการบริการได้ท่ีกองพัฒนานักศึกษา  
 4. บริการจัดวางตัวบุคคล บริการนี้มุ่งท่ีจะช่วยเหลือนักศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาท่ีต้องการหารายได้พิเศษ 
หรือต้องการฝึกอบรมด้านอาชีพ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน งานบริการน้ีได้แก ่

4.1 การจัดหางาน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักหารายได้พิเศษ เพ่ือน ามาใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนท้ังยังช่วยให้
นักศึกษามีประสบการณ์ในการท างาน งานท่ีจะท า ได้แก่ งานสอนพิเศษ งานบ้าน ซักผ้า รีดผ้า เลี้ยงเด็ก ท าสวน งานไฟฟ้า งาน
ศิลปะ ฯลฯ นักศึกษาท่ีสนใจจะหางานท า ติดต่อท่ีห้องสมุดอาชีพ 

4.2 การฝึกอบรมอาชีพ บริการนี้มุ่งท่ีการเสริมความสามารถพิเศษด้านอาชีพ ให้แก่ นักศึกษาเพ่ือจะได้มีความรู้
ความสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็นแนวทางประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักต่อไปการเปิดฝึกอบรมแต่ละครั้งจะแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบ 

4.3 การจัดสรรเงินทุนการศึกษาท่ีได้จากผู้มีอุปการะคุณ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ประเภทที่หนึ่ง เงินทุนต่อเนื่องท่ีให้นักศึกษาจนจบหลักสูตร ทุนประเภทนี้นักศึกษาได้รับเป็นงวดๆ ตามที่เจ้าของ

ทุนส่งมา เช่น ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนธนาคารออมสินทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพ่ือเยาวชน เป็นต้น 
ประเภทที่สอง เงินทุนท่ีมอบให้แก่นักศึกษาแต่ละปี โดยฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเก็บดอกผลจ่ายเป็นเงินทุน 

รวมทั้งเงินทุนท่ีผู้มีจิตศรัทธามอบให้เป็นครั้งคราว 
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กองพัฒนำนักศึกษำกับ 
แนวทำงกำรบริหำรกิจกำรนักศึกษำ 

 
 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์คือแหล่งทรัพย์สินทางปัญญาท่ีจะช่วยสรรค์สร้างและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าท่ีใน
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอันจะเอื้อประโยชน์ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการแบ่งสายงานของสถาบันฯ ว่านอกจาก
ด้านวิชาการแล้ว กิจการนักศึกษาเป็นงานหลักท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เจริญในทุกๆด้ าน 
ท้ังสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคมเป็นนักคิด เป็นผู้ใฝ่รู้ และร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างผู้ใช้ปัญญาและวิจารณญาณ มี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีจะต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความเชื่อมั่นในตนเองมีภาวะเป็นผู้น า 
 ฉะน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1. เป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
2. เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เคารพกติกาของสถาบันและสังคม 
3. มีความใฝ่รู ้สู้สิ่งยาก และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4. มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
5. มีภาวะความเป็นผู้น าและมีความส านึกในการพ่ึงตนเอง 

จากคุณลักษณะของบัณฑิตดังกล่าว สถาบันฯ จึงมีแนวทาง การบริหารกิจการนักศึกษาโดย 
1. มหาวิทยาลัยฯ จะจัดกิจกรรมท่ีสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์  โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ท่ีธ ารงไว้ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม การสร้างเสริมวินัย บุคลิกภาพ การเล่นกีฬา และการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสุขภาพ การเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ และบ าเพ็ญประโยชน์ท่ัวๆ ไป 

2. การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นกระบวนการท างานของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการท างาน ความร่วมมือ การ
แก้ปัญหาเท่าๆ กับการมุ่งเน้นความส าเร็จของงาน 

3. การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้เกิดจากตัวนักศึกษา โดยมีคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องให้ค าปรึกษาแนะน า 
4. ให้คณะและภาควิชามีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานกิจกรรมนักศึกษา ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน และเพ่ือให้การจัดกิจกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะวิชาของนักศึกษา 
5. ให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมตามความสนใจ โดยจัดตั้งหรือเลือกเข้าชมรมต่างๆ ตามความถนัดและ

ความสนใจ 
6. จะส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมให้มากท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์พ้ืนฐาน

ให้งอกงาม 
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องค์กำรปฏิบัตงิำนในส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
1. กองพัฒนาการนักศึกษา เป็นหน่วยกลางท าหน้าท่ีประสานงาน ดูแล ควบคุม กิจการของนักศึกษา อันได้แก่        

การรักษาระเบียบวินัยของนักศึกษา การจัดสวัสดิการของนักศึกษา การบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การจัดกิจกรรมวัฒนธรรม
และประเพณี การบริการสนเทศและอาชีพ การจัดการกีฬาระหว่างคณะ กีฬาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กีฬาสหสถาบัน
ราชภัฏ การจัดกิจกรรมเลือกตั้ง และการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจะมีคณะกรรมการองค์การนักศึกษาเป็นผู้
ด าเนินงาน โดยมีคณะอาจารย์ในส านักงานกิจการนักศึกษาให้ค าแนะน า ปรึกษาดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี ดูแล ควบคุมกิจการนักศึกษาภายในคณะ อันได้แก่ การเสริมสร้างระเบียบวินัย การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวทางสังคมและการจัดกิจกรรมภายในคณะ เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ ฯลฯ 

3. คณะกรรมการในคณะแต่ละคณะท่ีจะท าหน้าท่ีดูแลกิจการนักศึกษาประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อม
ด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาในคณะทุกคณะเป็นกรรมการด าเนินการองค์การนักศึกษา องค์การนักศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีได้มาจากการ
เลือกตั้งของนักศึกษาท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนนักศึกษาในการด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ภายใต้การแนะน าดูแลของกอง
พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาขององค์การนักศึกษา 
 องค์กำรนักศึกษำ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

3.1  สภานักศึกษา 
3.2  องค์การบริหารนักศึกษา 
3.3  คณะกรรมการนักศึกษาทุกคณะ 

 

กิจการท่ีองค์การนักศึกษาด าเนินการจัดให้แก่นักศึกษา ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้ กีฬาและนันทนาการพัฒนาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ วัฒนธรรมประเพณี การสร้างเสริมประชาธิปไตย ชมรมและกิจกรรมอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเป็นกิจกรรมส่วนกลางท่ีไม่ได้
สังกัดคณะใด 

4. คณะกรรมการหอพัก เป็นคณะกรรมการท่ีสถาบันฯ แต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีดูแล ควบคุมกิจการหอพักให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย กิจการของหอพักที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ เรื่องระเบียบวินัย  การจัดสวัสดิการ การจัดกิจกรรม การอบรม ฯลฯ 
คณะกรรมการชุดนี้ด าเนินงานอยู่ภายใต้ส านักกิจการนักศึกษา 

5. คณะกรรมการนักศึกษาในแต่ละคณะ เป็นคณะกรรมการท่ีได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในแต่ละคณะ        
เพ่ือด าเนินกิจการของนักศึกษาในคณะนั้นๆ ภายใต้การแนะน าดูแลของคณะกิจการดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมการประกวดแข่งขัน 
การบ าเพ็ญประโยชน์ การบริการความรู้ส าหรับประชาชน การจัดกีฬาภายในคณะกจิกรรมทางวิชาการและกิจการชุมชนในคณะ 
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ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

มหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษา เพ่ือรับทุนการศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ซึ่ง
เป็นทุนได้เปล่าโดยไม่ต้องใช้คืน และได้แบ่งประเภททุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท   
 1. ประเภททุนต่อเน่ือง คือ ทุนการศึกษาท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ บริษัทและหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งได้สนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 2. ประเภททุนรำยปี คือทุนการศึกษาท่ีจัดสรรให้แก่นักศึกษาเป็นรายปีไม่ต่อเนื่อง เป็นเงินทุนซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นครั้งคราวหรือจากดอกผลท่ีได้จากบัญชีเงินฝากของผู้บริจาคทุนโดยมหาวิทยาลัยฯ จะมอบให้ในวันไหว้ครู
เป็นประจ าทุกปี  
  

คุณสมบตัิทั่วไปของผู้สมัครขอรับทุน 
 

1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ภาคปกติ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-3 
มีความประพฤติดี 

2. มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.20 
4. นักศึกษาท่ีได้รับทุนต่อเนื่องทุกประเภทไม่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน 
5. นักศึกษา “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนนี้ได้ 
6. คุณสมบัติอื่นๆ ท่ีทางผู้บริจาคทุนก าหนด (ส าหรับทุนต่อเนื่อง) 
 

หลักฐำนกำรสมัคร 
 

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2. ใบรายงานผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
3. เอกสารอื่นๆ ท่ีผู้บริจาคทุนก าหนด (ส าหรับทุนต่อเนื่อง) 
 

ข้อปฏิบัติส ำหรับนักศึกษำที่ได้รับทุนกำรศึกษำ 
 

1. นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับทุนด้วยตนเอง ตามวัน และเวลาท่ีทางมหาวิทยาลัยฯก าหนด ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบภายหลัง   

2. นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาท้ังประเภททุนต่อเนื่อง และทุนรายปี ทุกคนจะต้องช่วยเหลือ และเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯก าหนดให้อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
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โครงกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของรัฐบำล 
 
แนวทำงกำรพิจำรณำให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของรัฐบำล 
  รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสในการเรียนต่อโดยเท่าเทียมกันเพ่ือเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้กว้างขึ้น จึงได้จัดตั้งโครงการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยกระทรวงการคลังเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกสถาบันท่ัวประเทศ ส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถ  แต่มีปัญหาด้าน
การเงิน 
 

เงื่อนไขของผู้มีสิทธ์ิขอกู้ยืมเงินของนักศึกษำ 
มหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ 
2. ไม่เคยได้รับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
3. ไม่ท างานประจ าระหว่างเรียน 
4. มาจากครอบครัวท่ีมีรายได้รวมกันไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี 
5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
6. มีความประพฤติดี 

 
วิธีกำรกู้ยืมเงิน 

 
1. เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามโครงการนี้เป็นการให้กู้ยืมเงินเป็นรายปี นักศึกษาต้องยื่นค าขอกู้ยืมเงินพร้อมหลักฐานท่ี

กองพัฒนานักศึกษาภายในเวลาท่ีก าหนด 
2. เมื่อสถาบัน ตรวจสอบหลักฐานประกอบค าขอกู้ยืมเงินฯและคณะกรรมการของสถาบัน พิจารณาค าขอกู้ยืมเงินตาม

วิธีการท่ีกองทุนฯ ก าหนดเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผลการอนุมัติให้นักศึกษาทราบ เพ่ือไปขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ
ธนาคารกรุงไทย ส าหรับโอนเงินกู้ยืมตามสัญญาฯ และท าสัญญากู้ยืมเงินกับนักศึกษาพร้อมหลักฐานการค้ าประกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

วงเงินให้กู้ยืม 
 

งบประมาณ 20,000 – 30,000 บาท/ต่อปีแล้วแต่จ านวนเงินท่ีสถาบันฯ ได้รับในแต่ละปี เงินกู้ท่ีได้จ่ายดังนี ้
1. ค่าบ ารุงการศึกษาตามจ านวนท่ีต้องจ่ายให้แก่สถาบันฯ แต่ไม่เกินวงเงิน ท่ีก าหนด 
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาภายในวงเงินท่ีก าหนด 
3. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างการเรียนภายในวงเงินท่ีก าหนด 
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กำรค  ำประกันกำรกู้ยืมเงิน 
 
 นักศึกษาท่ีจะขอกู้ยืมเงินตามโครงการน้ี จะต้องให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองเป็นบุคคลค้ าประกัน 
 
 

วิธีกำรจ่ำยเงินให้ผู้กู้ยืมเงิน 
 

1. ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีสถาบันฯ เรียกเก็บ สถาบันฯ จะจ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
สถาบันฯ (เงินบ ารุงการศึกษา) 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และค่าเช่าท่ีพักท่ีสถาบันฯ เรียกเก็บ จะจ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
สถาบันฯ (เงินบ ารุงการศึกษา) 

3. ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการครองชีพระหว่างการเรียนจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนแก่นักศึกษา โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ของผู้กู ้ตามวันท่ีเกิดของผู้กู้ทุกเดือน 
 

ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระหนี  
 

1. ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าท่ีต้องช าระหนี้เงินกู้คืนให้กับกองทุนฯ เมื่อจบการศึกษา หรือเมื่อเลิกการศึกษา และครบระยะเวลาปลดหนี้แล้ว 
2 ปี นับจากวันจบการศึกษา หรือเลิกการศึกษา 

2. ผู้กู้ยืมที่ครบก าหนดเริ่มผ่อนช าระหนี้งวดแรก จะต้องช าระเงินต้นภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีของ
วงเงินท่ีกู้ยืมไป 

3. งวดต่อไปผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยจะต้องช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับจาก
วันครบก าหนดเริ่มช าระหนี้ตามสัญญา 

4. หากผู้กู้ยืมผิดนัดโดยช าระหนี้ภายหลังวันท่ี 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้นท่ีต้อง
ช าระในงวดนั้น กรณีค้างช าระไม่เกิน 12 เดือน และหากค้างช าระเกิน 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปีของเงินต้น ในงวด
ท่ีค้างช าระท้ังหมด 

5. หากผู้กู้ยืมช าระหนี้ครบท้ังจ านวนหรือบางส่วน โดยช าระก่อนวันท่ีก าหนดเริ่มผ่อนช าระหนี้งวดแรก ผู้กู้ยืมไม่ต้องเสีย
ดอกเบ้ีย 
 

กำรพ้นสภำพกำรเป็นหนี  
 

1. ช าระหนี้หมดตามสัญญา 
2. ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย 
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ค ำชี แจงเกี่ยวกบักำรศึกษำวิชำทหำร 
 
จุดประสงค์ 
 เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนวิชาทหาร และเป็นการตอบสนองนโยบายของ รัฐบาลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
ปลูกฝังเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีวินัย มีความรู้เกี่ยวกับกิจการทางทหาร เพ่ือเป็นก าลังส ารองของกองทัพในการป้องกันประเทศในยาม
ศึกสงคราม และท าหน้าท่ีบริการในด้านการขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารของนักศึกษา 
 
คุณสมบัติ 
 คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้าศึกษาวิชาทหาร 

1. เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่เกิน 22 ปี นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ส าหรับผู้ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความ

ยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิท่ีจะเป็นทหารได้ เฉพาะบางท้องท่ีตามกฎหมายท่ีออกตามความในมาตรา 13(3) แห่ง

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
5. มีขนำดรอบตัว น  ำหนักและควำมสูงตำมส่วนสัมพันธ์ดังนี  

 

   ชำย หญิง 

อำยุ 
ควำมขยำยของอก(ซม.) ส่วนสูง 

ซม. 
น  ำหนัก 
กก. 

ส่วนสูง 
ซม. 

น  ำหนัก 
กก. หำยใจเข้ำ หำยใจออก 

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 

19ปีขึ นไป 80 77 158 48 149 44 
  

หมำยเหต ุนักศึกษาท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี ต้องมีขนาดรอบอก–ส่วนสูง–น้ าหนักไม่น้อยกวา่นักเรียนท่ีมีอายุ 15 ปี 
 

6. มีความประพฤติเรียบร้อย 
7. ไม่เป็นทหารประจ าการกองประจ าการ หรือถูกก าหนดตัวเข้ากองประจ าการแล้ว 
8. ส าเร็จการศึกษาในสถานศึกษาท่ีกรมการรักษาดินแดนเปิดท าการฝึกวิชาทหาร 
9. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่าได้คะแนนเฉลี่ยของชั้น ม.3 ไม่น้อยกว่า 2.00 ถ้าระดับคะแนน

น้อยกว่า 2.00 ให้ใช้สิทธิลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งจะต้องสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่า 8 วิชา และมีเลขที่อนุมัติมาแสดงด้วย 
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กำรสมัคร ผู้สมัครต้องเตรียมสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้พร้อม 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง 3x4 ซม. แต่งเครื่องแบบนักเรียน 1 รูป เพ่ือติดใบสมัคร (ทบ.349–001 รด.) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 3. ใบรับรองผลการศึกษาชั้น ม.3 ใช้ใบ รบ.1-ต คิดคะแนนเฉลี่ยท้ัง2 ภาคเรียน พร้อมท้ังลายเซ็นของ

ผู้รับผิดชอบ จะใช้ใบจริงหรือถ่ายเอกสารก็ได้ 
 4. ถ้าคะแนนไม่ถึง 2.00 ให้ใช้สิทธิลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
 5. เงินบ ารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหารคนละ 200 บาท 
 6. นักศึกษาวิชาทหารเก่า เมื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ต้องเสียค่าอุปกรณ์การศึกษา 100 บาท 
 7. ผู้สมัครเรียนใหม่ต้องเสียค่าเครื่องแบบชุดละประมาณ 850 บาท 
 

สิทธิของผู้สมัครเรียนวิชำทหำร 
 เมื่อนักศึกษาสมัครเข้าเรียนวิชาทหาร จะได้รับสิทธิต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้ท่ีส าเร็จวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ขึ้นไป เมื่อไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหารตามข้อบังคับของ
กระทรวงกลาโหม จะได้รับคะแนนเพ่ิมดังนี้ 

1.1 ส าเร็จชั้นปีท่ี 1 จะได้คะแนนเพ่ิมร้อยละ 3 
1.2 ส าเร็จชั้นปีท่ี 2 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 4 
1.3 ส าเร็จชั้นปีท่ี 3 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 5 
1.4 ส าเรจ็ชั้นปีท่ี 4 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 6 
1.5 ส าเร็จชั้นปีท่ี 5 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 7 

2. ได้รับการลดวันรับราชการทหาร เมื่อส าเร็จวิชาทหารในชั้นปีต่างๆ แล้ว หากต้องเข้ารับราชการทหารจะได้รับการลด
วันการเข้ารับราชการทหารดังนี้ 

2.1 ส าเร็จชั้นปีท่ี 1 จะเหลือวันรับราชการทหาร 1 ปี 6 เดือน แต่ถ้าสมัครเข้ารับราชการทหารจะเหลือวันรับ
ราชการทหาร 1 ปี 

2.2 ส าเร็จชั้นปีท่ี 2 จะเหลือวันรับราชการทหาร 1 ปี แต่ถ้าสมัครเข้ารับราชการทหารจะเหลือวันรับราชการ
ทหาร 6 เดือน 

2.3 ส าเร็จชั้นปีท่ี 3 จะได้รับการปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน (ไม่ต้องรับราชการทหารในกอง
ประจ าการ) 
 

กำรปฏิบัติของนักศึกษำวิชำทหำร 
1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ในวันเริ่มการเรียนการสอน 
2. ตัดผมสั้น ตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน 
3. ผู้ท่ีขาดเรียน 4 ครั้ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบภาคทฤษฎี 
4. ต้องรักษาความประพฤติให้ดี มิให้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ถ้าถูกตัดคะแนนเกิน 50 คะแนนจะไม่มีสิทธิ์สอบ 

(คะแนนความประพฤติมี 100 คะแนน) 
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กำรขอผ่อนผันกำรตรวจคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร 
ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ถ้าไม่ได้สมัครเรียนวิชาทหาร และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้อง

เข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร แต่นักศึกษาต้องการขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกไว้ก่อนจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา
หรืออายุครบ 26 ปี แผนกนักศึกษาวิชาทหารมีบริการท่ีจะท าเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารโดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
ดังนี ้

1. กรอกค าร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ที่แผนกนักศึกษาวิชาทหารตามก าหนดภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ี

2. ส่งหลักฐานโดยการถ่ายเอกสารต่อไปนี้คือ 
2.1 ส าเนาหมายเรียก (สด. 35)    3  ฉบับ 
2.2 ส าเนา สด.9 (หน้า – หลังไว้ในแผ่นเดียวกัน)  3  ฉบับ 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน     3  ฉบับ 
2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    3  ฉบับ 
2.5 ส าเนาบัตรนักศึกษา     1  ฉบับ 
2.6 ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาคเรียนท่ี 2 ของปีปัจจุบัน  1  ฉบับ 
2.7 ส าหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ ให้ไปดูเลขที่สัญญามา 

 
กำรย่ืนค ำร้องขอผ่อนผันเข้ำรับรำชกำรทหำร 
 นักศึกษาจะท าทุกปี ตลอดระยะเวลาท่ียังศึกษาอยู่ในสถาบันฯ แห่งนี้ และจะหมดสิทธิ์การผ่อนผันเมื่อ 

1. ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2. หมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 
3. ผู้ขอผ่อนผันมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ ์

 

หน้ำที่ของผู้ที่ขอผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร 
1. ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (หมายเกณฑ์) ท่ีทางอ าเภอออกให้และต้องไปตามก าหนดในหมายนั้น 
2. ติดต่อกับแผนกนักศึกษาวิชาทหารแจ้งให้ทราบว่าตนเองได้รับหมายแล้ว ขอทราบเลขที่หนังสือขอผ่อนผัน 
3. ไปติดต่อกับสัสดีอ าเภอท่ีออกหมายเรียกแจ้งให้ทราบว่าท าเรื่องขอผ่อนผันแล้ว ตามเลขท่ีหนังสือท่ีทางแผนกแจ้งให้
ทราบตามข้อ 2 
4. เจ้าหน้าท่ีจะให้ผู้ขอผ่อนผันลงลายมือชื่อรับทราบ 
ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามนี้อาจถูกตั้งข้อหาว่าหลบหนีการเข้ารับราชการทหาร ซึ่งมีความผิดทางอาญา 
 

หมำยเหตุ นักศึกษาจะต้องมาท าเรื่องผ่อนผันทุกปี จนกว่าจะจบการศึกษา และต้องไปรายงานตัวต่อ คณะกรรมการตรวจ เลือก
ในวันตรวจเลือก ทุกปี หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าจะมีความผิดตามกฎหมาย 

 

* ถ่ำยเอกสำรขนำด A4 และเขียนรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับพร้อมลงชื่อก ำกับด้วย* 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการทุกวันท่ีมีการเรียนการ
สอน            

 วันจันทร์ - ศุกร ์    ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
 เสาร์ - อาทิตย์    ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.   
 หยุดวันนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอน * 

 

กำรจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุด 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้  โดยแบ่งเป็นหมวดใหญ่และมีสีหุ้มสัน
หนังสือเพ่ือสะดวกในการเลือกหาอ่าน ดังนี ้

สันสีเทา    000 – 099  เบ็ดเตล็ด ได้แก่ บรรณารักษศาสตร์ สารานุกรม วิจัย คอมพิวเตอร์ 
 สันสีส้ม  100 – 199  ปรัชญาและจิตวิทยา 
 สันสีด า  200 – 299  ศาสนา 

สันสีแดง    สันสีแดง  300 – 399  สังคมศาสตร์ ได้แก่ สังคมวิทยา การศึกษา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น 
 สันสีน้ าเงิน  400 – 499  ภาษาศาสตร ์
 สันสีเขียว 500 – 599  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
 สันสีม่วง  600 – 699  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น แพทยศาสตร์  
 สันสีชมพ ู 700 – 799  ศิลปะและการบันเทิง  นันทนาการ 
 สันสีฟ้า  800 – 899  วรรณคด ี
 สันสีเหลือง  900 – 999  ประวัติศาสตร ์ชีวประวัต ิและภูมิศาสตร ์
 สันสีน้ าตาล  น  นวนิยาย 
 
ระเบียบ และ มำรยำทกำรใช้บริกำร 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก ส่วนนักศึกษาใหม่ท่ียังไม่ได้ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
หรือบัตรสมาชิกให้น าใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนมาแสดงเพ่ือขอเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้ง
ก่อนเข้าใช้บริการ 

2. บุคคลภายนอกท่ีประสงค์จะเข้าใช้บริการต้องได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์ และตอ้งเสียค่าบริการครั้งละ 20 บาท 
3. แต่งกายสุภาพ นักศึกษาภาคปกติต้องแต่งเครื่องแบบในวันเวลาราชการ 
4. ไม่อนุญาตให้น ากระเป๋า หรือถุง และเครื่องมือในการตัดกระดาษทุกชนิด เข้ามาในศูนย์วิทยบริการ 
5. เก็บสิ่งของไว้ในตู้ล็อกเกอร์ ยกเว้นของมีค่าโดยติดต่อขอใช้บริการกับเจ้าหน้าท่ีรับฝากของ 
6. งดสูบบุหรี่ หรือห้ามน าอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในบริเวณศูนย์วิทยบริการ 
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7. ไม่ส่งเสียง หรือสนทนากันเสียงดับรบกวนผู้อื่น 
8. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ 
9. ห้ามฉีก ตัด ลักขโมยหนังสือ มิฉะน้ันจะด าเนินการตามกฎหมาย และพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา 
10. หนังสือท่ีอ่านแล้วให้น าไปวางท่ีโต๊ะกลางท่ีจัดไว้ให้ไม่ต้องน าหนังสือขึ้นชั้นด้วยตนเอง 
11. วารสารและหนังสือพิมพ์ท่ีอ่านแล้ว โปรดน าไปเก็บไว้ท่ีจัดไว้ให้ไม่วางท้ิงไว้ตามโต๊ะ หรือเก้าอี้ 
12. ก่อนออกจากศูนย์วิทยบริการ ต้องให้เจ้าหน้าท่ีตรวจหนังสือ และสิ่งของทุกครั้ง 
13. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และค าตักเตือนของบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าท่ีของส านักวิทยบริการโดยเคร่งครัด 
14. บัตรสมาชิกใช้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น 

 

กำรท ำบัตรสมำชิก 
 การท าบัตรสมาชิก ให้น าหลักฐาน ดังนี้ 

1. สมำชกิใหม่ 
1.1 ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ัน 
1.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 
1.3 บัตรประจ าตัวประชาชน 
1.4 ติดต่อขอท าบัตรสมาชิกได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 

2. สมำชิกเก่ำ ต้องต่ออำยุสมำชิกโดย  
นักศึกษาภาคปกติ มีอายุสมาชิก 1 ปีการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.บป. ต้องต่ออายุสมาชิกทุกภาคเรียนโดยน า 

2.1 ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ัน 
2.2 บัตรสมาชิกเก่า 
2.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 
2.4 ยื่นความจ านงขอต่ออายุสมาชิกได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการยืม–คืนหนังสือ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร ์

3. บัตรสูญหำย 
ยื่นความจ านงขอท าบัตรใหม่ พร้อมน ารูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป และค่าธรรมเนียม 10 บาท ติดต่อท่ีเคาน์เตอร์

บริการยืม–คืนหนังสือ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 
 

ระเบียบกำรยืม – คืน 
 * หนังสือทั่วไป* 
  อำจำรย ์ ยืมได้ 20 เล่ม ก าหนดส่งภายใน 1 ภาคเรียน 
  นักศึกษำ  ยืมได้ 7 เล่ม  ก าหนดส่งภายใน 7 วัน 
  นักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ  ยืมได้ 10 เล่ม ก าหนดสงภายใน 14 วัน 
  ข้ำรำชกำร, เจ้ำหน้ำที่  ยืมได้ 7 เล่ม ก าหนดส่งภายใน 14 วัน 

การยืมหนังสือทุกประเภท ให้ตรวจสภาพหนังสือให้เรียบร้อยก่อนน าออกไป ถ้าหนังสือช ารุดหรือถูกฉีกขาดจะต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีทราบก่อน มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 
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ค่ำปรับ 
1. ค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส่ง อัตราวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม 
2. ค่าปรับหนังสือหาย ช าระค่าหนังสือเป็นสองเท่าของราคาหนังสือพร้อมค่าด าเนินการด้านเทคนิคเล่มละ 60 บาท 

โดยแจ้งเจ้าหน้าท่ีบริการการยืม-คืนชั้น 1 ภายในวันก าหนดส่งคืน มิฉะน้ันจะต้องช าระค่าปรับเกินก าหนดส่งด้วย 
 
กำรบริกำร 

1. บริการหนังสือต ารา และหนังสืออ้างอิง 
2. บริการยืม-คืน (เฉพาะหนังสือต ารา) 
3. บริการวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จุลสาร กฤตภาค 
4. บริการอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูล (ซีดีรอม และออนไลน์) 
5. บริการสืบค้นฐานข้อมลูทรพัยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

http://www.arit.aru.ac.th 
6. บริการถ่ายเอกสาร (แผ่นละ 50 สตางค์ ขนาด A4) 
7. บริการเย็บเล่มหนังสือ 

 
หมำยเหตุ นักศึกษาท่ีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องกับการให้บริการ เช่น สืบค้นข้อมูลไม่ได้ เจ้าหน้าท่ีบริการไม่ดี ขอให้แจ้งชัดเจนไว้ท่ีตู้
รับความคิดเห็น เพื่อส านักวิทยบริการจะได้ด าเนินการแก้ไข หรือให้ความช่วยเหลือในเวลาต่อมา 
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อำคำรส ำนักวิทยบริกำร 
    ชั น 1           ชั น 2  
  บริการอินเทอร์เน็ต           บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล                บริการ CD-ROM 
   บริการเย็บเล่มหนังสือ              บริการหนังสือนวนิยาย 
   บริการห้องต้นโมก                บริการหนังสือเยาวชน 

* ทำงเชื่อมชั น 2 บริกำรถ่ำยเอกสำร* 
 
อำคำรบรรณรำชนครินทร ์
ชั น 1           ชั น 2 
 บริการฝากของ          บริการวารสารฉบับปัจจุบันและลว่งเวลา 
 บริการหนังสือพิมพ์ฉบบัปัจจบุัน         บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา 
 บริการท าบัตรสมาชิกใหม่และต่ออายุบัตรสมาชิก    บริการวารสารเย็บเล่ม 
 บริการยืม-คืนหนังสือ         บริการกฤตภาคและจุลสาร 
 บริการวิทยานิพนธ์                          บริการหนังสือหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน (ห้องปฏิรปูการศึกษา)    
 บริการหนังสืออ้างอิง          บริการห้องค้นคว้าส าหรบัอาจารย์  
 บริการงานวิจัย                    บริการห้องค้นคว้าส าหรบับัณฑติศกึษา   
    

ชั น 3          ชั น 4  
 บริการหนังสือต าราภาษาไทยหมวด 000-500       บริการหนังสือต าราภาษาไทย  หมวด 600-900  
 บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยส าหรบันักศึกษาปริญญาตรี  บริการหนังสือต าราภาษาต่างประเทศ หมวด 000-900 

          ห้องประชุม 
             ห้องอยุธยาศึกษา        

 ห้องพระราชวงศ์จักร ี
 
อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 
ชั น 2   

  บริการอินเตอร์เน็ต 
  บริการลงทะเบียน Wireless LAN 
 
  

พื นที่ให้บริกำร 
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ขั นตอนกำรลงทะเบียนเรียน 
 
  

จัดท าปฏิทินการศึกษา/ประกาศปฏิทินการศึกษา 

ประกาศตารางเรียน/ตารางสอน 

เปิดภาคเรียน/พบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าการลงทะเบียนให้นักศึกษา 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

ที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

นักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
ผ่านธนาคาร 

นักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร 
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กำรขอยกเลิกวิชำเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 2 สัปดาห์สุดท้าย ก่อนสอบปลายภาคเรียน 

  

นักศึกษาเขียนค าร้องที่กองบริการการศึกษา 
(ภายในระยะเวลาที่ก าหนด/ตามปฏิทินการศึกษา) 

ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาเห็นชอบลงนามอนุญาตในค าร้องยกเลิกวิชาเรียน 

ยื่นค าร้องยกเลิกรายวิชาที่กองบริการการศึกษา 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จะบันทึก W  
ในฐานข้อมูลนักศึกษา 

 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบและลงนามในค าร้องยกเลิกวิชาเรียน 

รองอธิการบด ีฝ่ายวิชาการ พิจารณาอนุมัติ 
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กำรขอโอนผลกำรเรียนและกำรยกเว้นกำรเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
        
              
    
 
 
 
 
  

นักศึกษายื่นค าร้องท่ีกองบริการการศึกษา โดยแนบส าเนาใบ
แสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมท้ังค าอธิบายรายวิชา
และต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดปฏิทินมหาวิทยาลัย 
(ภายในภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษา) 

กองบริการการศึกษารวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการ
วิชาการเพ่ือพิจารณา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 

เจ้าหน้าท่ีรับค าร้องพร้อมตรวจสอบความถูกต้องใน
การกรอกข้อมูล เอกสารท่ีใช้ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการได้แก่ ใบรายงานผลการเรียนและ
ค าอธิบายรายวิชา 

เจ้าหน้าท่ีติดประกาศผลการพิจารณาโอน/ยกเว้นรายวิชา
เรียน เพ่ือให้นักศึกษาทราบผลการพิจารณาดังกล่าว 

การโอนผลการเรียน ต้องโอนผลการเรียนทุก
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วโดยไม่จ ากัดหน่วยกิตท่ี
โอน การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้ยกเว้นได้เฉพาะ
รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า C หรือ P หรือ
เทียบเท่า โดยรายวิชาต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาท่ีขอยกเว้น และ
จ านวนหน่วยกิต ต้องไม่เกินสองในสามของจ านวน
หน่วยกิตรวมแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา 

นักศึกษาติดต่อกองบริการการศึกษาเพ่ือน าค าร้องไปช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 
2552 หน่วยกิตละ 50 บาท ท่ีกลุ่มงานการเงินและบัญชี   

นักศึกษาจะต้องไม่ลงทะเบียนในรายวิชาท่ีได้รับ
การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน  
ถ้าลงทะเบียนซ้ า จะต้องด าเนินการยกเลิกวิชานั้นๆ 

นักศึกษาน าค าร้องมาคืนกับเจ้าหน้าท่ี พร้อมท้ังแสดงหลักฐาน
การช าระเงินค่าธรรมเนียม เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล และ
นักศึกษาควรเก็บหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมไว้แสดง
เมื่อมีปัญหา 
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นักศึกษำขอย้ำยสถำนศึกษำ 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

หมำยเหต ุ นักศึกษาสามารถเขียนค าร้องย้ายสถานศึกษาไดโ้ดยต้องเป็นนักศึกษา และ ศกึษำในมหำวทิยำลัย              
ไม่น้อยกว่ำ  1 ปีกำรศึกษำ 

นักศึกษายื่นค าร้องที่กองบริการการศึกษา 

เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาตรวจสอบ และเสนอผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา 

กองบริการการศึกษามีหนังสือสอบถาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาขออนุญาตย้ายเข้า 
มีหนังสือตอบ (รับย้าย/ไม่รับย้าย) 

กองบริการการศึกษาส่งข้อมูลนักศึกษาพร้อมทั้ง
เอกสารต่างๆ ส่งตัวนักศึกษาไปรายงานตัว 
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กำรลำพักกำรเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นักศึกษาเขียนค าร้องแล้วให้อาจารย์
ท่ีปรึกษารับทราบและ ลงนาม 
 

ช าระเงินค่ ารักษาสภาพจ านวน 
1,500 บาท ส าหรับนักศึกษาภาค
ปกติ และ1,000 บาท ส าหรับ
นักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ีงานการเงิน
และบัญชี 
 

น าค าร้องยื่นกองบริการการศึกษา
เพ่ือบันทึกข้อมูลต่อไป 
 

ในกรณีท่ีนักศึกษายังไม่ช าระเงินลงทะเบียนค่าหน่วยกิตในภาค
เรียนนั้น และกรณีท่ีนักศึกษาขอคงสภาพการเป็นนักศึกษา
ย้อนหลังจะต้องช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา 1,500 บาท 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 1,000 บาท ส าหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ และค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพ นักศึกษาอีก 
200 บาท ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและ 500 บาท ส าหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ 
 

การลาพักการเรียนไม่เกิน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน และนับ
จ านวนภาคเรียนท่ีลาพักการเรียนรวมด้วยในการพิจารณาการ
ส าเร็จการศึกษา 
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     ค ำถำม - ค ำตอบ 
      ส ำหรับเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ  
 

1กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ หมายความว่า การน าหน่วยกิต ของรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้วจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ (ในบางรายวิชาท่ีต้องการและอยู่ ในข้อก าหนด) ซึ่งอนุมัติ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือจากหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตร (3 ใน 4) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีอยู่
ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

 
2นักศึกษำที่สำมำรถขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร 

นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นผู้ท่ีไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสียหาย 
โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันและมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 
3กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำมีเงื่อนไขอย่ำงไร 

เง่ือนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชามีดังนี ้คือ 
1. กำรขอยกเว้นต้องกระท ำในภำคเรียนแรกที่เข้ำมำศึกษำ และกระท ำได้เพียงครั งเดียว 
2. การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ P หรือเทียบเท่า 
3. รายวิชาท่ีน ามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4ของรายวิชาท่ีขอยกเว้น และ

จ านวนหน่วยกิตรวมท่ีขอยกเว้นจะต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา และต้องมีเวลาเรียนใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา  

4. ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่เกิน 5 ปี และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต โดยไม่สามารถน ารายวิชาศึกษาท่ัวไป ไปเป็นวิชาในหมวดเลือก
เสรีได้อีก 

5. นักศึกษาท่ีขอยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม 
 
4กำรขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำมีวิธีกำรอย่ำงไร 
 นักศึกษาท่ีต้องการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องยื่นค าร้องขอภายในภาคเรียนแรกที่เข้ามาศึกษาตามก าหนดการท่ีกอง
บริการการศึกษาก าหนดเท่านั้น และจะขอยกเว้นได้เพียงครั้งเดียว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เขียนค าร้องขอยกเว้นรายวิชา 
2. น าใบค าร้อง พร้อมหลักฐานต่างๆ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและเสนอความเห็น 
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3. ยื่นใบค าร้องท่ีกองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานดังนี้ 
 3.1 ใบรายงานผลการเรียน  

  3.2 รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา (Course Description) ของวิชาท่ีจะน ามาขอยกเว้นจากสถานศึกษาท่ีออกใบ
รายงานผลการเรียนในข้อ 3.1 (เฉพาะผู้ท่ีมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับผลการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา 
โดยนักศึกษาสามารถทักท้วงผลการพิจารณาการขอยกเว้นรายวิชาได้ภายในเวลาท่ีก าหนด จากนั้นให้นักศึกษามารับใบค าร้องจากฝ่าย
หลักสูตรฯ แล้วน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทท่ีฝ่ายการเงิน 

5. น าใบค าร้องท่ีช าระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานท้ังหมดส่งท่ีกองบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกผลการยกเว้น 
 
5กำรโอนผลกำรเรียนหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
 กำรโอนผลกำรเรียน หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก (ยกเว้นส าหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาต้อง
ศึกษารายวิชานั้นใหม่) 
 
6นักศึกษำที่สำมำรถขอโอนผลกำรเรียนได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร 
 นักศึกษาท่ีสามารถขอโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ท่ีไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันราชภัฏว่าด้วย
การประเมินผลการเรียนของสถาบันราชภัฏ หรือเนื่องจากความประพฤติเสียหาย โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาในปัจจุบันมีคุณสมบัติตรง
ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 1. เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และกลับเข้ามาศึกษาใน
สาขาวิชาเดิมอีก 

2. การโอน ต้องโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตท่ีโอน 
 
7กำรขอโอนผลกำรเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไร 

นักศึกษาท่ีต้องการขอโอนผลการเรียนต้องด าเนินการขอภายในภาคเรียนแรก ท่ีเข้ามาศึกษาตามก าหนดการท่ีกองบริการ
การศึกษาก าหนดเท่านั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้คือ 

1. เขียนใบค าร้อง ขอโอนผลการเรียน 
2. ยื่นใบค าร้องท่ีกองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานใบรับรองผลการเรียนท่ีมีก าหนดเวลาท่ีเคยศึกษาในแต่ละรายวิชา

ท่ีจะท าการโอนท้ังนีวั้นท่ีเข้าศึกษาในใบรับรองผลการเรียนจะต้องไม่เกิน 5 ปี 
3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับผลการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา 

จากนั้นให้นักศึกษามารับใบค าร้องจากฝ่ายหลักสูตรฯ แล้วน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทท่ีฝ่ายการเงิน 
4. น าใบค าร้องท่ีช าระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานท้ังหมดส่งท่ีกองบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกผลการโอนผลการเรียน 
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8นักศึกษำสำมำรถขอเอกสำรที่เป็นหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำชนิดใดได้บ้ำง 
หลักฐานการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกให้แก่นักศึกษาได ้มีดังนี ้
1. หนังสือรับรองผลการศึกษา มีอายุการใช้ 45 วัน นับตั้งแต่ออกให้แบ่งได้ดังนี้ 

1.1 หนังสือรับรองเป็นนักศึกษา (ท้ังฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
1.2 หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ คือ หนังสือรับรองท่ีแสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนทุกวิชาแล้วตาม

โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชานั้นแล้ว และขณะนี้ก าลังศึกษาหรือรอผลการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือผลการศึกษาตลอดหลักสูตร  
1.3 หนังสือรับรองการศึกษารอสภาอนุมัติปริญญา คือ หนังสือรับรองท่ีแสดงว่า นักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้าง

หลักสูตร สาขาวิชาอยู่ระหว่างด าเนินการเสนออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย     
2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) คือ ใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าถึงภาคการศึกษาท่ีได้แจ้งผล

การสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว 
-  ส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่    
-  ส าหรับผู้ท่ีจบการศึกษาแล้ว (ท้ังฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)      

3. ใบรับรองคุณวุฒิ (ภาษาไทย) ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว คือ หนังสือรับรองท่ีแสดงว่า นักศึกษาเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้รับอนุมัติปริญญา จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

4. ใบปริญญาบัตร 
5. ใบแทนจะออกให้ในกรณี ใบรับรองคุณวุฒิ ใบอนุปริญญาบัตร ใบปริญญาบัตร สูญหายหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ โดยแจ้ง

ความเอกสารหายก่อนยื่นค าร้องขอใบแทน 
9กำรขอหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำมีวิธีกำรอย่ำงไร 

นักศึกษาท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
1. เขียนใบค าร้อง ให้ถูกเรื่องและให้ครบถ้วน 
2. ยื่นใบค าร้องท่ีกองบริการการศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามความจ าเป็น เช่น รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ใบ

แจ้งความเอกสารสูญหายออกให้โดยสถานีต ารวจ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
3. ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีฝ่ายการเงินในอัตราฉบับละ 20 บาท ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือฉบับละ 50 บาท 

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
4. ส่งใบค าร้องท่ีช าระเงินแล้วให้เจ้าหน้าท่ีท่ีกองบริการการศึกษาเพ่ือด าเนินการ 
5. รอรับเอกสาร (ตามเวลาท่ีก าหนด) ประมาณ 3 – 5 วันท าการ 
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10นักศึกษำถูกสั่งให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำทั งๆ ที่ยังไม่จบหลักสูตรเน่ืองจำกสำเหตุอะไร 
นักศึกษาจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษาโดยที่ยังเรียนไม่จบหลักสูตรเน่ืองจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1. ประพฤติผิดร้ายแรง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในปลายภาคเรียนท่ี 2 ต่ ากว่า 1.60 และได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนท่ี 4, 6, 8, 

10 และ14 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียน 
3. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 
4. ยังไม่ส าเร็จการศึกษาแต่ครบก าหนดเวลาเรียนแล้ว 
5. ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 
11กำรคืนสภำพนักศึกษำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
 การคืนสภาพนักศึกษา จะกระท าได้เฉพาะนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสาเหตุท่ีไม่ได้ขอลาพักการเรียน
หรือไม่ได้คงสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนท่ีมิได้ลงทะเบียนมีขั้นตอนดังนี้คือ 

1. เขียนใบค าร้อง (ค าร้องลาพัก/รักษาสภาพ) ระบ ุขอคืนสภาพเพราะสาเหตุใด 
2. น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพ่ือเสนอความเห็น 
3. น าใบค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพจ านวน 200 บาท ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 500 บาท

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ พร้อมกับค่าธรรมเนียมของแต่ละภาคเรียน 
4. ส่งใบค าร้องท่ีช าระเงินแล้วท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือขออนุมัต ิ
*ท้ังนี้การคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 ข้อ 17  
 
12กำรขอลำพักกำรเรียนหรือขอรักษำสภำพนักศึกษำมีวิธีกำรอย่ำงไร 

นักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นหรือมีความประสงค์ท่ีจะหยุดเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง จะต้องส่งค าร้องขอลาพักการ
เรียน หรือขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาท่ีกองบริการการศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนนั้น  หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยฯก าหนด วิธีการปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี ้

1. เขียนใบค าร้องขอลาพักการเรียน หรือขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
2. น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพ่ือเสนอความเห็น 
3. ช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจ านวน 1,500 บาท ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และจ านวน 1,000 

บาท ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษท่ีฝ่ายการเงิน 
4. ส่งใบค าร้องท่ีมีหลักฐานแสดงว่าช าระเงินแล้วท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือด าเนินการหากนักศึกษาหยุดเรียนในภาคใดภาค

หนึ่ง โดยมิได้ขอลาพักหรือขอรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที 
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13นักศึกษำจะมีสิทธ์ิสอบปลำยภำคเรียนได้ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร 
นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน เมื่อนักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าชั้นเรียน ในกรณีท่ีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าหนดให้เข้าชั้นเรียนแต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ   

 
14นักศึกษำไม่มีสิทธิ์สอบปลำยภำคเรียนเพรำะเหตุใด 

นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนเนื่องจาก 
1.  มีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  และได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรมี

สิทธิ์สอบ 
2.  มีเวลาเรยีนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 60 ผู้ท่ีไมม่ีสทิธิ์สอบปลายภาคดังกล่าวนี้จะได้รับการพิจารณาผลการ

เรียนเป็น “F” ยกเว้นคณะกรรมการเห็นสมควรใหย้กเลกิรายวิชานั้น 
 

15นักศึกษำขำดสอบปลำยภำคเรียน ในรำยวิชำที่สอบในตำรำงจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร 
 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบในวันท่ีมีการจัดสอบ ให้นักศึกษาด าเนินการยื่นค าร้องขอสอบภายหลังท่ีกองบริการ
การศึกษาตั้งแต่ขาดสอบ จนถึงเปิดเรียนของภาคเรียนถัดไปแล้วไม่เกิน 15 วัน หากไม่มาติดต่อขอยื่นค าร้องตามก าหนด 
นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียน “F” 
 
16นักศึกษำจะต้องปฏิบัติตนในกำรเข้ำสอบอย่ำงไร 
 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  

1. น าบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรเข้าห้องสอบที่กองบริการการศึกษาออกให้ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ 
2. รู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบอย่างแน่ชัดล่วงหน้า 
3. ไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ท่ีไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ผู้ท่ีมา

เข้าสอบหลังจากลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น 
4. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต และไม่น าเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ 
5. นั่งประจ าโต๊ะท่ีก าหนดให้ ไม่เปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาต 
6. ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบและค าสั่งของกรรมการคุมสอบ 
7. ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน 
8. ไม่ติดต่อหรือพูดจากับผู้หนึ่งผู้ใดในเวลาสอบ หากมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็นให้แจ้งต่อกรรมการคุมสอบ 
9. ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่ท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ท่ียังสอบอยู่ ท้ังนี้ผู้เข้า

สอบจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชาน้ันๆ ไม่ได้ หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
10. ไม่น าข้อสอบ กระดาษค าตอบท่ีกรรมการคุมสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ 
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17นักศึกษำที่พยำยำมกระท ำทุจริตในกำรสอบจะถูกลงโทษอย่ำงไร 
 หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ หรือพยายามกระท าทุจริตในการสอบวิชาใดเมื่อได้
สอบสวนแล้ว นักศึกษาจะถูกลงโทษตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ให้เข้าสอบวิชาน้ัน 
2. ไม่ตรวจค าตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะวิชา ถ้าการกระท าผิดดังกล่าวเข้าลักษณะร้ายแรง ผู้นั้นอาจไม่ได้

สอบต่อไปอีกก็ได ้ถ้าผู้กระท าผิดเป็นข้าราชการจะได้รับการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามกฎหมายด้วย 
 
18นักศึกษำที่กระท ำทุจริตในกำรสอบจะถูกลงโทษ 

หากนักศึกษากระท าทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้ว นักศึกษาจะถูกลงโทษด้วยการไม่ได้รับการตรวจค าตอบ โดย
ถือว่าสอบตกทุกวิชาในการสอบคราวนั้น ถ้าผู้กระท าผิดเป็นข้าราชการจะถือว่าเป็นความประพฤติชั่วร้ายแรงผู้นั้นจะถูกสอบสวนเพ่ือไล่
ออกหรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายด้วย ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน จะสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นสมคบกันกระท าทุจริต 
 
19กำรยกเลิกรำยวิชำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

กำรยกเลิกรำยวิชำ หมายความว่า นักศึกษาลงทะเบียนเรียนช าระเงินในเทอมนั้นๆ แล้วแต่เมื่อเรียนไประยะหนึ่งเกิดไม่ชอบ 
ไม่เข้าใจหรืออื่นๆ จึงมาขอยกเลิกวิชา ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กองบริการการศึกษาจะบันทึก W โดยไม่น ามาคิดหน่วยกิต 
 
20กำรยกเลิกรำยวิชำ มีวิธีกำรอย่ำงไร 

นักศึกษาท่ีจะขอยกเลิกรายวิชา จะต้องด าเนินการอย่างช้าท่ีสุด 2 สัปดาห์ หรือ15วันก่อนก าหนดสอบปลายภาคหรือ
ตามก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ 

1. น าใบค าร้องขอยกเลิกรายวิชาไปให้อาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้ความเห็นชอบ 
2. มอบส่วนค าร้องส าหรับให้อาจารย์ผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการส่งเกรดเป็น “W” พร้อมการประเมินผลประจ าภาคเรียน 
3. ยื่นใบค าร้องท่ีกองบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกในระเบียนนักศึกษาต่อไป 
กรณียกเลิกผ่านระบบออนไลน์ให้กระท าตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 
21กำรเพิ่มรำยวิชำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

กำรเพิ่มรำยวิชำ หมายความว่า การขอลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดให้ในระบบออนไลน์ และอยู่ใน
ช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาตโดยจ านวนหน่วยกิต เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินท่ีมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังเวลาเรียน เวลาสอบไม่ซ้ ากัน 
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22กำรเรียนในภำคฤดูร้อน (ภำคเรียนที่ 3) ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติมีคุณสมบัติและวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร 
วิชำที่สำมำรถลงทะเบียนในภำคฤดูร้อน 

     1. ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     2. วิชาฝึกประสบการณ์ หรือสหกิจศึกษา ซึ่งต้องไม่มีการลงทะเบียนเรียนพร้อมกับรายวิชาอื่นใด และต้องเรียนในรายวิชาเอก
บังคับครบแล้ว 
 3. วิชาเลือกเสรี ที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ  

4. วิชาบังคับท่ีมีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน 
กำรด ำเนินกำร 
1. นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถรับใบลงทะเบียนจากกองบริการการศึกษา โดยให้นักศึกษาเขียนรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนและให้

กองบริการการศึกษาตรวจสอบก่อนไปช าระเงินท่ีฝ่ายการเงินเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม 
2. ส่งใบลงทะเบียนท่ีช าระเงินแล้วให้กองบริการการศึกษา เพ่ือด าเนินการบันทึกรายวิชาในระบบทะเบียนของนักศึกษา

ต่อไป 
ท้ังนี้จ านวนหน่วยกิตรวมกันแล้วต้องไม่เกินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (9 หน่วยกิต) และมีเวลาเรียนและการวัดผลตามปฏิทิน 

และข้อบังคับท่ีก าหนด 
 
23กำรขอย้ำยสถำนศึกษำมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร 

นักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นต้องย้ายจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ไปยังมหาวิทยาลัยฯ  อื่นท่ีอยู่ในสังกัดเดียวกันให้
ปฏิบัติดังนี ้

1. เขียนใบค าร้อง ขอย้ายสถานศึกษา และแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 
2. น าใบค าร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความเห็น 

 3. ยื่นค าร้องท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือด าเนินการขออนุมัต ิและออกหนังสือสอบถามและส่งตัว 
4. ติดต่อทราบผลการย้ายได้ท่ีกองบริการการศึกษา (คุณสมบัติของนักศึกษาจะย้ายไป มหาวิทยาลัยอื่น จะต้องเรียน

โอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
 

23กำรขอแก้ช่ือ สกุล ยศ หรือค ำน ำหน้ำนำม ให้ปฏิบัติตำมขั นตอนดังนี คือ 
นักศึกษาท่ีประสงค์จะแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ หรือค าน าหน้านาม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ 
1. เขียนค าร้อง พร้อมแนบหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ยศ ค าน าหน้านาม  
2. น าค าร้องไปขอช าระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน 
3. น าค าร้องมายื่นท่ีกองบริการการศึกษา พร้อมแนบค าสั่งแต่งตั้งยศ(ถ้ามี)(ในกรณีท่ีเปลี่ยนยศ) (จะต้องด าเนินการให้

แล้วเสร็จอย่างช้าก่อนอนุมัตจิบการศึกษาเท่านั้น) 
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24กำรขอส ำเร็จกำรศึกษำมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร 
นักศึกษาท่ีทราบว่าตนส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. เขียนใบค าร้อง ขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. น าใบค าร้องไปช าระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตท่ีฝ่ายการเงินจ านวน 500 บาท (ภาคปกติ) หรือ 300 บาท (ภาคพิเศษ) 
3. ส่งใบค าร้องท่ีกองบริการการศึกษา แล้วรออนุมัติผลตามก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ 
หมำยเหตุ การขอส าเร็จการศึกษาจะด าเนินการเป็นหมู่เรียน ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดฝ่ายทะเบียนจะไม่รับ

ด าเนินการเป็นรายบุคคล ยกเว้นบุคคลผู้นั้นเป็นนักศึกษาตกค้างและนักศึกษาต้องติดตามผลการส าเร็จการศึกษาด้วยตนเอง ทุกภาค
เรียนท่ีคาดว่าจะจบการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง 

 
25กำรขอถอนเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร 

นักศึกษาท่ีขอลาออก ขอย้ายสถานศึกษา หรือขอส าเร็จการศึกษา ซึ่งยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการอนุมัติแล้ว
สามารถขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติโดยปฏิบัติดังนี้ 

1. ติดต่อเขียนใบค าร้อง ขอถอนเงินค่าประกันท่ีฝ่ายการเงิน (กรณีส าเร็จการศึกษา) 
2. ติดต่อเขียนค าร้องท่ีกองบริการการศึกษา แล้วยื่นค าร้องท่ีฝ่ายการเงิน (กรณีลาออก/ย้าย) 

  
26เกณฑ์ที่ถือว่ำสอบได้ในแต่ละรำยวิชำเป็นอย่ำงไร 

ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ คือ “A” “B+” “B” “C+” “C” “D+” “D” “S” หากนักศึกษาได้ “I” นักศึกษาผู้นั้นต้อง
ติดต่อผู้สอน และด าเนินการเปลี่ยน “I” เป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่เสร็จภายใน
ก าหนดผลงานท่ีค้างอยู่จะมีค่าเป็นศูนย์และพิจารณาจากคะแนนท่ีมีอยู่แล้วเท่านั้น หากผู้สอนมิได้ท าการประเมินให้เสร็จสิ้น นาย
ทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “F” ส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หากไม่สามารถผ่านรายวิชานั้น 
นักศึกษาจะได้ผลการเรียน “U” 

 
27นักศึกษำลงทะเบียนเรียนได้กี่หน่วยกิตในแต่ละภำคเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกสาขาวิชามีลักษณะส าเร็จรูป กล่าวคือมหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้นักศึกษาเรียนตาม
แผนการเรียนท่ีคณะกรรมการวิชาการวางไว้ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด
อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถเรียนตามแผนซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดให้ได้จ าเป็นท่ีจะต้องจัดแผนการเรียนท่ี แตกต่าง
ออกไปด้วยตนเอง มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. นักศึกษำภำคปกติ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 22 หน่วยกิต ในภาคเรียนท่ีไม่มีรายวิชาฝึกสอนหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หากภาคเรียนใดลงทะเบียนรายวิชาฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืนๆ อีกไม่ได้ (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย) 

2. นักศึกษำภำคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนไดสู้งสุดภาคเรียนละไม่เกิน 12 หน่วยกิต  
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28ระบบกำรให้คะแนนในกำรประเมินผลวิชำเรียนเป็นอย่ำงไร 
นักศึกษาจะได้คะแนนการเรียนรายวิชาต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 

  ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม         4.0 
 B+   ดีมาก         3.5 
 B   ดี        3.0 
 C+   ดีพอใช ้         2.5 
 C   พอใช ้         2.0 
 D+   อ่อน         1.5 
 D   อ่อนมาก         1.0 
 F   ไม่ผ่าน         0.0 

  FE   หมายความว่า    ขาดสอบปลายภาค 

 S   หมายความว่า    เป็นท่ีพอใจ 
 U   หมายความว่า    ไม่เป็นท่ีพอใจ 
 I   หมายความว่า    ยังวัดผลไม่สมบูรณ์ 
 AU   หมายความว่า      เข้าร่วมเรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 
 W   หมายความว่า    ยกเลิกวิชา 
 

29กำรขอลงทะเบียนเรียนมีวิธีปฏิบัติอย่ำงไร 
1. นักศึกษากลุ่มท่ีลงทะเบียนเรียน และ/หรือ เพ่ิมเติม แก้ไข ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ นั้น  
2. นักศึกษากลุ่มท่ีลงทะเบียนเรียนเกินระยะเวลาท่ีก าหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

ดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษากรอกค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินก าหนด (ล่าช้า) เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาผ่านกองบริการการศึกษา เร่ือง ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาตามค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินก าหนด (ล่าช้า) ว่าผ่านการอนุมัติหรือไม่ ท่ีกองบริการ

การศึกษาภายใน 5 วันท าการ หลังจากยื่นค าร้องแล้ว หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่านักศึกษาไม่
ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน  

ขั้นตอนท่ี 3 ให้นักศึกษาเขียนใบค าร้องท่ัวไปขอลงทะเบียนออนไลน์เกินก าหนดระยะเวลาและขอเอกสารการ
ลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้) เจ้าหน้าท่ีกองบริการการศึกษาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ให้นักศึกษาในวันท่ีนักศึกษามาติดต่อ 

ขั้นตอนท่ี 4 เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้นักศึกษา ไปช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
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30กำรท ำบัตรนักศึกษำควรปฏิบตัิอย่ำงไร 

นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกคนต้องมาด าเนินการถ่ายรูปเพ่ือท าบัตรนักศึกษาในวันท่ี เวลา และสถานท่ีท่ีกอง
บริการการศึกษาก าหนด โดยนักศึกษาต้องแต่งกายดังนี้  

ภำคปกติ ต้องแต่งกายถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2557 ผมรัดรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ  

ภำคพิเศษ แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวเท่านั้น ผมรัดรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ  
   
31ค ำตอบที่นักศึกษำต้องกำรทรำบไม่มีอยู่ในนี จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร 
 หากค าถามค าตอบท่ีมีอยู่ในคู่มือนี้ไม่ตรงกับปัญหาหรือข้อสงสัยของนักศึกษา ให้สอบถามได้ท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นล าดับ
แรก และหากมีประเด็นค าถามอื่นท่ีนอกเหนือจากค าถามในเล่มคู่มือให้สอบถามได้ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือสาขาวิชาหรือคณะ 
หรือกองบริการการศึกษา 
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  ตอนที่ 4 โครงสร้ำงหลักสตูร 
         มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนครศรีอยธุยำ 

 
ประกอบด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศา

สตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี ้

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (General Education) มีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยให้ศึกษา
รายวิชาต่างๆ จนเกินความเข้าใจ เป็นวิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกลมีความเข้าใจใน
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ 

 กลุ่มวิชาภาษา   
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 กลุม่วิชาสังคมศาสตร ์ 
 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ (Specialized Education) หมายถึง วิชาเฉพาะทางใด ทางหนึ่งท่ีนักศึกษาแต่ละคนจะเลือกเรียน 

เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะรู้เทคนิควิธี และเข้าใจกระบวนการงานอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ หมวดวิชา
เฉพาะ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

 กลุ่มวิชาแกน/พื้นฐานวิชาชีพ   
 กลุ่มวิชาเอก 
 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกจิศึกษา 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี (Free Elective) หมายถึง วิชาท่ีให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัดและมีความสนใจ 

เพ่ือให้มีโลกทัศน์ท่ีกว้างขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมำยเหต ุ  ตัวย่อหน่วยกิต  น(ท-ป-อ)  หมายถึง 
น  =  จ านวนหน่วยกิต  ท  =  ทฤษฎ ี ป  =  ปฏิบัต ิ อ  =  ศึกษาด้วยตนเอง 
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หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (General Education) 
 
  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นหมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัยได้จัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังนี้ จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นดังกล่าว       
เมื่อนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 
 

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

1. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความอุตสาหะ มีจิตสาธารณะ  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในศาสตร์หลักเพ่ือการด ารงชีวิต รู้เท่าทันเหตุการณ์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตได้  
3. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ 
4. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและน าไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม   
5. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก    
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
 

1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่เป็นรายวิชาพ้ืนฐานของหมวดวิชาเฉพาะ 
2. รายวิชาศึกษาท่ัวไปม ี4 กลุ่มวิชา ต้องจัดให้เรียนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อก าหนด 
3. หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้จัดการเรียนการสอนดังนี้ 

ระดับปริญญำตรี โครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี ้
3.1 กลุม่วิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
3.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร ์   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
3.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร ์   ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
3.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต  

4. การเรียนการสอน เน้นรูปแบบการบูรณาการวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน 
5. ไม่ควรเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชาเอกของสาขาวิชา 
6. จัดให้เรียนตามรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ควรจัดให้เรียนให้เสร็จสิ้นภายในชั้นปีท่ี 2 
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โครงสร้ำงหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 

1. กลุ่มวิชำภำษำ       ไม่น้อยกว่ำ   9 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน            3   หน่วยกิต 

 9001103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 เลือกเรียน       ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

 9001101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 9001102   การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 
 9001104   การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 9001105   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน       3(3-0-6) 
 9001106   ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้      3(3-0-6) 
 9001107   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 9001108   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 9001109   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 *9001110  ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง       3(3-0-6) 
 *9001111   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน      3(3-0-6) 
 *หมำยเหตุ :  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
 2. กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์     ไม่น้อยกว่ำ   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   สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 9001206   ทักษะการรู้สารสนเทศ        3(3-0-6) 
 *9001207   ศิลปะในการด ารงชีวิต        3(3-0-6) 
 *9001208   ชีวิตและความตาย        3(3-0-6) 
 *9001209   สมาธิในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 *9001210   เสน่ห์และลีลาในงานบริการ       3(3-0-6) 
 *หมำยเหต ุ:  มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
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 3. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์     ไม่น้อยกว่ำ   9   หน่วยกิต 

 บังคับเรียน             3   หน่วยกิต 
 9001301   อยุธยาศึกษา              3(3-0-6) 

 เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
 9001302   มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม       3(3-0-6) 
 9001303   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 9001304   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 9001305   ไทยศึกษา         3(3-0-6) 
 9001306   วิถีชีวิตมุสลมิ         3(3-0-6) 
 9001307   สื่อมวลชนกับสังคม        3(3-0-6) 
 9001308   การจัดการธุรกิจปจัจุบัน        3(3-0-6) 
 9001309   ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน     3(3-0-6) 
 9001310   เอเชียศึกษา         3(3-0-6) 
 9001311   วิถีโลก        3(3-0-6) 
 9001312   พลเมืองไทยและพลเมอืงโลก       3(3-0-6) 
 *9001313   เงิน เงิน เงิน         3(3-0-6) 
 *9001314   เศรษฐกิจสีเขียว         3(3-0-6) 
 *9001315   ความเป็นเจ้าบ้าน         3(3-0-6) 
 *หมำยเหต ุ:  มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ  
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 4. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณติศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ   6 หน่วยกิต 

 บังคับเรียน               3  หน่วยกิต 
 9001408  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

 เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ    3  หน่วยกิต 
 9001401   การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ     3(2-2-5) 
 9001402   ผู้น านันทนาการ       3(2-2-5) 
 9001403   นันทนาการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5)  
 9001404   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
 9001405   คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
 9001406  การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน    3(2-2-5) 
 9001407   วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
 9001409   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 9001410   เพศศึกษาและอนามัยการเจรญิพันธุ์     3(3-0-6) 
 9001411   อาหารเพ่ือสุขภาพและชีวิต      3(3-0-6) 
 9001412   ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 9001413   เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต      3(3-0-6) 
 *9001414   วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่      3(3-0-6) 
 *หมำยเหต ุ:  มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 

รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Thai Language for Communication 
  หลักเกณฑ์และทักษะทางภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน       
เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะทางภาษา ปฏิบัติกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
9001102 การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้      3(3-0-6) 
  Reading Thai Language for Learning 
  ลักษณะท่ัวไป รูปแบบ ประเภทและจุดมุ่งหมายของงานเขียนและงานประพันธ์  หลักและเทคนิคการอ่านจับ
ใจความส าคัญ การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนประเภทวิชาการ สารคดี และบันเทิงคดี การอ่านเพ่ือรวบรวมความรู้ ความ
บันเทิง และฝึกวิจารณญาณ  
 
9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  English for  Communication 
  การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการติดต่อ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
9001104 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  Reading English in Daily Life 
  กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น รูปแบบ และเทคนิคในการอ่านรูปแบบต่าง ๆ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
9001105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน      3(3-0-6) 
  English for Job Application 
  ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์งาน ค าศัพท์
เกี่ยวกับต าแหน่งต่างๆ ภายในองค์กร การสื่อสารทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์กร 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้      3(3-0-6) 
  English for Study Skill 
  ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การฟังบรรยาย การอ่านงานวิชาการ การจดบันทึก 
การสรุปความ การค้นคว้า การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Japanese Language for Communication 
  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะน าตัว การสอบถาม
ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
 
9001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese Language for Communication  

การฟังและการพูดภาษาจีนในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะน าตัว การสอบถามข้อมูล 
การแสดง ความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
       
9001109 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Korean Language for  Communication 
  การฟังและพูดภาษาเกาหลีในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะน าตัว การสอบถามข้อมูล 
การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
 
9001110  ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง        3(3-0-6) 
             English Through Edutainment   
             สาระบันเทิงเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและวัฒนธรรม จากข่าว สารคดี เกม การ์ตูน และแอนนิ
เมชั่น ภาพยนตร์ เพลง วีดิทัศน์ประกอบเพลง คลิปวีดิทัศน์ และละคร 
หมำยเหต ุ:  มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
  Edutainment for learning english; communication and culture learning through news, features, 
documentaries, games, cartoons and animations, movies, songs, music videos, video clips, and dramas 
Remark : Teaching in English 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน        3(3-0-6) 
  English for Standardized Tests 
             ลักษณะข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและเทคนิคการท าข้อสอบ ไวยากรณ์ และค าศัพท์ 
บทอ่าน การสนทนา บทสนทนา และส านวนท่ีมักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
             Characteristics of standardized tests of English proficiency; test structures and techniques; 
grammar and vocabulary; passages; conversations; dialogues and expressions frequently appeared in english 
standardized tests 
Remark : Teaching in English 
 
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
9001201 ชีวิตกับจริยธรรม        3(3-0-6) 
  Life and Morality 
  ชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมต่อชีวิต การพัฒนาชีวิตด้วย
หลักจริยธรรมเพื่อการครองตน ครองคนและครองงาน เกณฑ์การตัดสินค่าทางจริยธรรม รวมถึงการพิจารณาปัญหาจริยธรรมใน
สังคมร่วมสมัย 
 
9001202 ปรัชญากับชีวิต        3(3-0-6) 
  Philosophy and Life 
  ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของปรัชญา สาระส าคัญของอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ 
ประเด็นปัญหาทางปรัชญาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
 
9001203 การคิดและการพัฒนาตน       3(3-0-6) 
  Thinking and Personal Growth 
  ความหมาย ธรรมชาติของการคิด เครื่องมือที่ใช้ในการคิด องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการคิดของมนุษย์ ทฤษฎี
และแนวคิดเกี่ยวกับความคิด ความคิดชนิดต่างๆ การน าความคิดประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน การติดต่อสื่ อสารและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี การขจัดความขัดแย้งภายในตนเองและบุคคลอื่น การท างานร่วม  กันกับผู้อื่น 
การค้นพบและสร้างสันติสุขในตนเอง ครอบครัว และสังคมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบการรับรู้ตัวตนและการพัฒนาตนเอง 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ       3(3-0-6) 
  Personality Development 
  การพัฒนาคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน จิตวิทยาการสื่อสาร การโน้มน้าวใจ 
มารยาททางสังคม และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
9001205 สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  Aesthetics in Daily Life 
  ศาสตร์ทางความงาม  การวิเคราะห์ ความหลากหลายของการรับรู้ กระบวนการและองค์ประกอบของการรับรู้
ความงาม การรับรู้ความงามในธรรมชาติและความงามท่ีมนุษย์สร้างขึ้น สุนทรียะทางทัศนศิลป์ คีตศิลป์ นาฏศิลป์ และวัตถุใน
ชีวิตประจ าวัน การสร้างประสบการณ์สุนทรียะรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาค่านิยมด้านสุนทรียภาพในตัวบุคคล  
 
9001206 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Literacy 
  การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ การให้
ความหมายและการวิเคราะห์ความต้องการ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและทักษะการสืบค้น การประเมินคุณค่า 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณของผู้ใช้
สารสนเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์ 
 
9001207  ศิลปะในการด ารงชีวิต         3(3-0-6) 
  Art of  Living 
             ความต้องการขั้นพ้ืนฐานในชีวิต ทักษะการด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์ 
สัมพันธภาพภายในครอบครัว มารยาททางสังคมในแต่ละวัฒนธรรม การค้นหาตัวเองเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี และการประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
              Basic needs of life; skill to live safely  in various situations; human and family relationship; 
social manners of various cultures; self - actualization for the quality of life; and applying knowledge for an 
awareness of others’ needs 
Remark : Teaching in English 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001208  ชีวิตและความตาย         3(3-0-6) 
             Life and Death 
             ความหมายและก าเนิดของชีวิต ชีวิตท่ีดีในทัศนะของจริยศาสตร์ จุดมุ่งหมายของชีวิต ความหมายและธรรมชาติ
ของความตาย ภาวะใกล้ตาย การรับมือกับความตาย และชีวิตหลังความตาย 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
             Meaning and origin of life; a good life in ethical view; aims of life; meaning and nature of 
death; near-death life; coping with death and life after death 
Remark : Teaching in English 
 
9001209  สมาธิในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
             Meditation in Daily Life 
             ความหมาย ความส าคัญและระดับของสมาธิ วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น อุปสรรคของสมาธิ สมาธิในการเรียน หลัก
สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา และอานิสงส์ของการฝึกสมาธิ 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
             Meaning; significance and levels of meditation; meditation practice for beginners; obstacles to meditation; 
meditation for study; concentration meditation (Samatha Bhāvanā) and insight meditation (Vipassanā Bhāvanā); and benefits 
of both meditations 
Remark : Teaching in English 
 
9001210  เสน่ห์และลีลาในงานบริการ        3(3-0-6) 
            Charm and Style in Service 
             ความรู้เบื้องต้นขององค์ประกอบส าคัญและลักษณะในงานบริการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การ
บริหารเสน่ห์จากบุคลิกภาพภายในและภายนอก ศิลปะในการเจรจาและการต้อนรับ การโน้มน้าวใจและการสร้าง      ความ
ประทับใจ การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในงานบริการ คุณธรรมและจริยธรรมของงานบริการ 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
             Introduction of the important elements and aspects of service; concept and theory of 
personality; charming management of internal and external personality; the art of negotiation and welcome; 
persuasion and impression; the environment management in service; moral and ethical in service 
Remark : Teaching in English 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 
9001301 อยุธยาศึกษา        3(3-0-6) 
  Ayutthaya Studies 
  วิวัฒนาการและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของอยุธยา ในมิติการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม ท้ังบริบทประวัติศาสตร์ สังคมร่วมสมัย และความเป็นเมืองมรดกโลก 
 
9001302 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม      3(3-0-6) 
  Human, Society and Environment 
  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บทบาทของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไข และการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
9001303 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Law in Daily Life 
  ความหมายและความส าคัญของกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน 
สัญญาท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ครอบครัวและมรดก ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนท่ีเป็นความรู้เบื้องต้น กฎหมายเกี่ยวกับ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและกฎหมายเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 
9001304 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Economy in Daily Life 
  หลักเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ 
รายได้จังหวัด เงินและสถาบันการเงิน การคลังรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน และหลักธรรมในการด ารงชีวิต 
 
9001305 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
  Thai Studies 
  วิวัฒนาการและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม เศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครองไทย ความหลากหลายทางสังคมและพหุวัฒนธรรมไทย แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้วาทกรรมความ
เป็นไทย 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001306 วิถีชีวิตมุสลมิ        3(3-0-6) 
  Muslim  Ways of Life 
  ความเป็นมาและพ้ืนฐานโครงสร้างของศาสนาอิสลาม การด าเนินชีวิตของมุสลิมภายใต้หลักศรัทธา หลักการ
ปฏิบัติหลักจริยธรรม ลักษณะทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี ศิลปะ และสันทนาการ 
 
9001307 สื่อมวลชนกับสังคม       3(3-0-6) 
  Mass Media and Society 
  คุณลักษณะ บทบาทหน้าท่ี และอิทธิพลของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ท่ีมีผลต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
การใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของปัจเจกบุคคล สถาบันทางสังคม องค์กรธุรกิจ และองค์กรทางการเมือง รวมทั้งแนวทางในการ
รู้เท่าทันสื่อและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อมวลชน 
 
9001308 การจัดการธุรกิจปจัจุบัน       3(3-0-6) 
  Contemporary Business Management 
  แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการทางการจัดการธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบทางธุรกิจ      การ
จัดการธุรกิจในปัจจุบันด้านการตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี และทรัพยากรมนุษย์ งานส านักงานและการสื่อสารทางธุรกิจ 
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
9001309 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน     3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Geography 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียนด้านท่ีตั้ง อาณาเขต พรมแดน ลักษณะ
ทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การกระจายตัวของประชากร ความแตกต่าง
ทางเศรษฐกิจสังคมของประชากรอันเนื่องมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาส าคัญทางภูมิศาสตร์ท่ีมุ่งผลต่อปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน 
 
9001310 เอเชียศึกษา        3(3-0-6) 
  Asian Studies 
  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของเอเชีย 
บทบาทและความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย และบทบาทของเอเชียท่ีมีผลต่อโลกท้ังทางวัฒนธรรม การเมือง 
และเศรษฐกิจ 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001311 วิถีโลก         3(3-0-6) 
  The Global Ways 
  วิวัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของโลก สภาพปัจจุบัน ทิศทางของสังคมโลก 
วิกฤตการณ์โลก และการปรับตัวของไทยกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 
9001312 พลเมืองไทยและพลเมอืงโลก      3(3-0-6) 
  Thai and Global Citizens 
  ความหมายและความส าคัญของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  การศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็นพลเมือง จิตสาธารณะ 
สิทธิมนุษยชน ความเป็นพลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ และการปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
9001313   เงิน เงิน เงิน          3(3-0-6) 

Money Money Money 
             การตรวจสุขภาพการเงิน วางแผนการเงิน การสร้างฝันเป็นจริงด้วยแผนการเงิน ฉลาดหา ฉลาดใช้ บนความ
จ าเป็นและความต้องการจดบันทึกเพ่ือควบคุมและความมั่งคั่ง การสะสมสร้างสุข และหลักการให้เงินท างานแทนเพ่ือความสุขในบ้ัน
ปลายชีวิต 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
            Financial health checking; financial planning; pursue the dream by financial plan; smartly earning; 
smartly spending base on need and want;  note for controlling and wealth; saving for happiness; and letting 
money work for happy retired life 
Remark : Teaching in English 
 
9001314   เศรษฐกิจสีเขียว          3(3-0-6) 
             Green Economy 
             เศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียมของสังคม การลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การดูแล
สิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรแทนการแสวงหาก าไร การพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการใช้ทรัพยากรให้
น้อยลง ต้นทุนทางปัญญา ทักษะการสร้างสรรค์ และผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
  Economy for life quality development; social equity; reducing environmental impact; 
environmental care; reducing  natural resource use instead of profit; sustainable development; creative economy 
and reducing natural resource use; intellectual capital; creative skills and creative economy works 
Remark : Teaching in English 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001315   ความเป็นเจ้าบ้าน          3(3-0-6) 
             Hospitality 
             วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม่ ความคิดในการเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างหรือ
ข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรม ทัศนคติ พฤติกรรมชาวต่างชาติต่อวิถีของ
เจ้าบ้าน ขนบธรรมเนียมและกฎ ระเบียบท่ีควรปฏิบัติในฐานะเจ้าบ้าน 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
  Culture and cultural diversity in contemporary society; concept for understanding intercultural or cross-
cultural interaction; culture in globalization; Thai’s culture; influence of cultures, attitude and  behavior of 
foreigners on the host’s habit; customs and regulations for being host 
Remark : Teaching in English    

    
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
9001401 การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ      3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การฝึกทักษะพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย การฝึกออก
ก าลังกายรูปแบบต่างๆ การเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
 
9001402 ผู้น านันทนาการ        3(2-2-5) 
  Recreation Leadership 
  ความส าคัญ คุณสมบัติ การด าเนินงาน เทคนิคและวิธีการเป็นผู้น านันทนาการ การเสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม การเขียนโครงการ และการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น าด้วยกิจกรรมต่างๆ ทางนันทนาการ 
 
9001403 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
  Recreation in Conservation of nature and Environment 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ในทางนันทนาการ ปัญหาของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ความส าคัญและความจ าเป็นของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาลักษณะ
ของแหล่งธรรมชาติประเภทต่าง ๆ กับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการท่ีเหมาะสม กิจกรรมงาน
อดิเรก กิจกรรมส ารวจนอกสถานท่ี 
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9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Information Technology for Learning 
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ การประมวลผลค า การ
น าเสนอ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลก ปัจจุบันในศตวรรษท่ี 21 และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
9001405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 
  Computer in Daily Life 
  การเรียนรู้ลักษณะท่ัวไปของการจัดการข้อมูลในส านักงาน การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยใน
การจัดการข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ การติดตั้งและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมด้ าน
การค านวณ การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชีวิตในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
9001406 การออกแบบเว็บเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้งาน    3(2-2-5) 
  Basic Web Design and Applications 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บ หลักการออกแบบ และเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บ  ภาษาท่ีใช้ในการสร้างเว็บ 
หลักการสร้างและปรับปรุงโฮมเพจ การสร้างเว็บบนเครือข่าย หลักและการพัฒนาเว็บ การใช้โปรแกรมส าหรับการออกแบบเว็บ 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบพัฒนาเว็บเพ่ือการจัดการสารสนเทศ และติดตามประเมินผล   
 
9001407 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life 
  ผลกระทบของความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีส่งผลต่อ   การพัฒนาคุณภาพชี วิต 
องค์ประกอบของสุขภาพ การบูรณาการแนวความคิดและวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ
สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมการป้องกันภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้บริการสุขภาพเมื่อประสบปัญหา 
 
9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  Science and Technology in Daily Life 
  ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมีเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร 
สิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ และการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001409 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
  ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล การค านวณเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์
ข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจ เน้นการบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม 
 
9001410 เพศศึกษาและอนามัยการเจรญิพันธุ์      3(3-0-6) 
  Sexuality Education and Reproductive Health 
  ความหมาย แนวคิด ขอบข่าย ความส าคัญของเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ ความรู้เรื่องเพศวิถี องค์ประกอบเรื่องเพศ พฤติกรรมท่ีถูกต้องทางเพศ สุขภาพทางเพศ 
ค่านิยม สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมวิถีทางเพศ การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว การวางแผนชีวิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
9001411 อาหารเพ่ือสุขภาพและชีวิต       3(3-0-6) 
  Food for Health and Life 
  ความส าคัญของอาหาร แหล่งอาหาร การบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี โภชนาการของบุคคลแต่ละวัยและ
ปัญหาโภชนาการ  มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร บทบาทอาหารต่อชีวิต สังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์ 
 
9001412 ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  Safety in Daily Life 
  แนวคิด ความหมาย ขอบเขต การตระหนักถึงความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยในการ
ใช้สารเคมีท้ังในครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม สีและเครื่องหมายความปลอดภัย ความปลอดภัยในการใช้
ไฟฟ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ท่าทางในการท างานเพ่ือความปลอดภัย โรคจากการท างาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ 
 
9001413 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Biotechnology and life 
  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นและการใช้ประโยชน์ ประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช สัตว์ 
ทางอุตสาหกรรม การเกษตรโดยบทบาทของจุลินทรีย์ในท้องถิ่น ด้านอาหารเพ่ือสุขภาพ ทางการแพทย์ เภสัชกรรม ทาง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001414  วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่        3(3-0-6) 
             Science and Modern Life 
             จุดก าเนิดวิทยาศาสตร์ จินตนาการเพ่ือการปรับเปลี่ยนชีวิตในโลกสมัยใหม่  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ  ความเป็นอยู่ท่ีดี  การบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร อาหาร สิ่งแวดล้อม 
การแพทย์ ศิลปวัฒนธรรม และวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
             Origin of science; imaginary visions for modern life development; effects for science on 
promoting the better quality of life; creative and ethical integration with information technology; communication; 
food; agriculture, environment; medicine; arts and culture; and engineering 
Remark : Teaching in English  
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สำระส ำคัญของหลักสูตร คณะครุศำสตร ์
 
หลักกำร 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตก าลังคนท่ีสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังท่ีเป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้
อย่างกว้างขวาง 
จุดมุ่งหมำย 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นครู มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ตลอดจนมีจิตใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

2. มีความรู้และเทคนิควิธีท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีความคิดสร้างสรรค ์มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
4. มีสุขนิสัยท่ีส่งเสริมคุณภาพทางกายและทางใจ ท้ังในส่วนตนและส่วนรวม 
5. มีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
6. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
7. รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของชาติ และมีความส านึกในความเป็นคนไทย 

 

คณะครุศำสตร์  มีจ ำนวนทั งหมด 10 สำขำวิชำ ดังนี  
  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต มีจ ำนวน 10 สำขำวิชำ คือ 
   1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    
   2.  สาขาวิชาสังคมศึกษา    
   3.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
   4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
   5.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์    
   6.  สาขาวิชาพลศึกษา 
   7.  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   
   8.  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   
   9.  สาขาวิชาการประถมศึกษา   
   10. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์         

Bachelor of Education Program in Mathematic 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) 

 

ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 
   มุ่งการผลิตครูคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีมีความรอบรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็น
ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคม มี
ความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง และการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ทางด้านทฤษฎี เนื้อหาและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับแคลคูลัส จ านวนและการ

ด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต สถิติและความน่าจะเป็น โดยประยุกต์เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้

แนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนคณิตศาสตร์ 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ มีความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี ใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบท่ี
หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 
 2.5 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคณิตศาสตร์เอาใจ
ใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

2.6 มีจิตส านึกของความเป็นครูคณิตศาสตร์มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการ วิชาชีพ  มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีด ี
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 1. ครูสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาท้ังในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2. เจ้าหน้าท่ีหรือนักวิชาการในโครงการพัฒนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 52   หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาบังคับเรียน     34   หน่วยกิต 
    2.1.2 วิชาเลือกเรยีน   ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
    2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู   14   หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาบังคับเรียน     70 หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต 
    2.2.3 วิชาเลือกเรยีน   ไม่น้อยกว่า 4   หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
      เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
  ที่เคยเรียนมาแล้ว   
 
  หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร 
   (นับรวมจ านวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถเทียบโอนได้) 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ          ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 
  2.1 วิชำชีพครู          ไม่น้อยกว่ำ  52  หน่วยกิต 

     2.1.1 วิชำบังคับเรียน       34  หน่วยกิต 
 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู       3(2-2-5) 
 1001201   คอมพิวเตอร์ส าหรับคร ู            2(1-2-3)  
 1011107   คุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นครู      3(3-0-6) 
 1022103   ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร           3(2-2-5) 
 1023212   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน              3(2-2-5) 
 1032101   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 1043101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 1044201  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้           3(2-2-5) 
 1052201   จิตวิทยาส าหรับคร ู            2(1-2-3) 
 1053306   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู     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 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต 
 1000101   ภาษาไทยส าหรับครู            3(2-2-5) 
 1000102   ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู            3(2-2-5) 
 1000103   ศิลปะการพูดส าหรับครู            2(2-0-4) 
 1000301   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร-ียุวกาชาด       2(1-2-3) 
 1010201   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน           2(2-0-4) 
 1023202   กิจกรรมพฒันาผู้เรียน            2(2-0-4) 
 1023203   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
 1023204   การจัดการสอนซ่อมเสรมิ            2(2-0-4) 
 1023212   การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน       2(1-2-3) 
 1024601   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด       2(1-2-3) 
 1024602   การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน                    2(1-2-3) 
 1030601   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      2(1-2-3) 
 1043602   การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย           2(1-2-3) 
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 1050101   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์            2(1-2-3) 
 1050401   มนุษยสัมพันธส์ าหรับคร ู            2(2-0-4) 
 1054503   จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ       2(2-0-4) 
 1060101   ภาวะผู้น า             2(2-0-4) 
 1060201   การบริหารโครงการในโรงเรียน         2(2-0-4) 
 1060701   การจัดการความรู้            2(2-0-4) 

     2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณว์ชิำชีพครู             14  หน่วยกิต 
 1004801   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1         1(90)  
 1004802   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)                1(90)  
 1005801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)                       6(540)  
 1005802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)                      6(540) 

 2.2  วิชาเอก      ไม่น้อยกว่า  80   หน่วยกิต 
      2.2.1 วิชาบังคับเรียน          70   หน่วยกิต 

 1121101   จ านวนและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน                  3(2-2-5) 
 1122101   สถิติส าหรับครูคณิตศาสตร์            3(2-2-5) 
 1123101   การวัดขั้นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน      3(2-2-5) 
 1123102   เรขาคณิตระดับโรงเรียน               3(2-2-5) 
 1123103   พีชคณิตระดับโรงเรียน            3(2-2-5) 
 1123104   ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน      3(2-2-5) 
 1123601   การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน                3(2-2-5) 
 1124101   การวัดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน              3(2-2-5) 
 1124102   ความน่าจะเป็นและสถิติระดับโรงเรียน                3(2-2-5) 
 1124303   สื่อและนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์        3(2-2-5) 
 1124902   สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา            1(0-2-1) 
 4091101  แคลคูลัส1             3(3-0-6) 
 4091201   หลักการคณิตศาสตร์                3(3-0-6) 
 4091501   เรขาคณิตวิเคราะห์            3(3-0-6) 
 4092301   พีชคณิตเชิงเส้น1             3(3-0-6) 
 4092401   แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคลูัส1 ผ่านมากอ่น)  3(3-0-6) 
 4092701   โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์       3(2-2-5) 
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 4093301   พีชคณิตนามธรรม1                3(3-0-6) 
 4093401   แคลคูลัส3 (ต้องเรียนวิชา 4092401แคลคูลสั2 ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
 4093402   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ต้องเรียนวิชา 4093401 แคลคลูัส3 ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 4093502   ส ารวจเรขาคณิต                  3(3-0-6) 
 4093606   ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์         3(3-0-6) 
 4094201   ทฤษฎีจ านวน              3(3-0-6) 
 4094504   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น            3(3-0-6) 

    2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก       6  หน่วยกิต   
 1123301   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตรใ์นระดับประถมศึกษา          3(2-2-5) 
 1124301   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษา          3(2-2-5) 
   2.2.3 วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต 
 1094607   การออกแบบเว็บเพ่ือการเรียนการสอน      3(2-2-5) 
 1121301   กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน              2(2-0-4) 
 1123302   กระบวนการพิสูจน์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน     2(2-0-4) 
 1123303   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร ์       3(2-2-5) 
 1124302   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์           2(1-2-3) 
 4092202   การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น                       3(3-0-6) 
 4092302   พีชคณิตเชิงเส้น2 (ต้องเรียนวิชา 4092301 พีชคณิตเชิงเสน้1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 4093101   ประวัติคณิตศาสตร์             3(3-0-6) 
 4093201   ทฤษฎีเซต             3(3-0-6) 
 4093303   วิยุตคณิต             3(3-0-6) 
 4093605   คณิตศาสตร์ประกันภัย            3(3-0-6) 
 4094301   พีชคณิตนามธรรม2 (ตอ้งเรยีนวิชา 4093301 พีชคณิตนามธรรม1 ผ่านมากอ่น)  3(3-0-6) 
 4094405   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์(ตอ้งเรยีนวิชา 4092401 แคลคลูัส2 ผ่านมากอ่น)  3(3-0-6) 
 4094406   ตัวแปรเชิงซ้อน (ต้องเรียนวิชา 4092401 แคลคลูัส2 ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 4094505   ทอพอโลยีเบื้องต้น            3(3-0-6) 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ             
Bachelor of Education Program in Social Studies  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) 

 

ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งผลิตครูสังคมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีมีความรู้ ทักษะสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิด ศักยภาพในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมมีคุณธรรม รักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น
กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การปลูกฝังสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นครูสังคมศึกษา มีจิต
สาธารณะและตระหนักถึงความรับผิดต่อตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตครูสังคมศึกษาท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ดังนี้ 
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ หรือน าทฤษฎีไปเป็นกรอบใน

การค้นคว้าวิจัยต่อยอดหรือสรา้งองค์ความรู้ใหม่ 
2.2 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้ง โดยแสดงให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น าท่ีมีการแสวงหา

ทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
2.3 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม 

อย่างมีตรรกะท่ีสมเหตุสมผล โดยสามารถบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.4 มคีวามสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตรใ์นสาขาต่างๆท่ีเกีย่วขอ้งกับการประกอบวิชาชีพครูสังคมศึกษา และมี

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
2.5 มีทักษะการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
2.6 มีคุณธรรม มคีวามกล้าหาญทางจริยธรรม มจีรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2.7 มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านสังคมศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีจิต

สาธารณะและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้ 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

 1. อาจารย์ /ครูสอนสังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  
 2. ประกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่นๆ เช่น ครูสอนพิเศษ  
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาบังคับเรียน     34  หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาเลือกเรยีน    ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต 
    2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู   14 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ      70  หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก     6  หน่วยกิต 
    2.2.3 เลือกวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
  ที่เคยเรียนมาแล้ว   
  หมำยเหตุ  นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร  
  (นับรวมจ านวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถเทียบโอนได้) 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  132   หน่วยกิต 
  2.1 วิชำชีพครู      ไม่น้อยกว่ำ   52   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำบังคับเรียน            34   หน่วยกิต 
 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู       3(2-2-5) 
 1001201   คอมพิวเตอร์ส าหรับคร ู            2(1-2-3)  
 1011107   คุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นครู      3(3-0-6) 
 1022103   ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร           3(2-2-5) 
 1023212   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน              3(2-2-5) 
 1032101   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 1043101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 1044201  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้           3(2-2-5) 
 1052201   จิตวิทยาส าหรับคร ู            2(1-2-3) 
 1053306   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู     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 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต 
 1000101   ภาษาไทยส าหรับครู            3(2-2-5) 
 1000102   ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู            3(2-2-5) 
 1000103   ศิลปะการพูดส าหรับครู            2(2-0-4) 
 1000301   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร-ียุวกาชาด       2(1-2-3) 
 1010201   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน           2(2-0-4) 
 1023202   กิจกรรมพฒันาผู้เรียน            2(2-0-4) 
 1023203   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
 1023204   การจัดการสอนซ่อมเสรมิ            2(2-0-4) 
 1023212   การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน       2(1-2-3) 
 1024601   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด       2(1-2-3) 
 1024602   การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน                    2(1-2-3) 
 1030601   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      2(1-2-3) 
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 1043602   การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย           2(1-2-3) 
 1050101   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์            2(1-2-3) 
 1050401   มนุษยสัมพันธส์ าหรับคร ู            2(2-0-4) 
 1054503   จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ       2(2-0-4) 
 1060101   ภาวะผู้น า             2(2-0-4) 
 1060201   การบริหารโครงการในโรงเรียน         2(2-0-4) 
 1060701   การจัดการความรู้            2(2-0-4) 

     2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณว์ชิำชีพครู             14  หน่วยกิต 
 1004801   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1         1(90)  
 1004802   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)                1(90)  
 1005801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)                       6(540)  
 1005802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)                      6(540) 
  2.2 วิชำเอก      ไม่น้อยกว่ำ   83   หน่วยกิต          
   2.2.1 วิชำเอกบังคับ          71   หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชำประวตัศิำสตร์ 
 1101501   ประวัติศาสตร์โลกตะวันตกส าหรบัครูสังคมศกึษา      3(3-0-6) 
 1101502   ประวัติศาสตร์โลกตะวันออกส าหรับครูสังคมศกึษา     3(3-0-6) 
 1102501   ประวัติศาสตร์ไทยส าหรับครูสงัคมศึกษา          3(3-0-6) 
 1102502   ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาส าหรับครู          2(1-2-3) 
 1642501   ประวัติศาสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์         3(2-2-5) 
   - กลุ่มวิชำภูมศิำสตร์ สิง่แวดล้อม และประชำกร 
 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  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแผนท่ี       3(2-2-5) 
   - กลุ่มวิชำรัฐศำสตร์ นิติศำสตร์ สังคมวิทยำ เศรษฐศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  
   และวิจัยทำงสังคมศึกษำ  
 1104202   วิจัยทางสังคมศึกษาเบื้องต้น      3(2-2-5) 
 1104401   การเรียนรู้ยุคโลกาภิวัตน์       3(2-2-5) 
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 1104801   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอนสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
 1104901   สัมมนาการสอนสังคมศึกษา       1(0-1-2)   
 2500118   การเมืองและการปกครองของไทย            3(3-0-6) 
 2524103   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น     3(3-0-6) 
 2532012   วัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย         3(2-2-5)  
 2551101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์       3(3-0-6)  
 2551401   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6)  
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1       3(3-0-6)  
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1       3(3-0-6)  
   - กลุ่มวิชำศำสนำและปรัชญำ 
 1512402   จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม     2(2-0-4) 
 1521102   ปรัชญาเบื้องต้น        2(2-0-4) 
 1522201   พุทธศาสนา              3(3-0-6) 
 1523101   ศาสนาเปรียบเทียบ          3(3-0-6)  
   2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก               6   หน่วยกิต   
 1103201   การจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษา      3(2-2-5) 
 1104201   การจัดการเรยีนรูห้นา้ท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์     3(2-2-5) 
         2.2.3 วิชำเอกเลือก    ไม่น้อยกว่ำ   6    หน่วยกิต  
 1104203   นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ทางสงัคมศึกษา     3(2-2-5) 
 1104204   การวัดและประเมินผลทางสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
 1104205   แหล่งการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา          3(2-2-5) 
 1104310   วิถีชาวพุทธ        2(1-2-3)  
 1104501   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับครูสังคมศึกษา     3(2-2-5)  
 1104502   ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยส าหรับครูสังคมศึกษา     2(2-0-4) 
 1104503   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส าหรับครสูังคมศึกษา   3(3-0-6)   
 1104504   มรดกทางประวัติศาสตร์       2(1-2-3) 
 1513701   ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ และสังคม     3(3-0-6) 
 1524201   ธรรมวิจารณ์        2(2-0-4) 
 1644601   ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม ่      3(3-0-6) 
 1642504   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา      3(3-0-6) 
 2532101   สังคมวิทยาชนบทและเมือง       3(3-0-6) 
 2533101   ปัญหาสังคม            3(2-2-5) 
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 2541201   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ              3(3-0-6) 
 2542402   การส ารวจข้อมลูระยะไกลเบื้องต้น      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.  หมวดวิชำเลือกเสรี           6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา โดยไม่ซ้ าซ้อน 
 กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย        
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) 

 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรท่ียึดหลักการผลิตครูปฐมวัยชั้นวิชาชีพท่ีมีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดและวิจารณญาณ         
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้น า มีวินัย มีความรัก ความเมตตาและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย      
มีความศรัทธาในวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ดังนี้ 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ในวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการจัดการความรู้
ทางด้านการศึกษาปฐมวัยและสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความเป็นผู้น าในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย สร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และดุลยพินิจใน การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและน าเสนอต่อเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม  

2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เอาใจใส่รับฟัง มีความไวในการรับรู้
ความรู้สึกของเด็กปฐมวัย  

2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัยและมีความเชี่ยวชาญในการจัด
การศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 

2.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรัก ความเมตตา มีจิตสาธารณะ ตระหนักในศักยภาพและ
คุณค่าของมนุษย์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีของครูปฐมวัยด้วยกัน 

2.7 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

1. ครูปฐมวัยในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชนทุกระดับ  
2. ครูปฐมวัยหรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐบาลและเอกชน 
3. บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย  
4. ผู้ประกอบการในสถานศึกษาและสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย  
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์           6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาบังคับเรียน     34  หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาเลือกเรยีน    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 วิชาเลือกเรยีน   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ าซ้อนกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 

   
  หมำยเหตุ  นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร  
  (นับรวมจ านวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถเทียบโอนได้) 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  132  หน่วยกิต 

 2.1 วิชำชีพครู      ไม่น้อยกว่ำ   52  หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำบังคับเรียน            34  หน่วยกิต 

 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู       3(2-2-5) 
 1001201   คอมพิวเตอร์ส าหรับคร ู            2(1-2-3)  
 1011107   คุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นครู      3(3-0-6) 
 1022103   ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร           3(2-2-5) 
 1023212   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน              3(2-2-5) 
 1032101   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 1043101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 1044201  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้           3(2-2-5) 
 1052201   จิตวิทยาส าหรับคร ู            2(1-2-3) 
 1053306   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู     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 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต 
 1000101   ภาษาไทยส าหรับครู            3(2-2-5) 
 1000102   ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู            3(2-2-5) 
 1000103   ศิลปะการพูดส าหรับครู            2(2-0-4) 
 1000301   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร-ียุวกาชาด       2(1-2-3) 
 1010201   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน           2(2-0-4) 
 1023202   กิจกรรมพฒันาผู้เรียน            2(2-0-4) 
 1023203   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรยีนรู ้      3(2-2-5) 
 1023204   การจัดการสอนซ่อมเสรมิ            2(2-0-4) 
 1023212   การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน       2(1-2-3) 
 1024601   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด       2(1-2-3) 
 1024602   การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน                    2(1-2-3) 
 1030601   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      2(1-2-3) 
 1043602   การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย           2(1-2-3) 
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 1050101   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์            2(1-2-3) 
 1050401   มนุษยสัมพันธส์ าหรับคร ู            2(2-0-4) 
 1054503   จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ       2(2-0-4) 
 1060101   ภาวะผู้น า             2(2-0-4) 
 1060201   การบริหารโครงการในโรงเรียน         2(2-0-4) 
 1060701   การจัดการความรู้            2(2-0-4) 

     2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณว์ชิำชีพครู             14  หน่วยกิต 
 1004801   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1         1(90)  
 1004802   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)                1(90)  
 1005801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)                       6(540)  
 1005802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)                      6(540) 

 2.2 วิชำเอก              ไม่น้อยกว่ำ   80   หน่วยกิต          
  2.2.1 วิชาบังคับเรียน               68   หน่วยกิต 

  - หลักกำรและแนวคิดทำงกำรศึกษำปฐมวัย 
 1071101   การศึกษาปฐมวัย        3(3-0-6) 
 1071104   บุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ส าหรับครูปฐมวัย    3(3-0-6) 
 1071106   การเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย       2(1-2-3) 
 1071510   การรณรงค์เพ่ือเด็ก       2(2-0-4) 
 1072102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับครูปฐมวัย     3(3-0-6) 
 1072211   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย       3(2-2-5) 
 1073309   นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย      3(2-2-5) 
 1073319   การพัฒนาการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 1073702   การพัฒนาเด็กปฐมวัยในบริบทภูมิปัญญาอยุธยามรดกโลก   2(1-2-3) 
 1074309   การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 1074402   การศึกษาและการมีส่วนร่วมส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย   2(1-2-3) 
 1074907   การวิจัยการศึกษาปฐมวัย       3(2-2-5) 
 1074908   สัมมนาการศึกษาปฐมวัย       1(0-2-1) 

  - พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 1071105   จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย    3(3-0-6) 
 1073316   การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 
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  - ภำษำและกำรรู้หนังสือส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 1072306   วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
 1073311   การจัดประสบการณ์ทางภาษาและการรู้หนังสอืส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 

  - คณิตศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 1073312   การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
   - วิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 1073314   การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
   - สังคมศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 1073315   การจัดประสบการณ์ทางสังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
   - ศิลปะและดนตรีส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 1071609   ศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 
 1072610   สุนทรียภาพทางศิลปะส าหรับครูปฐมวัย     3(2-2-5) 
 1072612   สุนทรียทางดนตรีและลีลาส าหรับเด็กปฐมวัย       3(2-2-5) 
   - สุขศึกษำและพลศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 1072413   โภชนาการและสุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
 1073313   การจัดประสบการณ์ทางพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 

  2.2.2  วิชำกำรสอนวิชำเอก           6    หน่วยกิต 
 1073317   กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
 1074212   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ    3(2-2-5) 

  2.2.3 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต   
 1071307   สื่อสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 
 1072309   นิทาน ละครและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 1074203   การศึกษาแบบเรียนรวมส าหรบัเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
 1074504   การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
 1074512   การบริหารและจัดการสถานศึกษาปฐมวัย     3(2-2-5) 
 1074702   สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี               6   หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาเลือกเรยีนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ     

Bachelor of Education Program in Computer Education 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) 

 

ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งผลิตครูคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพมีความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถน าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
ระบบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ และน าคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานทางด้านบริหารในหน่วยงาน
การศึกษาได้ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นครูมีสมรรถนะและความปรีชาสามารถ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการ
ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริงและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตครูคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณลักษณะดังนี ้

 2.1 มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ครอบคลุมทางด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่าย ซอฟต์แวร์โปรแกรมภาษาและโปรแกรมประยุกต์ นวัตกรรม
การผลิตสื่อ รวมท้ังเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

2.2 มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน   

2.3 มีความสามารถด้านการออกแบบ การวิจัย การบริหารจัดการ และพัฒนาสื่อการสอน หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ 

2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

2.5 มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมท้ังมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 1. ครูสอนคอมพิวเตอร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
 2. นักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 3. นักวิจัย นักฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
 4. นักพัฒนาและออกแบบสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์   
อีเลิร์นนิ่ง ฯลฯ  
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ          ไม่น้อยกว่ำ 136 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 52   หน่วยกิต 

 - วิชาบังคับเรียน      34   หน่วยกิต 
    - วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
    - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู    14   หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ      69 หน่วยกิต 
    -  วิชาการสอนวิชาเอก     6 หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 
  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
  หมำยเหต ุนักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร  
  (นับรวมจ านวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถเทียบโอนได้) 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  132  หน่วยกิต 

 2.1 วิชำชีพครู      ไม่น้อยกว่ำ   52  หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำบังคับเรียน            34  หน่วยกิต 

 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู       3(2-2-5) 
 1001201   คอมพิวเตอร์ส าหรับคร ู            2(1-2-3)  
 1011107   คุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นครู      3(3-0-6) 
 1022103   ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร           3(2-2-5) 
 1023212   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน              3(2-2-5) 
 1032101   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 1043101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 1044201  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้           3(2-2-5) 
 1052201   จิตวิทยาส าหรับคร ู            2(1-2-3) 
 1053306   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู     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 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต 
 1000101   ภาษาไทยส าหรับครู            3(2-2-5) 
 1000102   ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู            3(2-2-5) 
 1000103   ศิลปะการพูดส าหรับครู            2(2-0-4) 
 1000301   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร-ียุวกาชาด       2(1-2-3) 
 1010201   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน           2(2-0-4) 
 1023202   กิจกรรมพฒันาผู้เรียน            2(2-0-4) 
 1023203   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
 1023204   การจัดการสอนซ่อมเสรมิ            2(2-0-4) 
 1023212   การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน       2(1-2-3) 
 1024601   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด       2(1-2-3) 
 1024602   การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน                    2(1-2-3) 
 1030601   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      2(1-2-3) 
 1043602   การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย           2(1-2-3) 
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 1050101   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์            2(1-2-3) 
 1050401   มนุษยสัมพันธส์ าหรับคร ู            2(2-0-4) 
 1054503   จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ       2(2-0-4) 
 1060101   ภาวะผู้น า             2(2-0-4) 
 1060201   การบริหารโครงการในโรงเรียน         2(2-0-4) 
 1060701   การจัดการความรู้            2(2-0-4) 

     2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณว์ชิำชีพครู             14  หน่วยกิต 
 1004801   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1         1(90)  
 1004802   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)                1(90)  
 1005801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)                       6(540)  
 1005802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)                      6(540) 
  2.2 วิชำเอก      ไม่น้อยกว่ำ  84  หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำเอกบังคับ        69  หน่วยกิต 
   (1) ควำมรู้เบื องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 1091104   ระบบปฏิบัติการ        3(2-2-5) 
 1092503   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา      3(2-2-5) 
 1092705   ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
 1093102   ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม     3(2-2-5) 
 1093501   การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
 1093502   กฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
 1094501   ระบบคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา     3(2-2-5) 

  (2) กำรออกแบบระบบงำนคอมพิวเตอร์กำรศึกษำและกำรเขียนโปรแกรม 
 1091101   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม    3(2-2-5) 
 1091102   โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบแฟ้มข้อมูล     3(2-2-5) 
 1091401   โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา     3(2-2-5) 
 1092101   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5)     
 1092107   พ้ืนฐานคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
 1092201   ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษา      3(2-2-5)    
 1092401   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับอินเทอรเ์น็ต    3(2-2-5) 
 1092611   การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์      3(2-2-5) 
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 1094606   การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติขั้นสูง     3(2-2-5) 
 1094904   ปัญหาพิเศษส าหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา     3(1-4-4) 
   (3) กำรออกแบบและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรศึกษำ 
 1092305   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน       3(2-2-5) 
 1093304   การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5) 
 1093305   การสอนบนเว็บ        3(2-2-5) 
 1093306   การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
 1094608   การพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนการสอน     3(2-2-5) 
 1094610   คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา     3(2-2-5) 
   2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก        6   หน่วยกิต 
 1094203   การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์1       3(2-2-5) 
 1094204   การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์2 (ต้องเรียนวิชา 1094203 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์1  
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
   2.2.3 เลือกวิชำเอก    ไม่น้อยกว่ำ   9   หน่วยกิต 
 1092102   การพัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือการศึกษา      3(2-2-5) 
 1092301   การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
 1092302   การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิทัล     3(2-2-5) 
 1092304   คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว     3(2-2-5) 
 1092506   ระบบการจัดการฐานข้อมูล       3(2-2-5) 
 1092701   คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาพิเศษ      3(2-2-5) 
 1092706   ภาษาอังกฤษส าหรับอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 1093303   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     3(2-2-5) 
 1093402   โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (ต้องเรียนวิชา1091101 การเขียนโปรแกรม 
   คอมพิวเตอร์และอัลกอรึทึม ผา่นมาก่อน)      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   การออกแบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย    3(2-2-5) 
 1094401   การพัฒนาสื่อทางการศึกษา      3(2-2-5) 
 1094402   การผลิตสิ่งพิมพ์เพ่ือการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 1094602   โปรแกรมด้านภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล   3(2-2-5) 
 1094603   โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา    3(2-2-5) 
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 1094604   โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน   3(2-2-5) 
 1094605   โปรแกรมภาษาส าหรับโรงเรียน      3(2-2-5) 
 1094607   การออกแบบเว็บเพ่ือการเรียนการสอน     3(2-2-5) 
 1094609   การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนเสมอืน     3(2-2-5) 
 1094701   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์      3(2-2-5) 
 1094702   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์    3(2-2-5) 
 1094703   เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรบัการศึกษา     3(2-2-5) 
 1094704   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี    3(2-2-5) 
 1094705   เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 1094901   การสัมมนาคอมพิวเตอร์       1(0-2-1) 
 1094913   โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ       3(2-2-5) 
 1094304   เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์       
Bachelor of Education Program in Science 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความรอบรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์       
ด้านวิชาชีพครู มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีทักษะสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม              
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะและความปรีชาสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์     
มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริงและ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองรวมท้ังการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมจาก
สถานศึกษาในชุมชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร   

เพ่ือผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณลักษณะดังนี ้
2.1 มคีวามรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาชีพครูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเพียงพอส าหรับการปฏิบัติการสอนใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.2 มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มจีิตวิทยาศาสตร์         

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพครู   

2.3 มีทักษะการจัดการเรยีนรูวิ้ชาวิทยาศาสตร์ท่ีมีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค ์
2.4 มีความสามารถในการวิจยัเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือแก้ไขปัญหา 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 
2.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและแสวงหา

ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
2.6 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู
2.7 มจีิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมท้ังมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการสอนวิทยาศาสตร์ในหน่วยของรัฐและศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 3. ผู้จัดโครงการส่งเสรมิพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือ บุคลากรฝ่ายฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์  
 4. เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์  
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ 133 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาบังคับเรียน     34  หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาเลือกเรยีน    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 วิชาเลือกเรยีน   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 
  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว   
  หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร  
  (นับรวมจ านวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถเทียบโอนได้)  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  133  หน่วยกิต 

 2.1 วิชำชีพครู      ไม่น้อยกว่ำ   52  หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำบังคับเรียน            34  หน่วยกิต 

 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู       3(2-2-5) 
 1001201   คอมพิวเตอร์ส าหรับคร ู            2(1-2-3)  
 1011107   คุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นครู      3(3-0-6) 
 1022103   ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร           3(2-2-5) 
 1023212   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน              3(2-2-5) 
 1032101   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 1043101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 1044201  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้           3(2-2-5) 
 1052201   จิตวิทยาส าหรับคร ู            2(1-2-3) 
 1053306   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู     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 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต 
 1000101   ภาษาไทยส าหรับครู            3(2-2-5) 
 1000102   ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู            3(2-2-5) 
 1000103   ศิลปะการพูดส าหรับครู            2(2-0-4) 
 1000301   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร-ียุวกาชาด       2(1-2-3) 
 1010201   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน           2(2-0-4) 
 1023202   กิจกรรมพฒันาผู้เรียน            2(2-0-4) 
 1023203   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
 1023204   การจัดการสอนซ่อมเสรมิ            2(2-0-4) 
 1023212   การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน       2(1-2-3) 
 1024601   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด       2(1-2-3) 
 1024602   การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน                    2(1-2-3) 
 1030601   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      2(1-2-3) 
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 1043602   การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย           2(1-2-3) 
 1050101   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์            2(1-2-3) 
 1050401   มนุษยสัมพันธส์ าหรับคร ู            2(2-0-4) 
 1054503   จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ       2(2-0-4) 
 1060101   ภาวะผู้น า             2(2-0-4) 
 1060201   การบริหารโครงการในโรงเรียน         2(2-0-4) 
 1060701   การจัดการความรู้            2(2-0-4) 

     2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณว์ชิำชีพครู             14  หน่วยกิต 
 1004801   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1         1(90)  
 1004802   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)                1(90)  
 1005801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)                       6(540)  
 1005802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)                      6(540) 
  2.2 วิชำเอก      ไม่น้อยกว่ำ  81  หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชำบงัคบัเรียน        69  หน่วยกิต 
  - วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์พื นฐำน 

 1132401   ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวันส าหรับครู      2(1-2-3) 
 1132501   เคมีในชีวิตประจ าวันส าหรับคร ู      2(1-2-3) 
 1132801   คณิตศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์      3(3-0-6) 
 1133403   ฟิสิกส์ในระดับโรงเรียน       3(2-2-5) 
 1133503   เคมีในระดับโรงเรียน       3(2-2-5) 
 1133802   สถิติส าหรับครูวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
 1134603   ชีววิทยาในระดับโรงเรียน       3(2-2-5) 
 4011301   ฟิสิกส์1         3(3-0-6) 
 4011302   ปฏิบัติการฟิสิกส์1       1(0-3-0) 
 4012104   ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา4011301 พิสกิส1์ ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
 4012106   ปฏิบัติการฟิสิกส์2       1(0-3-0) 
 4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4021103   เคมีพ้ืนฐาน (ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
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 4021104   ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน       1(0-3-0) 
 4031101  ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
 4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
 4031301   สัตววิทยา        3(2-2-5) 
 4032201   พฤกษศาสตร์        3(2-2-5) 

  - วิทยำศำสตร์ทั่วไป  
 1133201   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
 1133202   กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน      2(1-2-3) 
 1133204   โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับครู      2(1-2-3) 
 1133704   วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศในระดับโรงเรียน   2(1-2-3) 
 1133801   ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
 1134203   การคิดเชิงวิทยาศาสตร์       2(1-2-3) 
 1134301   นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับครูวิทยาศาสตร ์    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 วิชำกำรสอนวิชำเอก               6 หน่วยกิต 
 1134201   การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตรใ์นระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 
 1134202   การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตรใ์นระดับมธัยมศกึษา     3(2-2-5) 

  2.2.3 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
 1130201   การสื่อสารวิทยาศาสตร ์       2(1-2-3) 
 1130301   การสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    2(1-2-3) 
 1130302   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์      2(1-2-3) 
 1130303   วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ศึกษา      2(1-2-3) 
 1133203   วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5)  
 4012102   กลศาสตร์1        3(3-0-6) 
 4012103   อุณหพลศาสตร ์        3(3-0-6) 
 4012105   แม่เหล็กไฟฟ้า1        3(3-0-6) 
 4013105   ฟิสิกส์ยุคใหม ่        3(3-0-6) 
 4022204   เคมีอนินทรีย์พ้ืนฐาน (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 4022308   เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน(ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
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 4023702   ความปลอดภัยทางเคมี       1(1-0-2) 
 4023703   เคมีสภาวะแวดล้อม       3(3-0-6) 
 4024308   เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ       3(3-0-6) 
 4032201   จุลชีววิทยา        3(3-0-6) 
 4032202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3-0) 
 4032401   พันธุศาสตร์        3(2-2-5) 
 4033101   นิเวศวิทยา        3(2-2-5) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ        

Bachelor of Education Program in Physical Education 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ผู้น าจิตสาธารณะ 
2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
  2.1 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางพลศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพ
ได้ตามมาตรฐาน 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีทักษะและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงองค์
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างบูรณาการ 
  2.3 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีสขุภาพสุขนิสัยและบุคลกิภาพท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพทางพลศึกษา ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคมต่อตนเองและส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ 
  2.4 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา รักสามัคคี ความเสียสละและความอดทนต่อหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างสูง  
  2.5 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพความรับผิดชอบต่อวิชาการท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยสามารถท างานประสานความร่วมมือกับทุกกลุม่วิชาชีพได้ 
  2.6 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีวินัยใฝ่เรียนรู้เพ่ือติดตามพัฒนาการด้านพลศึกษาและสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วยความมุ่งมั่นต่อ
การพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
  2.7 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีภาวะผู้น าจิตสาธารณะ ผู้น าด้านสุขภาพในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ด้วย
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ร่วมกบัชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
  1. ครู/อาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังในหน่วยงานราชการและเอกชน 
  2. เจ้าหน้าท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าท่ีกีฬาและนันทนาการอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
  3. ประกอบอาชีพธุรกิจเอกชนและประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้น าการออกก าลังกายประจ าศูนย์สุขภาพ (Health Club)  
ต่างๆ ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้บริหารจัดการและเจ้าหน้าท่ีกีฬาต่างๆ นักกีฬาอาชีพ ผู้น าด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และ
ลูกเสือ-เนตรนารี   
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 130 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาบังคับเรียน     34  หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาเลือกเรยีน    ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต 
    2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    14  หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า  78 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาบังคับเรียน     68 หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต 
    2.2.3 วิชาเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ าซ้อน 
กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 

  หมำยเหตุ  นักศึกษาท่ีจะเรียนครบหลักสูตรต้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
  (นับรวมจ านวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถเทียบโอนได้) 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  130  หน่วยกิต 

 2.1 วิชำชีพครู      ไม่น้อยกว่ำ   52  หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำบังคับเรียน            34  หน่วยกิต 

 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู       3(2-2-5) 
 1001201   คอมพิวเตอร์ส าหรับคร ู            2(1-2-3)  
 1011107   คุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นครู      3(3-0-6) 
 1022103   ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร           3(2-2-5) 
 1023212   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน              3(2-2-5) 
 1032101   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 1043101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 1044201  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้           3(2-2-5) 
 1052201   จิตวิทยาส าหรับคร ู            2(1-2-3) 
 1053306   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู     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 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต 
 1000101   ภาษาไทยส าหรับครู            3(2-2-5) 
 1000102   ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู            3(2-2-5) 
 1000103   ศิลปะการพูดส าหรับครู            2(2-0-4) 
 1000301   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร-ียุวกาชาด       2(1-2-3) 
 1010201   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน           2(2-0-4) 
 1023202   กิจกรรมพฒันาผู้เรียน            2(2-0-4) 
 1023203   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
 1023204   การจัดการสอนซ่อมเสรมิ            2(2-0-4) 
 1023212   การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน       2(1-2-3) 
 1024601   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด       2(1-2-3) 
 1024602   การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน                    2(1-2-3) 
 1030601   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      2(1-2-3) 
 1043602   การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย           2(1-2-3) 
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 1050101   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์            2(1-2-3) 
 1050401   มนุษยสัมพันธส์ าหรับคร ู            2(2-0-4) 
 1054503   จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ       2(2-0-4) 
 1060101   ภาวะผู้น า             2(2-0-4) 
 1060201   การบริหารโครงการในโรงเรียน         2(2-0-4) 
 1060701   การจัดการความรู้            2(2-0-4) 

     2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณว์ชิำชีพครู             14  หน่วยกิต 
 1004801   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1         1(90)  
 1004802   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)                1(90)  
 1005801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)                       6(540)  
 1005802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)                      6(540)  

 2.2 วิชำเอก      ไม่น้อยกว่ำ  78   หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำบังคับเรียน        68   หน่วยกิต 
   - ปรัชญำ แนวคิดและหลักกำรทำงพลศึกษำ  
 1141101   ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา      3(3-0-6) 
 1143701   ภาษาอังกฤษทางพลศึกษา       3(2-2-5) 

  - กำรบริหำรพลศึกษำและกำรบริหำรโปรแกรมพลศึกษำ  
 1142102   การบริหารและการจัดการทางพลศึกษา     2(2-0-4) 
 1144801   การฝึกประสบการณ์การเป็นเจา้หน้าท่ีและผู้ตัดสินกีฬา      2(0-90-0) 
 1144901   สัมมนาการเรยีนรู้ทางพลศึกษา      1(0-2-1) 

  - ควำมรู้เบื องต้นเกี่ยวกับร่ำงกำยมนุษย์  
 1141201   กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา     3(3-0-6)  
         - ลักษณะและกำรท ำหน้ำที่ของอวัยวะระบบต่ำงๆ  
 1142202   พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวของมนุษย์      2(1-2-3) 
 1142603   กิจกรรมเข้าจังหวะ       2(1-2-3) 
         - สรีรวิทยำ  
 1143205   สรีรวิทยาการออกก าลังกาย      3(3-0-6) 
 1144305   กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางสุขภาพ     3(2-2-5) 
          - กำรออกก ำลังกำยที่มีผลต่อระบบของร่ำงกำย  
 1142203   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว      2(2-0-4)  
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 1144303   กระบวนการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางพลศึกษา    2(1-2-3) 
         - หลักกำรฝึกและกำรออกแบบโปรแกรมกำรฝึกกีฬำ  
 1143103   พ้ืนฐานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา      2(2-0-4)  
 1143105   จิตวิทยาการกีฬา        2(2-0-4)  
         - กำรประยุกต์กำยวิภำค สรีรวิทยำ และหลักกลศำสตร์เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ 
 ในกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย 
 1143104   การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย     2(1-2-3) 
 1143204   การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา     2(2-0-4) 
   - เทคนิคและทักษะกีฬำ  
 1141401   ทักษะกีฬาว่ายน้ า        2(1-2-3)  
 1141402   ทักษะกรีฑาลู่และลาน       2(1-2-3)  
 1141403   ทักษะกีฬาฟุตบอล       2(1-2-3)  
 1141404   ทักษะกีฬาบาสเกตบอล       2(1-2-3)  
 1141405   ทักษะกีฬากระบ่ีกระบอง       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   ทักษะการฝึกด้วยน้ าหนัก       2(1-2-3) 
   - กิจกรรมพลศึกษำ 
 1141601   เกมเบ็ดเตล็ด        2(1-2-3) 
 1142602   ค่ายพักแรม        2(1-2-3) 
   2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก       6    หน่วยกิต 
 1143301   หลักและวิธีการจัดการเรียนรู้พลศึกษา     3(2-2-5) 
 1143302   การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมและนันทนาการ    3(2-2-5) 

  2.2.3 วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ   4   หน่วยกิต 
 1143206   โภชนาการทางการกีฬา       2(2-0-4) 
 1143412   ทักษะกีฬาแฮนด์บอล       2(1-2-3)  
 1143414   ทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง        2(1-2-3)  
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 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   การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ฝึกว่ายน้ า      2(1-2-3) 
 1143502   การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ฝึกบาสเกตบอล     2(1-2-3) 
 1143503   การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ฝึกวอลเลย์บอล     2(1-2-3) 
 1143504   การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ฝึกฟุตบอล      2(1-2-3) 
 1143505   การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ฝึกเซปักตะกร้อ     2(1-2-3) 
 1143506   การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ฝึกแบดมินตัน     2(1-2-3) 
 1143507   การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ฝึกยมินาสติก     2(1-2-3) 
 1143508   การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ฝึกกรีฑาลู่และลาน     2(1-2-3) 
 1143509   การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ฝึกมวยไทย      2(1-2-3)  
 1143510   การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ฝึกเทนนิส      2(1-2-3) 
 1143604   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีชั้นสูง      2(1-2-3) 
 1144304   พลศึกษาส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ     2(1-2-3) 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ าซ้อนกับ 
 รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย     

Bachelor of Education Program in Thai Language Teaching 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

เป็นหลักสูตรท่ียึดหลักการผลิตครูวิชาชีพท่ีมีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาไทยและเอกลักษณ์ไทย มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ มีความผูกพันต่อท้องถิ่น มีคุณลักษณะความเป็นครูท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและสามารถค้นคว้าวิจัย
เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 
 
2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยทีม่ีคุณลักษณะดังนี้ 

2.1 มีความรอบรู้ทางด้านการสอนภาษาไทย และวิชาชีพครูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเพียงพอส าหรับการปฏิบัติการสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2 เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และขอ้โต้แย้งโดยการใช้แนวคิดทฤษฎี และหลักการท่ีเกี่ยวข้องใน
ศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
 2.3 มีทักษะการจัดการเรยีนรูวิ้ชาภาษาไทยที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค ์
 2.4 เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม
อย่างมีเหตุผลทีส่มเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2.5 มีความสามารถในการติดตอ่สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสม 

2.6 มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
2.7 มจีิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่นรวมทัง้มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

1. ครูสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังในหน่วยงานราชการและเอกชน 
 2. ครูสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
 3. นักวิชาการด้านการศึกษา 
 4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการศึกษา 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาบังคับเรียน     34  หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาเลือกเรยีน    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.  หมวดวิชำเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 
  ท่ีเคยเรียนมาแล้ว  
 
  หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร  
  (นับรวมจ านวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถเทียบโอนได้) 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  132  หน่วยกิต 

 2.1 วิชำชีพครู      ไม่น้อยกว่ำ   52  หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำบังคับเรียน            34  หน่วยกิต 

 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู       3(2-2-5) 
 1001201   คอมพิวเตอร์ส าหรับคร ู            2(1-2-3)  
 1011107   คุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นครู      3(3-0-6) 
 1022103   ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร           3(2-2-5) 
 1023212   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน              3(2-2-5) 
 1032101   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 1043101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 1044201  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้           3(2-2-5) 
 1052201   จิตวิทยาส าหรับคร ู            2(1-2-3) 
 1053306   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู     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 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต 
 1000101   ภาษาไทยส าหรับครู            3(2-2-5) 
 1000102   ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู            3(2-2-5) 
 1000103   ศิลปะการพูดส าหรับครู            2(2-0-4) 
 1000301   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร-ียุวกาชาด       2(1-2-3) 
 1010201   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน           2(2-0-4) 
 1023202   กิจกรรมพฒันาผู้เรียน            2(2-0-4) 
 1023203   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
 1023204   การจัดการสอนซ่อมเสรมิ            2(2-0-4) 
 1023212   การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน       2(1-2-3) 
 1024601   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด       2(1-2-3) 
 1024602   การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน                    2(1-2-3) 
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 1030601   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      2(1-2-3) 
 1043602   การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย           2(1-2-3) 
 1050101   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์            2(1-2-3) 
 1050401   มนุษยสัมพันธส์ าหรับคร ู            2(2-0-4) 
 1054503   จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ       2(2-0-4) 
 1060101   ภาวะผู้น า             2(2-0-4) 
 1060201   การบริหารโครงการในโรงเรียน         2(2-0-4) 
 1060701   การจัดการความรู้            2(2-0-4) 

     2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณว์ชิำชีพครู             14  หน่วยกิต 
 1004801   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1         1(90)  
 1004802   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)                1(90)  
 1005801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)                       6(540)  
 1005802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)                      6(540)  

 2.2 วิชำเอก      ไม่น้อยกว่ำ   80 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำบังคับเรียน         68 หน่วยกิต 
  - หลักภำษำ 

 1163101   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย      3(2-2-5) 
 1542201   ลักษณะภาษาไทย        3(2-2-5)  
 1542203   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย       3(2-2-5) 

  - ทักษะกำรใช้ภำษำ 
 1161201   หลักการอ่านและการเขียนค าไทย      3(2-2-5) 

 1161202   การอ่านการเขียนร้อยแก้วส าหรับครู     3(2-2-5) 
 1161203   การอ่านการเขียนร้อยกรองส าหรับครู      3(2-2-5) 

 1161204   การพูดและการฟังส าหรับครู       3(2-2-5) 

 1162201   การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด     3(2-2-5) 
 1163201   การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนส าหรับคร ู    3(2-2-5) 
 1164201   หลักการสอนอ่านออกเขียนได ้      3(2-2-5) 
 1542101   การเขียนเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 
 1542102  การอ่านเชิงวิเคราะห์       3(2-2-5) 
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  - วรรณคดีและวรรณกรรม 

 1161301   หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย       2(1-2-3) 
 1162301   วรรณกรรมอาเซียน       3(2-2-5) 
 1163301   วรรณคดีไทยส าหรับคร ู       3(2-2-5) 
 1163302   ภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 
 1541301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย     3(2-2-5) 
 1543304   การวิจารณ์วรรณกรรม       3(2-2-5) 

  - ภำษำและวฒันธรรม 
 1543401   คติชนวิทยา        3(2-2-5) 

  - นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 1164501   สื่อและนวัตกรรมเพ่ือการเรยีนการสอนภาษาไทย    2(1-2-3)  
 1164502   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท้างภาษาไทยส าหรับครู    3(2-2-5) 
 1164503   การสร้างบทเรียนภาษาไทย      3(2-2-5) 

  - บูรณำกำร 
 1164601   การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียนสื่อความ    3(2-2-5) 

  - สัมมนำกำรเรียนรู้กำรสอนภำษำไทย 
 1164701   สัมมนาภาษาไทย        1(0-2-1) 

  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก               6 หน่วยกิต 
 1163801   การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา    3(2-2-5)  
 1164801   การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา    3(2-2-5) 

  2.2.3 วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
 1163102   ส านวนไทยและโวหาร       2(1-2-3) 
 1163202   การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอ    3(2-2-5)  
 1163203   การเขียนเชิงสร้างสรรค ์       3(2-2-5) 
 1163204   ศิลปะการอ่านออกเสียง       2(1-2-3) 
 1163303   วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา      3(2-2-5) 
 1163304   วรรณกรรมเปรียบเทียบ       2(1-2-3) 
 1163401   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
 1163504   การสร้างแบบฝึกทักษะทางภาษาไทย     3(2-2-5) 
 1163601   ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย      3(2-2-5) 
 1163701   เหตุการณ์ปัจจุบันในการสอนภาษาไทย     2(1-2-3) 
 1164102   การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ     2(1-2-3) 
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 1164602   การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรูภ้าษาไทย   3(2-2-5) 
 1164603   กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการสอนภาษาไทย     2(1-2-3)  
 1164604   การจัดการเรียนรู้บูรณาการภาษาไทยและอาเซียน    3(2-2-5)  
 1540107   การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี      3(2-2-5) 
 1540302   เรื่องสั้นและนวนิยายไทย       3(3-0-6)  
 1540303   วรรณกรรมส าหรับเด็ก       3(2-2-5) 
 1543301   วรรณคดีเอกของไทย       3(2-2-5) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว  
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ     

Bachelor of Education Program in Teaching English 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการผลิตครูภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถสร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
2.1 มีความรอบรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และวิชาชีพครูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเพียงพอส าหรับการปฏิบัติการสอน

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.2 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการใช้แนวคิดทฤษฎี และหลักการท่ีเกี่ยวข้องใน

ศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
2.3 มีการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษท่ีมีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 
2.4 เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม

อย่างมีเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

2.6 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
2.7 มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และท้องถิ่น รวมท้ังมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 1. ครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังในหน่วยงานราชการและเอกชน 
 2. นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาท้ังของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน 
 3. ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 132 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาบังคับเรียน     32  หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาเลือกเรยีน    ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู   14 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาบังคับเรียน      68  หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต 
    2.2.3 วิชาเลือกเรยีน   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ าซ้อนกับ 
  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  132  หน่วยกิต 

 2.1 วิชำชีพครู      ไม่น้อยกว่ำ   52  หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำบังคับเรียน            34  หน่วยกิต 

 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู       3(2-2-5) 
 1001201   คอมพิวเตอร์ส าหรับคร ู            2(1-2-3)  
 1011107   คุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นครู      3(3-0-6) 
 1022103   ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร           3(2-2-5) 
 1023212   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน              3(2-2-5) 
 1032101   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 1043101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 1044201  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้           3(2-2-5) 
 1052201   จิตวิทยาส าหรับคร ู            2(1-2-3) 
 1053306   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู     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 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต 
 1000101   ภาษาไทยส าหรับครู            3(2-2-5) 
 1000102   ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู            3(2-2-5) 
 1000103   ศิลปะการพูดส าหรับครู            2(2-0-4) 
 1000301   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร-ียุวกาชาด       2(1-2-3) 
 1010201   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน           2(2-0-4) 
 1023202   กิจกรรมพฒันาผู้เรียน            2(2-0-4) 
 1023203   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
 1023204   การจัดการสอนซ่อมเสรมิ            2(2-0-4) 
 1023212   การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน       2(1-2-3) 
 1024601   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด       2(1-2-3) 
 1024602   การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน                    2(1-2-3) 
 1030601   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      2(1-2-3) 
 1043602   การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย           2(1-2-3) 
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 1050101   การพัฒนาศักยภาพมนุษย ์           2(1-2-3) 
 1050401   มนุษยสัมพันธส์ าหรับคร ู            2(2-0-4) 
 1054503   จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ       2(2-0-4) 
 1060101   ภาวะผู้น า             2(2-0-4) 
 1060201   การบริหารโครงการในโรงเรียน         2(2-0-4) 
 1060701   การจัดการความรู้            2(2-0-4) 

     2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณว์ชิำชีพครู             14  หน่วยกิต 
 1004801   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1         1(90)  
 1004802   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)                1(90)  
 1005801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)                       6(540)  
 1005802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)                      6(540)  
  2.2  วิชำเอก      ไม่น้อยกว่ำ   80  หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชำบังคับเรียน         68  หน่วยกิต 

  - ทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศ 
 1151101   ทักษะการฟังและพูดเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
 1151102   ทักษะการฟังและพูดเพ่ือการจัดการในชั้นเรียน    3(2-2-5) 
 1153301   การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5)  
 1154103   กิจกรรมสร้างสรรคส์ าหรับครภูาษาอังกฤษ     2(1-2-3) 
 1154303   การเขียนเชิงสร้างสรรคส์ าหรบัครูภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
 1551201   การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
 1551206   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 1552207   การอ่านเชิงวิจารณ์       3(3-0-6) 
 1552233   การแปลอังกฤษเป็นไทย       3(2-2-5) 
 1553203   การน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 1553208   การอ่านงานวิชาการ       3(3-0-6) 
 1553209   การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น      3(2-2-5) 

  - ภำษำศำสตร์เพื่อกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ 
 1151501   ไวยากรณ์อังกฤษส าหรับคร ู      3(3-0-6) 
 1152502   สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
 1154803   สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
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 1154901   สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ      1(0-2-1) 
 1551215   รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
 1551216   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้     3(3-0-6) 
 1552101   ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
 1552103   วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)  
   - วัฒนธรรมและวรรณคด ี
 1153701   สังคมและวัฒนธรรมส าหรับครภูาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 1154601   วรรณกรรมคัดสรรภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู ้   3(3-0-6) 
 1552219   วรรณคดีเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
 1553220   ภาษาวรรณคดี        3(3-0-6) 
   2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก       6    หน่วยกิต 
 1153801   การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 
 1153802   การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา    3(2-2-5) 
   2.2.3 วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
 1153302   ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและสมัครงาน    3(2-2-5) 
 1153804   ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ    2(1-2-3) 
 1153805   การวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดท าหน่วยวิชาภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
 1154104   เทคนิคการสื่อความภาษาอังกฤษ      2(1-2-3) 
 1154504   วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
 1154804   การจัดการเรียนรู้โดยสื่อบันเทิง      2(1-2-3) 
 1553204   การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน      3(3-0-6) 
 1553234   การแปลไทยเป็นอังกฤษ       3(2-2-5) 
 1553303   ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์      3(3-0-6) 
 1553317   ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก ์      3(3-0-6) 
 1553318   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวในท้องถิ่น     3(2-2-5) 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชา 
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ      

Bachelor of Education Program in Elementary Education 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้วิชาการระดับประถมศึกษา มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบพหุวิทยา       
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู มีความสามารถในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมืออาชีพ        
มีความคิดสร้างสรรค์และการค้นคว้าวิจัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษาไทย  

 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตครูประถมศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังนี ้
 2.1 มีความรอบรู้ในวิชาการระดับประถมศึกษา และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ         
การประถมศึกษาไทย 
 2.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการค้นคว้าวิจัย  เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีน าไปสู่การพัฒนาเด็กระดับ
ประถมศึกษา 
 2.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบพหุวิทยาและแบบบูรณาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานของ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 2.4 มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. เจ้าหน้าท่ีด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 136 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 52  หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาบังคับเรียน   ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาเลือกเรยีน    ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต 
 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู   14 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาบังคับเรียน     68  หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก    12     หน่วยกิต 
 2.2.3 วิชาเลือกเรยีน   ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ าซ้อนกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 

  หมำยเหต ุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร  
  (นับรวมจ านวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถเทียบโอนได้) 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  136  หน่วยกิต 

 2.1 วิชำชีพครู      ไม่น้อยกว่ำ   52  หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำบังคับเรียน            34  หน่วยกิต 

 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู       3(2-2-5) 
 1001201   คอมพิวเตอร์ส าหรับคร ู            2(1-2-3)  
 1011107   คุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นครู      3(3-0-6) 
 1022103   ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร           3(2-2-5) 
 1023212   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน              3(2-2-5) 
 1032101   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 1043101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 1044201  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้           3(2-2-5) 
 1052201   จิตวิทยาส าหรับคร ู            2(1-2-3) 
 1053306   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับคร ู    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 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต 
 1000101   ภาษาไทยส าหรับครู            3(2-2-5) 
 1000102   ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู            3(2-2-5) 
 1000103   ศิลปะการพูดส าหรับครู            2(2-0-4) 
 1000301   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร-ียุวกาชาด       2(1-2-3) 
 1010201   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน           2(2-0-4) 
 1023202   กิจกรรมพฒันาผู้เรียน            2(2-0-4) 
 1023203   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
 1023204   การจัดการสอนซ่อมเสรมิ            2(2-0-4) 
 1023212   การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน       2(1-2-3) 
 1024601   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด       2(1-2-3) 
 1024602   การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน                    2(1-2-3) 
 1030601   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      2(1-2-3) 
 1043602   การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย           2(1-2-3) 
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 1050101   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์            2(1-2-3) 
 1050401   มนุษยสัมพันธส์ าหรับคร ู            2(2-0-4) 
 1054503   จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ       2(2-0-4) 
 1060101   ภาวะผู้น า             2(2-0-4) 
 1060201   การบริหารโครงการในโรงเรียน         2(2-0-4) 
 1060701   การจัดการความรู้            2(2-0-4) 

     2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณว์ชิำชีพครู             14  หน่วยกิต 
 1004801   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1         1(90)  
 1004802   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)                1(90)  
 1005801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)                       6(540)  
 1005802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)                      6(540)  

 2.2  วิชำเอก      ไม่น้อยกว่ำ  84  หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำบังคับเรียน        68   หน่วยกิต 

   - หลักกำรและแนวคิดทำงประถมศึกษำ 
 1043101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
 1171101   การประถมศึกษา        3(3-0-6) 
 1174901   สัมมนาทางการประถมศึกษา      1(0-2-1) 

  - พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กระดบัประถมศึกษำ 
 1171701   พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา     3(3-0-6) 

  - ภำษำไทยส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ 
 1171702   ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา      3)3-0-6( 
 1173703   หลักการใช้ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา     3(3-0-6) 

  - คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ 
 1171704   คณิตศาสตร์1 ส าหรับครูประถมศึกษา     3(3-0-6)  
 1172702   คณิตศาสตร์2 ส าหรับครูประถมศึกษา (ต้องเรียนวิชา 1171704 คณิตศาสตร์1  
   ส าหรับครูประถมศึกษา ผ่านมมาก่อน)        3(3-0-6) 
 1173704   ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน    2(1-2-3) 
   - วิทยำศำสตร์ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ 
 1171703   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศกึษา  2(1-2-3) 
 1171705   ฟิสิกส์ โลก และดาราศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
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 1172703   เคมีส าหรับครูประถมศกึษา      2(1-2-3) 
 1173705   ชีววิทยาส าหรับครูประถมศึกษา      2(1-2-3) 
   - สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรมส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ 
 1171706   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา   3(3-0-6) 
 1173701   หน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา   3(3-0-6) 
   - ภำษำอังกฤษ และภำษำตำ่งประเทศอ่ืนๆ ส ำหรบันักเรียนประถมศึกษำ 
 1171707   ทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา       3(3-0-6) 
 1172701   ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา     3(3-0-6) 
   - สุขศึกษำและพลศึกษำส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ 
 1173702   สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา    3(3-0-6) 
 1174702   ทักษะกีฬาส าหรับครูประถมศึกษา      3(2-2-5) 
   - ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลปส์ ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ 
 1172704   ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)      
 1172706   ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครปูระถมศึกษา     3(3-0-6)      
   - กำรงำนอำชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ  
   และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 1093306   การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
 1172705   คอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)    
 1173301   การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา     3(2-2-5)  
 1174601   การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา    3(2-2-5)   
 1174701  การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา    3(3-0-6) 

  2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก       12 หน่วยกิต 
 1173302   การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น      2(1-2-3) 
 1173303   การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
 1173304   การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา     2(1-2-3) 
 1173305   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตรส์ าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
 1173306   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรส์ าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
 1174301   การจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    2(1-2-3) 
   2.2.3 วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ   4   หน่วยกิต 
 1094608   การพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนการสอน     3(2-2-5) 
 1094610   คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา     3(2-2-5) 
 1094704   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่    3(2-2-5) 
 1123601   การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน     3(2-2-5) 
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 1133202   กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน      2(1-2-3) 
 1174302   นิทานและการเล่านิทานส าหรบัเด็กประถมศึกษา    2(1-2-3)  
 1174303   การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็ก    2(1-2-3)  
 1174501   การจัดการชั้นเรียนระดับประถมศึกษา       2(1-2-3)  
 1174602   การจัดการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น     2(1-2-3) 
 1174603   การเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาพเด็ก      2(2-0-4) 
 1174604   การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 2(2-0-4) 
 1174703   กิจกรรมพฒันาเชาวน์ปัญญาและอารมณ ์     2(1-2-3)  
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรยีนวิชาใดๆ ในหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว  
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษและกำรสอนภำษำไทย  

Bachelor of Education Program in Special Education and Thai Language Teaching 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตครูท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย โดยสามารถสอนผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษในระดับก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังสามารถสอนภาษาไทยในระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ บูรณาการการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  และวิชาชีพครู ท้ังภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติท่ีเพียงพอส าหรับการปฏิบัติการสอนการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาได้ตั้งแต่ก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสามารถสอนภาษาไทยได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและข้อ
โต้แย้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพครู   

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในชั้นเรียนรวมท่ีมี
รูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 

2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไข
ปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ในด้านภาษาไทย ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางด้านการศึกษาพิเศษ 

2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยี เพ่ือการ
สื่อสารและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

2.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
2.7 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมจีิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมท้ังมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 1. ครูการศึกษาพิเศษในระดับก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ครูสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นท้ังในสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3. เจ้าหน้าท่ีในองค์กรท่ีให้บริการด้านการศึกษาพิเศษ 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 137 หน่วยกิต 
2.1 วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 52  หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาบังคับเรียน   ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
2.1.2 วิชาเลือกเรยีน    ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต 
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู   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. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชา 

  ท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
  หมำยเหต ุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร  
  (นับรวมจ านวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถเทียบโอนได้) 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  137  หน่วยกิต 

 2.1 วิชำชีพครู      ไม่น้อยกว่ำ   52  หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชำบังคับเรียน            34  หน่วยกิต 

 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู       3(2-2-5) 
 1001201   คอมพิวเตอร์ส าหรับคร ู            2(1-2-3)  
 1011107   คุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นครู      3(3-0-6) 
 1022103   ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร           3(2-2-5) 
 1023212   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน              3(2-2-5) 
 1032101   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 1043101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 1044201  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้           3(2-2-5) 
 1052201   จิตวิทยาส าหรับคร ู            2(1-2-3) 
 1053306   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู     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 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต 
 1000101   ภาษาไทยส าหรับครู            3(2-2-5) 
 1000102   ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู            3(2-2-5) 
 1000103   ศิลปะการพูดส าหรับครู            2(2-0-4) 
 1000301   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร-ียุวกาชาด       2(1-2-3) 
 1010201   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน           2(2-0-4) 
 1023202   กิจกรรมพฒันาผู้เรียน            2(2-0-4) 
 1023203   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
 1023204   การจัดการสอนซ่อมเสรมิ            2(2-0-4) 
 1023212   การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน       2(1-2-3) 
 1024601   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด       2(1-2-3) 
 1024602   การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน                    2(1-2-3) 
 1030601   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      2(1-2-3) 
 1043602   การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย           2(1-2-3) 
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 1050101   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์            2(1-2-3) 
 1050401   มนุษยสัมพันธส์ าหรับคร ู            2(2-0-4) 
 1054503   จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ       2(2-0-4) 
 1060101   ภาวะผู้น า             2(2-0-4) 
 1060201   การบริหารโครงการในโรงเรียน         2(2-0-4) 
 1060701   การจัดการความรู้            2(2-0-4) 

     2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณว์ชิำชีพครู             14  หน่วยกิต 
 1004801   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1         1(90)  
 1004802   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)                1(90)  
 1005801   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
   ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)                       6(540)  
 1005802   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)                      6(540)  

 2.2 วิชำเอก      ไม่น้อยกว่ำ   85  หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำกำรศึกษำพิเศษ   ไม่น้อยกว่ำ   43  หน่วยกิต 
  - วิชำบังคับเรียน         37  หน่วยกิต 
  กฎหมำยและนโยบำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรศึกษำพิเศษ 

 1081105   กฎหมายทางการศึกษาพิเศษ      2(2-0-4) 
  ประวตัิและควำมเป็นมำของกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบคุคลที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 

 1081101   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ     2(1-2-3) 
  พัฒนำกำรและลักษณะเฉพำะของเด็กที่มีควำมต้องที่มคีวำมต้องกำรพิเศษ 

 1081106   จิตวิทยาพัฒนาการส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ    2(1-2-3) 
  กำรจัดกำรศึกษำและบริกำรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 

 1082218   การประเมินทางการศึกษาพิเศษ      3(2-2-5) 
 1082305   แผนการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ    2(1-2-3) 
 1082401   การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม     2(1-2-3) 
 1083102   ภาษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาพิเศษ     3(2-2-5) 
 1083312   การช่วยเหลอืเฉพาะด้านส าหรบัเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา   2(1-2-3) 
 1083313   การช่วยเหลอืเฉพาะด้านส าหรบัเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   2(1-2-3) 
 1083314   การช่วยเหลอืเฉพาะด้านส าหรบัเด็กออทิสติก     2(1-2-3) 
 1083408   การจัดการพฤติกรรมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ    2(1-2-3) 
 1083507   เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  3(2-2-5) 
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 1084402   นันทนาการและกิจกรรมส าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   3(2-2-5) 
 1084901   สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ      1(0-2-1) 
 1084902   โครงการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ     1(0-2-1) 

  ผลกระทบของลักษณะควำมตอ้งกำรพิเศษที่มีต่อครอบครัว 
 1084403   การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ   2(1-2-3) 

  กำรมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
 1084404   การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน     3(2-2-5)  

  - วิชำกำรสอนวิชำเอก            4  หน่วยกิต 
 1083315   การสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้    2(1-2-3) 
 1084601   การจัดการเรียนรูส้ าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม  2(1-2-3) 
   - วิชำเลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ   2   หน่วยกิต 
 1084203   การพัฒนาทักษะทางภาษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   2(1-2-3) 
 1084204   การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   3(2-2-5) 
 1084205   การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์   2(1-2-3) 
 1084303   อักษรเบรลล ์        3(2-2-5) 
 1084304   ภาษามือไทยเบื้องต้น       3(2-2-5) 
 1084405   กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างเด็กท่ีมปัีญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์   3(2-2-5) 
 1084501   เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู ้  2(1-2-3) 

  2.2.2 วิชำกำรสอนภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ  42 หน่วยกิต 
  - วิชำบังคับเรียน        37   หน่วยกิต 

       หลักภำษำ 
 1542201   ลักษณะภาษาไทย        3(2-2-5)  
 1542203   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย       3(2-2-5) 

  ทักษะกำรใช้ภำษำ 
 1161204   การพูดและการฟังส าหรับครู      3(2-2-5) 
 1161205   การอ่านการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง     3(2-2-5)  
 1164201   หลักการสอนอ่านออกเขียนได ้      3(2-2-5) 
 1542102   การอ่านเชิงวิเคราะห์       3(2-2-5) 

  วรรณคดีและวรรณกรรม 
 1161301   หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย       2(1-2-3) 
 1163102   ส านวนไทยและโวหาร       2(1-2-3) 
 1540303   วรรณกรรมส าหรับเด็ก       3(2-2-5) 
 1541301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย     3(2-2-5) 
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  ภำษำและวัฒนธรรม 
 1163302   ภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 

  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 1164501   สื่อและนวัตกรรมเพ่ือการเรยีนการสอนภาษาไทย    2(1-2-3)  

  บูรณำกำร 
 1163504   การสร้างแบบฝึกทักษะทางภาษาไทย     3(2-2-5)  

  สัมมนำกำรเรียนรู้กำรสอนภำษำไทย 
 1164701   สัมมนาภาษาไทย        1(0-2-1) 

  - วิชำกำรสอนวิชำเอก            3  หน่วยกิต 
 1163802   การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย      3(2-2-5)       

  - วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ   2  หน่วยกิต 
 1162304   วรรณกรรมอาเซียน       3(2-2-5) 
 1163601   ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย      3(2-2-5) 
 1164602   การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรูภ้าษาไทย   3(2-2-5)  
 1164603   กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการสอนภาษาไทย       2(1-2-3) 
 1164604   การประยุกต์ใช้และน าเสนอสื่อมัลติมีเดียในการสอนภาษาไทย   3(2-2-5) 
 1540107   การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี      3(2-2-5) 
 1543301   วรรณคดีเอกของไทย       3(2-2-5) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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สำระส ำคัญของหลักสูตร คณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ 
 

 
หลักกำร 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตก าลังคนท่ีสนอง          
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังท่ีเป็นนักวิชาการกึ่งวิชา และวิชาชีพชั้นสูง 
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มี          
การเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ควบคู่ทฤษฎีและยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนน าไปสู่การพัฒนาก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ท้ังในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม 
 
จุดมุ่งหมำย 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยมี
คุณสมบัติดังนี้  
 1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะในหน่วยงาน ของรัฐ เอกชนและประกอบอาชีพอิสระได้
 2. น าความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้
อย่างเหมาะสม  
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาการทางด้านต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตการประกอบอาชีพ สังคม และ
สภาพแวดล้อม  
 4. พัฒนาและส่งเสรมิจรยิธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็น
อย่างด ี
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   มจี ำนวนทั งหมด 15 สำขำวิชำ ดังนี  
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 7 สำขำวิชำ คือ 
  1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
  2. สาขาวิชาภาษาไทย  
  3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
  4. สาขาวิชาภาษาจีน  
  5. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  
  6. สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  
  7. สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 4 สำขำวิชำ คือ   
  1. สาขาวิชาดนตรี 2. สาขาวิชาดนตรีสากล  
  3. สาขาวิชาประยุกต์ศิลป ์ 
  4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต มีจ ำนวน 2 สำขำวิชำ คือ  
  1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
  2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             243            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ                                                   
Bachelor of Arts Program in English 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

บัณฑิตมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ การศึกษาต่อและการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงสูส่ังคมโลก 
 
2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถบูรณาการ
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

1. พนักงานในภาคธุรกิจการบริการ อาทิ การท่องเท่ียว การโรงแรม   
2. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. นักวิชาการทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)  
4. เลขานุการและเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานท่ีต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการท างาน 
5. นักแปลและล่าม 
6. นักเขียน 
7. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ ์
8. ประกอบอาชีพอิสระ 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาแกน      3 หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ    54 หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7     หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 
 รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกน           3   หน่วยกิต 
 2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม     3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั              54 หน่วยกิต 
 1551111   การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ       3(2-2-5)  
 1551112   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 1551113   รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
 1551114   รูปและการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง      3(3-0-6) 
 1552110   การฟัง-พูดภาษาอังกฤษขั้นสูง      3(2-2-5)  
 1552111   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์       3(3-0-6) 
 1552112   การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น      3(2-2-5) 
 1552113   การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
 1552202   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
 1552203   สัทวิทยาภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
 1552316   วรรณคดีเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
 1552402   การแปลอังกฤษเป็นไทย       3(2-2-5) 
 1552501   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ       3(3-0-6) 
 1552625   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว      3(3-0-6)  
 1552626   ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเท่ียวในท้องถิ่น     3(2-2-5)  
 1553325   ภาษาวรรณคด ี        3(3-0-6)  
 1553404   การแปลไทยเป็นอังกฤษ       3(2-2-5) 
 1554105   การค้นคว้าอิสระ        3(2-2-5) 

 2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
            ให้เลือกเรียนวิชาในกลุ่มท่องเท่ียวไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาใดก็ได้จากกลุ่มอื่นๆ              
 ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
            ก. กลุ่มท่องเที่ยว 
 1553611   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 1553612   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ     3(2-2-5) 
 1553613   ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเท่ียวต่างประเทศ     3(2-2-5) 
 1553614   ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการท่องเท่ียว     3(3-0-6)  
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 3573217   การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์      3(3-0-6)  
 3573406   การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ      3(3-0-6)  
 3571204   หลักการมัคคุเทศก์       3(2-2-5)  
             ข. กลุ่มภำษำศำสตร์ 
 1553201   ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6)  
 1553205   วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ       3(3-0-6)  
 1553207   สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
            ค. กลุ่มภำษำและวรรณคด ี
 1552114   การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ    3(2-2-5) 
 1552115   ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิง       3(3-0-6) 
 1553110   ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ      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) 
 1553327   วรรณกรรมแนวแฟนตาซี       3(3-0-6) 
 1553328   ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
 1553329   ร้อยกรองภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
 1553330   วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 
 1553331   วรรณกรรมวิจารณ ์       3(3-0-6) 
   ง. กลุ่มภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ  
 1552502   การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
 1552503   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานส านักงาน      3(3-0-6)  
 1553405   การแปลภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ      3(2-2-5) 
 1553406   การแปลภาษาอังกฤษแบบล่าม      3(2-2-5) 
 1553504   ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม      3(2-2-5) 
 1553505   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อสารมวลชน      3(3-0-6) 
 1553506   ภาษาอังกฤษเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์    3(3-0-6) 
 1553507   ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
 1553508   ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการด้านการโดยสาร     3(2-2-5) 
 3583701   ภาษาอังกฤษส าหรับโลจสิติกส ์           3(3-0-6) 
 3584106   โลจิสตกิส์อยุธยา                     3(3-0-6) 
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 2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ    ไม่น้อยกว่ำ  7  หน่วยกติ 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801   เตรียมสหกิจศกึษา         1(45) 
 9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)   6(640) 

  2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 1554701   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ     2(90)  
 1554702   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ      5(450) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย  

 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 
Bachelor of Arts Program in Thai 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในสังคมและท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูค้วามสามารถทางภาษาไทย 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ้เจตคติ และทักษะในอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา โดยเฉพาะด้านภาษาและวรรณคดี 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จรยิธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความภูมิใจในภาษา วรรณกรรม และ

วรรณคดีไทย อันเป็นวัฒนธรรมของชาต ิ
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจ าวัน 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

1. ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการใช้ภาษาไทยในภาครัฐ 
2. ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการใช้ภาษาไทยในภาคเอกชน 
3. ประกอบอาชีพอิสระ 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาแกน    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ    51 หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
    2.4 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
   *หมำยเหตุ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษหรือจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ  
   อย่างน้อย 12 หน่วยกิต  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน     ไม่น้อยกว่ำ   9   หน่วยกิต 
  - บงัคบัเรียน          3   หน่วยกิต 

 2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม     3(2-2-5) 
   - เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
 1500117   การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล     3(2-2-5) 
 1500119   การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล    3(2-2-5) 
 1500141   ภาษาอังกฤษส าหรับมนุษยศาสตร์      3(3-0-6) 
 1500142   ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร ์      3(3-0-6) 
 1500135   คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย      3(2-2-5) 
 1500136   ประวัติศาสตร์บูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์     3(2-2-5) 
 1500137   สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
 1500139   มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
 1500143   การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
 2500115   เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(3-0-6) 
 2500121   สังคมวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
 2500125   ระบบสังคมและการเมืองไทย      3(3-0-6) 
 2500126   กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6) 
 2500127   ภูมิลักษณ์ชมุชน        3(2-2-5)  

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั       ให้เรียน   51  หน่วยกิต 
   - ทักษะกำรใช้ภำษำ 
 1542101   ศิลปะการฟังและการอ่าน       3(2-2-5) 
 1542102   ศิลปะการพูดและการเขียน       3(2-2-5) 
   - หลักภำษำและภำษำศำสตร์ 
 1541201   ลักษณะภาษาไทย        3(3-0-6) 
 1541202   ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
 1543208   พัฒนาการภาษาไทย       3(3-0-6) 
   - วรรณคดีและวรรณกรรม 
 1541301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย     3(3-0-6) 
 1542303   วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา      3(3-0-6) 
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 1543305   วรรณคดีเอกของไทย       3(3-0-6) 
 1543306   วรรณกรรมไทยปัจจุบัน       3(3-0-6) 
 1544313   วรรณกรรมวิจารณ ์       3(2-2-5) 

  - ภำษำและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
 1542401   ภาษาไทยกับสังคม                3(3-0-6) 
 1543403   คติชนวิทยา        3(2-2-5) 
 1543404   วรรณกรรมกับชีวิตและสังคม      3(3-0-6) 
 1543405   วรรณกรรมท้องถิ่น       3(3-0-6) 

  - กำรศึกษำค้นควำ้และกำรวจิัย 
 1541501   ภาษาไทยและสารสนเทศ       3(2-2-5) 
 1544502   การวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย      3(2-2-5) 
   - ภำษำเพื่ออำชีพ 
 1543603   ภาษาไทยเพื่อบรรณาธิการกิจ      3(2-2-5) 

 2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก      ไม่น้อยกว่ำ  33  หน่วยกิต 
   - ทักษะกำรใช้ภำษำ 
 1542103   การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษาภาษาไทย   3(2-2-5) 
 1542104   การแต่งค าประพันธ์       3(2-2-5) 
 1542105   การเขียนบันเทิงคดี       3(2-2-5) 
 1542106   การเขียนสารคดี        3(2-2-5) 
 1543107   การเขียนเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 

  - หลักภำษำและภำษำศำสตร์ 
 1542203   สัทศาสตร์และสัทวิทยาในภาษาไทย      3(3-0-6) 
 1542204   ระบบค าและวากยสัมพันธ์ในภาษาไทย     3(3-0-6) 
 1542205   ภาษากับความหมายในภาษาไทย      3(3-0-6) 
 1542206   ภาษาไทยปัจจุบัน        3(3-0-6)  
 1542207   ค ายืมในภาษาไทย       3(3-0-6) 
 1543209   พัฒนาการแบบเรียนไทย       3(3-0-6) 
 1543210   ภาษาถิ่นไทย        3(3-0-6) 
   - วรรณคดีและวรรณกรรม 
 1542302   วรรณคดีสมัยสุโขทยั       3(3-0-6) 
 1542304   วรรณคดีสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์     3(3-0-6) 
 1543307   วรรณกรรมส าหรับเด็ก       3(2-2-5) 
 1543308   คีตวรรณกรรม        3(3-0-6) 
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 1543309   พระราชนิพนธ์ในสมัยรัตนโกสนิทร์      3(3-0-6) 
 1543310   วรรณกรรมค าสอน       3(3-0-6) 
 1543311   เรื่องสั้นและนวนิยายไทย       3(3-0-6) 
 1543312   วรรณกรรมแปล        3(3-0-6) 

  - ภำษำและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
 1542402   จารึกและเอกสารโบราณภาษาไทยสมัยอยุธยา    3(3-0-6) 
   - กำรศึกษำค้นควำ้และกำรวจิัย 
 1544503   สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย      3(2-2-5) 
   - ภำษำเพื่ออำชีพ 
 1542601   ภาษาไทยส าหรับมัคคุเทศก์      3(2-2-5) 
 1543602   ภาษาไทยส าหรับสื่อมวลชน      3(2-2-5) 
 1543604   ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์     3(2-2-5) 
 1543605   ภาษาไทยธุรกิจ        3(2-2-5) 

 2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี    ไม่น้อยกว่ำ 7  หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนวิชาสหกิจศกึษาหรือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   2.4.1 วิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801   เตรียมสหกิจศกึษา                       1(45) 
 9014802   สหกจิศึกษา          6(640) 

  2.4.2 วิชำฝึกประสบกำรณว์ชิำชีพ 
 1544801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย     2(90) 
 1544802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย     5(480) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียน
 มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น 

ผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น                                                     

Bachelor of Arts Program in Japanese 
ระดับปริญญำตรี  (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะภาษาญี่ปุ่นท่ีสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพ มีความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและสามารถเป็น
สื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติในฐานะผู้มีความทางรู้ภาษาญี่ปุ่นในท้องถิ่น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิต
อาสาเพ่ือการด ารงตนอยู่ในสังคมส่วนรวม 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 
  2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจของญี่ปุ่น สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
  2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถท างานร่วมกับ
บุคคลในองค์กรได ้
  2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้และ/หรือศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 1. ล่ามภาษาญี่ปุ่น 
 2. นักแปลภาษาญี่ปุ่น 
 3. พนักงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ 
 4. พนักงานในสถานประกอบการท่ีใช้ภาษาญี่ปุ่น 
 5. นักวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น 
 6. เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐในส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ 
 7. อาชีพอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศและภาษาญี่ปุ่น 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาแกน    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ     3 หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ     64  หน่วยกิต 
      - วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรยีนวิชาท่ีมีการเปิดสอนในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

   พระนครศรีอยุธยา หรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นท้ังในและต่างประเทศ ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
 ข้าราชการพลเรือนรับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  103  หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิชำแกน     ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
   - วิชำบังคับ          3   หน่วยกิต 
 1052201   จิตวิทยาส าหรับคร ู       2(1-2-3) 
 2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม     3(2-2-5) 
   - วิชำเลือก     ไม่น้อยกว่ำ   3   หน่วยกิต 
 1500117   การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล     3(2-2-5) 
 1500119   การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล    3(2-2-5) 
 1500141   ภาษาอังกฤษส าหรับมนุษยศาสตร์      3(3-0-6)  
 2500126   กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6) 
 2500127   ภูมิลักษณ์ชมุชน        3(2-2-5) 

 2.2  กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ  97   หน่วยกิต 
   - วิชำบังคับ         64   หน่วยกิต 
 1561101   ภาษาญี่ปุ่น1        3(2-2-5) 
 1561102   ภาษาญี่ปุ่น2        3(2-2-5) 
 1561406   การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
 1561407   การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 1561501   วัฒนธรรมญี่ปุ่น        3(3-0-6) 
 1562103   ภาษาญี่ปุ่น3        3(2-2-5) 
 1562104   ภาษาญี่ปุ่น4        3(2-2-5) 
 1562201   การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
 1562204   การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง      3(3-0-6) 
 1562301   การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
 1562408   การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
 1562409   การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์    3(2-2-5) 
 1562501   ญี่ปุ่นปัจจุบัน        3(3-0-6) 
 1563105   ภาษาญี่ปุ่น5        3(2-2-5) 
 1563106   ภาษาญี่ปุ่น6        3(2-2-5) 
 1563205   การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงแสดงความคิดเห็น    3(3-0-6) 
 1563303   การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย       3(2-2-5) 
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 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)  
 *หมำยเหตุ เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่นหรือสหกิจศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 - วิชำเลือก       ไม่น้อยกว่ำ  33   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ ท้ังนี้ต้องเลือกรายวิชาของ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และเลอืกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

 1563206   การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
 1563302   การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ       3(3-0-6) 
 1563305   การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง      3(3-0-6)  
 1563410  กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบทางการและไม่ทางการ   3(2-2-5) 
 1563411   การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในหัวข้ออิสระ     3(2-2-5) 
 1563501   ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น     3(3-0-6)  
 1563605   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ    3(2-2-5) 
 1563606   ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อมัลติมีเดีย      3(3-0-6) 
 1563701   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการโรงแรม       3(3-0-6) 
 1563702   ภาษาญี่ปุ่นส าหรับงานมัคคุเทศก ์      3(3-0-6) 
 1563704   เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาญี่ปุ่น      3(2-2-5) 
 1564108   ภาษาญี่ปุ่น7        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   ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น       3(3-0-6) 
 1564602   การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ    3(2-2-5) 
 1564902   ความรู้พ้ืนฐานในการท างานในภาคอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
 1551201   การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
 1553233   การแปลอังกฤษเป็นไทย       3(2-2-5) 
 1554302   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานส านักงาน      3(3-0-6) 
 3541101   หลักการตลาด        3(3-0-6) 
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 3551101   การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
 3571204   หลักการมัคคุเทศก์       3(2-2-5) 
 3573306   การด าเนนิงานและการจดัการงานบริการส่วนหน้า    3(2-2-5)  
  รำยวิชำเรียนเสริมไม่นับหน่วยกิต 
 1561109   พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่น*       2(2-0-4) 
  *ประเมินผลกำรเรียนเป็น S หรือ U 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาเลือกเรยีนวิชาท่ีมีการเปิดสอนในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
หรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นท้ังในและต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง   
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน                                                     
Bachelor of Arts Program in Chinese 
ระดับปริญญำตรี  (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความสามารถด้านภาษาจีน 
และมีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในด้านสังคมและวัฒนธรรม สามารถน าความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ พัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณธรรม 

 
2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
 2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 2.3 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2 .4 ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาต ิ
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 1. ล่าม นกัแปลภาษาจีน 
 2. มัคคุเทศก์ภาษาจีน 
 3. พนักงานในสถานประกอบการท่ีใช้ภาษาจีน 
 4. พนักงานในธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 
 5. นักวิชาการทางภาษา 
 6. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับภาษาจีนและประเทศจีน 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาแกน      9 หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ      57  หน่วยกิต 
      - วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

   จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิชำแกน     ไม่น้อยกว่ำ   9   หน่วยกิต 
   กลุ่มภำษำศำสตร์ 
 1500117   การฟังและการพูดเพ่ือสัมฤทธ์ิผล      3(2-2-5) 
 1500118   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 
 1500119   การอ่านและการเขียนเพ่ือสมัฤทธิ์ผล     3(2-2-5) 
 1500133   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในท้องถิ่น     3(2-2-5) 
   กลุ่มมนุษยศำสตร์ 
 1500126   ข้อมูลท้องถิ่น        3(2-2-5) 
 1500134   การจัดการความรู้       3(2-2-5) 
 1500135   คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย      3(2-2-5) 
 1500136   ประวัติศาสตร์บูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์     3(2-2-5) 
 1500137   สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
 1500138   ทักษะชีวิต        3(3-0-6) 
 1500139   มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 

  กลุ่มสังคมศำสตร์ 
 2500115   เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(2-2-5) 
 2500117   การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ      3(3-0-6) 
 2500118   การเมืองและการปกครองของไทย      3(3-0-6) 
 2500121   สังคมวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6)  
 2500122   รัฐกับพลเมืองไทย        3(3-0-6)  
 2500123   การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ     3(3-0-6) 

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น     ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำบงัคบั         57   หน่วยกิต 

 2151101   การออกเสียงภาษาจีน       3(2-2-5) 
 2151102   ภาษาจีนระดับต้น1       3(3-0-6) 
 2151103   ภาษาจีนระดับต้น2 (ต้องเรียนวิชา 2151102 ภาษาจนีระดับต้น1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 2152104   ภาษาจนีระดับกลาง1 (ตอ้งเรยีนวิชา 2151103 ภาษาจีนระดบัต้น2 ผ่านมากอ่น) 3(3-0-6) 
 2152105   ภาษาจีนระดับกลาง2 (ต้องเรยีนวิชา 2152104 ภาษาจีนระดับกลาง1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 2151201   การฟังและการพูดภาษาจีน1      3(2-2-5) 
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 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 การอ่านภาษาจีน1 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) 
 2153401   หลักไวยากรณ์จีน        3(3-0-6) 
 2153501   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน      3(3-0-6) 
 2153502   วัฒนธรรมจีน        3(3-0-6) 
 2154109   ภาษาจีนส าหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (ต้องเรียนวิชา 2152105 ภาษาจีน 
   ระดับกลาง2 ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
 2154601   ภาษาจีนส าหรับงานในบริษัท      3(3-0-6) 
   2.2.2 วิชำเลือก     ไม่น้อยกว่ำ   27  หน่วยกิต 
 2153106   วิวัฒนาการตัวอักษรจีน       3(3-0-6) 
 2153107   สุภาษิตจีน        3(3-0-6) 
 2153108   ภาษาจีนโบราณ        3(3-0-6) 
 2153210   การอ่านหนังสือพิมพ์จีน (ตอ้งเรยีนวิชา 2152205 การอ่านภาษาจีน2 ผ่านมากอ่น) 3(3-0-6) 
 2153211   การฟังและการพูดจีนขั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 2152203 การฟังและการพูดภาษาจีน3  
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 2153212   สุนทรพจนจ์ีน (ต้องเรียนวิชา 2152203 การฟังและการพูดภาษาจีน3 ผ่านมากอ่น) 3(2-2-5) 
 2153301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน      3(3-0-6) 
 2153402   ภาษาจีนในยุคปัจจุบัน       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   ภาษาจีนส าหรับงานเลขานุการ (ต้องเรียนวิชา 2152105 ภาษาจนีระดับกลาง2  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
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 2153606   ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว       3(2-2-5) 
 2153607   ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม       3(2-2-5) 
 2154213   การแปลแบบล่าม (ต้องเรียนวิชา 2152203 การฟังและการพูดภาษาจีน3  
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 2154214   ภาษาจีนเพ่ือการน าเสนอ       3(2-2-5) 
 2154302   เรื่องสั้นจีน        3(3-0-6) 
 2154504   ประวัติศาสตร์จีน        3(3-0-6) 
 2154604   การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 2153209 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน  
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 2154608   ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก ์      3(2-2-5) 
 2154609   ทักษะการสอนภาษาจีน (ต้องเรียนวิชา 2152105 ภาษาจนีระดับกลาง2  
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
  2.3 กลุ่มวิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม        7   หน่วยกิต 
 2154701   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน     2(90) 
 2154702   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน     5(350) 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า  
 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชนและสังคม    
Bachelor of Arts Program in Community and Social Development 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

บัณฑิตมีความรู้ในศาสตร์การพัฒนาสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ควบคู่กับการมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ดังอุดมคติของหลักสูตร “สร้างจิตอาสา พัฒนาความรู้ เชิดชูศักยภาพชุมชนและสังคม” 

 
2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 องค์กรชุมชนท้องถิ่น และการท างานในภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงชุมชนและ
สังคม  
 2.3 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ พร้อมจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม     

2.4 เพ่ือเรียนรู้ ศกึษา ค้นคว้าด้านการพัฒนาสังคม โดยอาศัยการเรียนรู้จากขอ้มูลชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม  
 

ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
1. นักพัฒนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
2. เจ้าหน้าท่ีและนักวิชาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา  
4. นักวิชาการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
5. นักวิจัยสังคม  
6. พัฒนากร 
7. นักพัฒนาอิสระในท้องถิ่น   
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
  2.1 กลุม่วิชาแกน    ไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต 

    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ  ให้เรียน    54    หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก      ไม่น้อยกว่า 24    หน่วยกิต 
        2.4 กลุม่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ให้เรียน  7     หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

  
    หมำยเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียน 
    การสอนด้วยภาษาอังกฤษ  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ 100  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน    15   หน่วยกิต 
  บังคับเรียน          9   หน่วยกิต 

 1500142   ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร ์      3(3-0-6)     
 2500121   สังคมวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
 2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม      3(2-2-5) 
   เลือกเรียน          6   หน่วยกิต 
 1500117   การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล     3(2-2-5) 
 1500119   การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล    3(2-2-5) 
 1500135   คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย        3(2-2-5) 
 1500136   ประวัติศาสตร์บูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์      3(2-2-5)  
 1500137   สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
 1500139   มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
 1500141   ภาษาอังกฤษส าหรับมนุษยศาสตร์      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   ภูมิลักษณ์ชมุชน         3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั     ให้เรียน   54  หน่วยกิต 
 2531104   ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6)  
 2531105   ชุมชนศึกษา        3(2-2-5)  
 2531204   ทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักพัฒนา      3(2-2-5)  
 2531205   กระบวนการพัฒนาชุมชน           3(3-0-6) 
 2532107   การพัฒนาสังคม         3(3-0-6) 
 2532108   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์      3(3-0-6)  
 2532109   จิตวิทยากับการพัฒนา        3(3-0-6) 
 2532208   การศึกษาเรียนรู้แนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนา    3(3-0-6) 
 2532209   อยุธยากับการพัฒนาเมืองมรดกโลก      3(3-0-6) 
 2533209   ผู้ประกอบการสังคมและวิสาหกิจชุมชน        3(2-2-5) 
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 2533211   การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา      3(3-0-6) 
 2533212   งานอาสาสมัครเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น             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   สัมมนาประเด็นส าคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม    3(2-2-5)  
 2534315   สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานพัฒนา    3(2-2-5)  

 2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  24  หน่วยกิต 
 1501201   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนักพัฒนาสังคม     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   การพัฒนาศักยภาพผู้น า       3(2-2-5) 
 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   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา     3(3-0-6) 
 2533513   ประชาสังคมโลกกับการพัฒนา      3(3-0-6) 
 2533514   การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 2534102   การพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทสังคมไทย     3(3-0-6) 
 2534215   การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา      3(3-0-6) 
 2534216   การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ     3(3-0-6) 
 2534408   ชาติพันธุ์กับการพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 2534511   การกระจายอ านาจกับการพัฒนาท้องถิ่นไทย     3(3-0-6) 
 2534512   การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย     3(3-0-6) 
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 2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี         7  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.4.1 กลุ่มสหกิจศึกษำ 
 9013801   เตรียมสหกิจศกึษา         1(45) 
 9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)  6(640) 
   2.4.2 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ  
 2534603   การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชพีส าหรับนักพัฒนา     2(90) 
 2534604   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักพัฒนา (ต้องเรียนวิชา 2534603  
   การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชพีส าหรับนักพัฒนา ผ่านมาก่อน)   5(480) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน 
 ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสหวิทยำกำรอิสลำม      
Bachelor of Arts Program in Islamic Interdisciplinary  
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)  
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรใน
ท้องถิ่น ให้มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอิสลามอันได้แก่ ปรัชญาและศาสนาอิสลาม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม 
วัฒนธรรม ภาษา(อาหรับ) กฎหมายอิสลาม การเงิน วิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์และศิลปะเกี่ยวกับอิสลาม เป็นต้น โดยน า
ความรู้ท่ีหลากหลายดังกล่าวมาเชื่อมโยงและบูรณาการ รวมท้ังสอดแทรกเนื้อหารายวิชาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ใน
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและประเทศ ดังปรัชญา
ท่ีว่า “บูรณาการศาสตร์ เปรื่องปราดด้านเนื้อหา ก้าวล้ าน าวิชา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจเกี่ยวกับสหวิทยาการอิสลาม ท้ังทางด้านปฏิบัติศาสนกิจ และ
ด้านสังคม 

2.2 เพ่ือเสรมิสร้างบัณฑิตใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 

 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

1. นักวิชาการอิสลาม 
2. พนักงานบริษัทหรือสถานประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับอาหารฮาลาล 
3. พนักงานด้านการเงินเกี่ยวกับอิสลาม  
4. ผู้ช่วยล่ามภาษาอาหรับ 
5. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านผลิตสื่อนวัตกรรมอิสลาม 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุม่วิชาแกน    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 

     -  วิชาบังคับ     48 หน่วยกิต 
     -  วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   7 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และ/หรือ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชาฯ  
พ.ศ. 2552  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             270            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   94   หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกน            9    หน่วยกิต 

  กลุ่มภำษำศำสตร์ 
 1500117   การฟังและการพูดเพ่ือสัมฤทธ์ิผล        3(2-2-5) 
 1500118   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
 1500119   การอ่านและการเขียนเพ่ือสมัฤทธิ์ผล     3(2-2-5) 
 1500133   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในท้องถิ่น       3(2-2-5)   
   กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
 1500126   ข้อมูลท้องถิ่น        3(2-2-5)  
 1500134   การจัดการความรู้       3(2-2-5) 
 1500135   คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย       3(2-2-5)  
 1500136   ประวัติศาสตร์บูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์      3(2-2-5)  
 1500137   สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
 1500138   ทักษะชีวิต        3(3-0-6) 
 1500139   มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
   กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์  
 2500115   เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(2-2-5) 
 2500117   การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ      3(3-0-6) 
 2500118   การเมืองและการปกครองของไทย      3(3-0-6) 
 2500121   สังคมวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6)  
 2500122   รัฐกับพลเมืองไทย        3(3-0-6) 
 2500123   การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ     3(3-0-6)  
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น        ไม่น้อยกว่ำ   78  หน่วยกิต  

  - วิชำบังคับ           48  หน่วยกิต 
 2571101   สหวิทยาการอิสลามเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 2571102   พ้ืนฐานหลักศรัทธา       3(3-0-6)  
 2571103   พ้ืนฐานอัลกุรอาน        3(3-0-6) 
 2571104   พ้ืนฐานอัลหะดีษ        3(3-0-6) 
 2571201   ประวัติศาสตร์อิสลาม       3(3-0-6) 
 2573201   การเมืองการปกครองในอิสลาม      3(3-0-6) 
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 2571301   ภาษาอาหรับ1        3(3-0-6) 
 2571302   ภาษาอาหรับ2        3(3-0-6) 
 2572301   ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
 2572302   ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการทางสาธารณสุข     3(2-2-5) 
 2572303   อักษรวิจิตรอาหรับในศิลปะอิสลาม      3(2-2-5) 
 2572401   กฎหมายอสิลามเบื้องต้น       3(3-0-6)  
 2572501   เศรษฐศาสตร์จุลภาคอิสลาม       3(3-0-6)  
 2573501   การเงินอิสลาม        3(3-0-6) 
 2574601   อิสลามกับวิทยาศาสตร ์       3(3-0-6) 
 2573701   การวิจัยเบื้องต้นในสหวิทยาการอิสลาม     3(2-2-5) 
   - วิชำเลือก      ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต  

  กลุ่มที่1 รำยวิชำดำ้นปรัชญำและศำสนำ    ไม่น้อยกว่ำ   3   หน่วยกิต 
2572101   ปรัชญาอิสลาม        3(3-0-6) 
2572102   การเผยแผ่อิสลาม        3(3-0-6) 
2573101   อรรถาธิบายอัลกุรอาน       3(3-0-6) 
2573102   อรรถาธิบายอัลหะดีษ       3(3-0-6) 
2573103   สุนทรียศาสตร์อิสลาม       3(3-0-6)  
   กลุ่มที่ 2 รำยวิชำด้ำนสังคม และวัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่ำ   9   หน่วยกิต 
2572201   ชีวประวัติศาสดามุฮัมมัด        3(3-0-6) 
2572202   อารยธรรมอิสลาม       3(3-0-6) 
2572203   จริยธรรมอิสลาม        3(2-2-5) 
2573202   สังคมโลกมุสลมิ        3(3-0-6)  
2573203   การบริหารจัดการในอสิลาม      3(3-0-6) 
2573204   ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศตะวันออกกลาง   3(3-0-6) 
 2574201   อิสลามกับสันติภาพ       3(3-0-6) 
 2574202   การสัมมนาในสหวิทยาการอิสลาม      3(3-0-6) 
 2574203   การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือนมสุลิม    3(2-2-5)  
 2573205   อาหารในวัฒนธรรมอสิลาม      3(2-2-5) 
 2573206   ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดยอ้มของมสุลิม      3(2-2-5)  
 2574204   การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากวสัดุธรรมชาติของมสุลมิ    3(2-2-5)  
   กลุ่มที่ 3 รำยวิชำด้ำนภำษำ และศิลปะอิสลำม ไม่น้อยกว่ำ   9   หน่วยกิต 
 2572304   หลักการอ่านอัลกุรอาน       3(3-0-6)  
 2573301   ภาษาอังกฤษส าหรับมุสลิม       3(2-2-5) 
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 2573302   ศิลปะการพูดส าหรับมุสลิม       3(2-2-5)  
 2572305   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
 2572306   ลวดลายศิลปะอิสลาม       3(2-2-5) 
 2572307   อักษรนัสค ์        3(2-2-5) 
 2573303   เทคนิคการผลิตงานอักษรวิจิตรอาหรับบนวัสด ุ    3(2-2-5) 
 2574301   การสร้างสรรค์งานอกัษรวิจิตรอาหรับเชิงประยุกต ์    3(2-2-5) 
 2573304   การบูรณาการอักษรวิจิตรอาหรับในอิสลาม     3(2-2-5)  
 2573305   วัสดุอุปกรณ์ส าหรับนักอักษรวิจิตรอาหรับ     3(2-2-5) 
 2573306   เทคนิคการสร้างแนวคิดในงานศิลปะอักษรวิจิตรอาหรับ   3(2-2-5) 
 2572308   อักษรอาหรับกูฟีย์มาตรฐาน      3(2-2-5)  
   กลุ่มที่ 4 รำยวิชำด้ำนนิตศิำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ  3  หน่วยกิต 
 2572402   กฎหมายครอบครัวอสิลาม       3(3-0-6) 
 2572403   กฎหมายมรดกอิสลาม       3(3-0-6) 
 2574401   กฎหมายการบริหารกิจการอิสลามในประเทศไทย    3(2-2-5)  
   กลุ่มที่ 5 รำยวิชำด้ำนเศรษฐศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ  3  หน่วยกิต 
 2572502   เศรษฐศาสตร์มหภาคอิสลาม       3(3-0-6)  
 2572503   ตลาดทุนอิสลาม        3(3-0-6) 
 2573502   กระบวนการธุรกิจฮาลาล       3(2-2-5) 
   กลุ่มที ่6 รำยวชิำดำ้นวทิยำศำสตร์    ไม่น้อยกวำ่ 3  หน่วยกติ 
 2572601   คอมพิวเตอร์ส าหรับมสุลมิ       3(2-2-5) 
 2574602   อิสลามกับดาราศาสตร ์       3(3-0-6) 
 2574603   อิสลามกับการแพทย์       3(3-0-6) 
  2.3 วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม             7   หน่วยกิต 
 2574701   การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชพีสหวิทยาการอิสลาม     2(90) 
 2574702   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหวิทยาการอิสลาม    5(320) 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 หรือเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และ/หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
 การยกเว้นผลการเรียนรายวิชาฯ พ.ศ. 2552 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ 
Bachelor of Arts Program in History 
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)    
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความคิด สามารถวิเคราะห์ 
และน าความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 
2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูร้อบทางด้านประวัติศาสตร์ในเชิงวิเคราะห์ เพ่ือเข้าใจสังคม วัฒนธรรม ภมูิปัญญา และมี
เจตคติท่ีดีด้านการอนุรักษ์ 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการค้นคว้าและวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับสาขาวิชา
อื่นๆ และเป็นพ้ืนฐานในการศกึษาระดับสูงต่อไป 
 2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ         
เพ่ือสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ นักอักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) 
เจ้าหน้าท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ นักจดหมายเหตุ เจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ มัคคุเทศก์ สื่อสารมวลชน นักเขียนบทความ และอื่นๆ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 95 หน่วยกิต 
 2.1 กลุม่วิชาแกน    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.2 กลุม่วิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต 
 2.3 กลุม่วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.4 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   7 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรยีนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   พระนครศรีอยุธยา หรือเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  95  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน            9  หน่วยกิต 
   - บงัคบัเรียน          3  หน่วยกิต 
 1500118  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 
   - เลือกเรียน          6  หน่วยกิต 
   กลุ่มภำษำศำสตร์ 
 1500117   การฟังและการพูดเพ่ือสัมฤทธ์ิผล      3(2-2-5) 
 1500119   การอ่านและการเขียนเพ่ือสมัฤทธิ์ผล     3(2-2-5) 
 1500133   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในท้องถิ่น     3(2-2-5) 
   กลุ่มมนุษยศำสตร์ 
 1500126   ข้อมูลท้องถิ่น        3(2-2-5) 
 1500134   การจัดการความรู้       3(2-2-5) 
 1500135   คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย      3(2-2-5) 
 1500136   ประวัติศาสตร์บูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์     3(2-2-5) 
 1500137   สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
 1500138   ทักษะชีวิต        3(2-2-5) 
 1500139   มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(2-2-5) 
   กลุ่มสังคมศำสตร์ 
 2500115  เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(2-2-5) 
 2500117   การจัดการทรัพยากรธรมชาติ      3(3-0-6) 
 2500118   การเมืองการปกครองของไทย      3(3-0-6) 
 2500121   สังคมวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
 2500122   รัฐกับพลเมืองไทย        3(3-0-6) 
 2500123   การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ     3(3-0-6) 

 2.2  กลุ่มวิชำบงัคบั                64  หน่วยกิต 
 1642501   ประวัติศาสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์    3(2-2-5) 
 1642502   ประวัติศาสตร์ความคิด       3(3-0-6) 
 1642503   โบราณคดีเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 
 1643504   ประวัติศาสตร์ศิลปะ       3(2-2-5) 
 1644505   พิพิธภัณฑสถานวิทยา       3(2-2-5) 
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 1644506   สัมมนาประวัติศาสตร์       1(0-3-0) 
 1641201   อารยธรรมโลก        3(3-0-6) 
 1642101   ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 13   3(3-0-6) 
 1642102   ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ครสิต์ศตวรรษท่ี13–18    3(3-0-6) 
 1643103   ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร ์      3(3-0-6) 
 1643104   ประวัติศาสตร์การเมืองไทย      3(3-0-6) 
 1643105   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย      3(3-0-6) 
 1643106   ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
 1643107   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย    3(3-0-6) 
 1641301   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี1 -  
   ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี15       3(3-0-6) 
 1641302   ประวัติศาสตร์เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ต้ังแต่ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 16-19    3(3-0-6) 
 1642303   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก      3(3-0-6) 
 1642304   ประวัติศาสตร์เอเชียใต ้       3(3-0-6) 
 1643305   ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง      3(3-0-6) 
 1641401   ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี1-16     3(3-0-6) 
 1641402   ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี16 ถึงปัจจุบัน   3(3-0-6) 
 1642403   ประวัติศาสตร์อเมริกา       3(3-0-6) 

 2.3  กลุ่มวิชำเลือก          ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มวิชำประวัตศิำสตร์อยุธยำ 
 1643108   ประวัติศาสตร์อยุธยา       3(3-0-6) 
 1643109   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับนานาชาติ   3(3-0-6) 
 1643110   อยุธยาในเอกสารต่างชาติ       3(3-0-6) 
 1643111   ประวัติศาสตร์ศิลปะอยุธยา       3(3-0-6) 
 1643112   วรรณกรรมอยุธยา       3(3-0-6) 
 1643113   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา      3(2-2-5) 
 1644114   ชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมอยุธยา   3(3-0-6) 
 1644115   ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา       3(3-0-6) 
 1644116   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมอยุธยาหลัง พ.ศ.2475   3(3-0-6) 
 1644117   อยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก      3(3-0-6) 
 1644118   การอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    3(2-2-5) 
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   กลุ่มวิชำประวัตศิำสตร์ประยกุต์ 
 1643506   การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย  3(3-0-6) 
 1643507   การจัดการและสงวนรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ    3(2-2-5) 
 1643508   กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรกัษ์และคุ้มครองมรดกโลก     3(3-0-6) 
 1643509   การเขียนและผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 1643510   ประวัติศาสตร์กับการท่องเท่ียว      3(2-2-5) 
 1643511   ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์      3(3-0-6) 
 1644120   ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทย       3(3-0-6) 
 1644121   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสังคมไทย    3(3-0-6) 
 1644202   ประวัติศาสตร์องค์กรระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 1644306   ประวัติศาสตร์ความร่วมมือและความขัดแย้งในกลุ่มประเทศอาเซียน  3(3-0-6) 
 1644307   ศาสนากับสังคมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้   3(3-0-6) 
  2.4 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม          7   หน่วยกิต 
 1644601   การเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์    2(90) 
 1644602   การฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์     5(450) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาเลือกเรยีนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
หรือเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีไทย  

Bachelor of Fine and Applied Arts  Program in Thai Music  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านดนตรีไทยท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการจัดการทางดนตรี 
สามารถบูรณาการ ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่สังคม เป็นผู้อนุรักษ์ สืบทอด พัฒนาดนตรีไทยและดนตรี
ในท้องถิ่นสู่สากล  
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในหลักของฐานศาสตร์ทางดนตรี ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถสร้างสรรค์ผลงานทาง
ดนตรีเพ่ือประกอบอาชีพได้ 

2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางดนตรีไทยได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน 
2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมี

วิจารณญาณ 
2.4 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ จรรยาบรรณในวิชาชีพดนตรี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 
2.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรี 
2.6 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ในการอนุรักษ์ สืบทอด พัฒนาดนตรีไทยและดนตรีในท้องถิ่นเผยแพร่สู่สากล 

ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
1. นักดนตรี นักร้อง 

 2. นักวิชาการดนตร ี
 3. ผู้ฝึกสอนดนตร ี
    4. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายนันทนาการ ในหน่วยภาครัฐและเอกชน 

5. ผู้จัดการโรงเรียนดนตรีเอกชน   
6. พนักงานบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับดนตร ี

 7. นักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงดนตรี 
 8. ศิลปินดนตร ี

9. ผู้ประกอบการอิสระ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน      12  หน่วยกิต 

 - วิชาบังคับ     9  หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า  80  หน่วยกิต 

 - วิชาบังคับ      37  หน่วยกิต 
 - วิชาเอก     10 หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  33  หน่วยกิต 

    2.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     7  หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
   หรือรายวิชาท่ีสอดคล้องกับสาขาดนตรี ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น โดยไม่ซ้ า 
   กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวม 
   ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชาดนตรีไทย  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  99  หน่วยกิต 

 2.1 วิชำแกน              12  หน่วยกิต 
  - วิชำบังคับ          9  หน่วยกิต 

 1500135   คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย      3(2-2-5) 
 1500137   สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
 2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม     3(2-2-5) 
   - วิชำเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  3  หน่วยกิต 
 1500117   การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล     3(2-2-5) 
 1500119   การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล    3(2-2-5) 
 1500141   ภาษาอังกฤษส าหรับมนุษยศาสตร์      3(3-0-6) 
 1500136  ประวัติศาสตร์บูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์     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   ภูมิลักษณ์ชมุชน        3(2-2-5) 
  2.2 วิชำเฉพำะดำ้น เรียนแบบเอกเด่ียว    ไม่น้อยกว่ำ  80  หน่วยกิต  
   - วิชำบังคับ      ให้เรียน   37  หน่วยกิต 
 2014102   ศิลปะนาฏดุริยางค์สร้างสรรค์      3(2-2-5) 
 2061114   ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย       3(3-0-6)  
 2062117  การขับร้องเพลงไทย                 3(2-2-5) 
 2062101   ทฤษฎีดนตรีไทย        3(3-0-6)  
 2063101   การวิเคราะห์ดนตรีไทย        3(3-0-6) 
 2061223   ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่1       1(0-2-1)  
 2061224   ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่2       1(0-2-1)  
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 2061302   ทฤษฎีดนตรีตะวันตก        3(3-0-6)  
 2061430   ปฏิบัติเปียโน1        1(0-2-1) 
 2061431   ปฏิบัติเปียโน2        1(0-2-1) 
 2061432   การฝึกโสตประสาท1       1(0-2-1) 
 2061433   การฝึกโสตประสาท2       1(0-2-1) 
 2061601  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักดนตรี      3(2-2-5) 
 2063704   ธุรกิจดนตรี        3(3-0-6) 
 2063901   วิธีวิจัยทางดนตรี        3(2-2-5) 
 2064901 การเสนอผลงานทางดนตร ี      4(2-4-6) 
   - วิชำเอก      ให้เรียน  10  หน่วยกิต 
   ให้เรียนปฏิบัติดนตรีตามความถนัด โดยเลือกจากกลุ่มปฏิบัติต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว 
   1. กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองสำยไทย  
 2061225   ปฏิบัติเครื่องสายไทย1       2(0-4-2) 
 2062226   ปฏิบัติเครื่องสายไทย2       2(0-4-2) 
 2062227   ปฏิบัติเครื่องสายไทย3       2(0-4-2) 
 2063217   ปฏิบัติเครื่องสายไทย4       2(0-4-2) 
 2063218   ปฏิบัติเครื่องสายไทย5       2(0-4-2)  
   2. กลุ่มปฏิบัติปี่พำทย์ 
 2061226   ปฏิบัติป่ีพาทย์1         2(0-4-2) 
 2062228   ปฏิบัติป่ีพาทย์2        2(0-4-2) 
 2062229   ปฏิบัติป่ีพาทย์3        2(0-4-2) 
 2063219   ปฏิบัติป่ีพาทย์4        2(0-4-2) 
 2063220   ปฏิบัติป่ีพาทย์5        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) 
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   - วิชำเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  33  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 2061102   การบันทึกโน้ตเพลงไทย       3(3-0-6) 
 2061104   จังหวะและหน้าทับดนตรีไทย       3(2-2-5) 
 2062102   คีตกวีและศิลปินในวงการดนตรีไทย      3(3-0-6) 
 2062103   วงป่ีพาทย์        3(2-2-5) 
 2062104   วงเครื่องสายไทย         3(2-2-5) 
 2062105   วงมโหรี         3(2-2-5) 
 2062106   วงป่ีพาทย์มอญ         3(2-2-5) 
 2062118   การแปรท านองเพลงไทย       3(2-2-5) 
 2063102   ดนตรีพิธีกรรม        3(3-0-6) 
 2063103   ดนตรีประกอบการแสดง       3(3-0-6) 
 2063104   ดนตรีพ้ืนบ้านและเพลงพ้ืนบ้านไทย       3(2-2-5) 
 2064104   การประพันธ์เพลงไทย        3(3-0-6) 
 2061233   วงอังกะลุง         3(2-2-5) 
 2061234   รวมวงดนตรีไทย1       1(0-2-1) 
 2062232   รวมวงดนตรีไทย2        1(0-2-1) 
 2062233   ปฏิบัติขิม        2(0-4-2) 
 2063223   รวมวงดนตรีไทย3        1(0-2-1) 
 2063208   เพลงประกอบการแสดงเบ็ดเตล็ด       2(0-4-2) 
 2063209   เพลงประกอบการแสดงโขนละคร       2(0-4-2) 
 2063210   เพลงเรื่อง        2(0-4-2) 
 2063211   เพลงมโหร ี        2(0-4-2) 
 2064201   เพลงเดี่ยว          2(0-4-2)  
 2064202   เพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์     2(0-4-2) 
 2064203   ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ       2(0-4-2) 
 2064208   รวมวงดนตรีไทย4       1(0-2-1) 
 2061701   การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย     3(2-2-5) 
 2062330   ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก      3(3-0-6)  
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 2062333   หลักการโยธวาทิต       3(3-0-6) 
 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   อาศรมดนตร ี        3(2-2-5)  
 2063503   ดนตรีบ าบัด         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 วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม           7  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 2063801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี     2(90) 
 2064801   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี (ต้องเรียนวิชา 2063801 การเตรียมฝกึประสบการณ ์
   วิชาชีพดนตรี ผ่านมาก่อน)               5(320) 
   ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801   เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
 9014802   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือรายวิชาท่ีสอดคล้อง 
 กับสาขาดนตรี ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น 
 รายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชาดนตรีไทย 
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หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีสำกล  

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Western Music  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 
 มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญดนตรีสากล 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้เชี่ยวขาญด้านดนตรีสากล สามารถน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางดนตรีได้อย่าง
ภาคภูมิ  

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางดนตรีสากล 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นสื่อกลางการ

เรียนรู้เพ่ิมพูนสมรรถนะทางดนตรีสากล 
 

ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 1. นักประกอบธุรกิจดนตรี 
 2. นักผลิตผลงานทางดนตร ี
 3. นักประพันธ์เพลง/นักเรียบเรียงเสียงประสาน 
 4. ครูสอนดนตร ี
 5. นักร้อง/นักดนตรีอาชีพ 
 
 
 
 
  



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             285            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุม่วิชาแกน     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 

 2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาบังคับ    บังคับเรียน 63 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า 21    หน่วยกิต 

 2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7    หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับ  

 รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา  
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   94   หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 2500128 จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม     3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น     ไม่น้อยกว่ำ 84 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำบงัคบั             บังคับเรียน 63 หน่วยกิต 
  ก. กลุ่มวิชำทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้    41 หน่วยกิต 

 2071103 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก1       3(3-0-6) 
 2071104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2 (ต้องเรียนวิชา 2071103 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก1  

ผ่านมาก่อน)                 3(3-0-6) 
 2072104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก3 (ต้องเรียนวิชา 2071104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2  

ผ่านมาก่อน)                 3(3-0-6) 
 2072105 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก4 (ต้องเรียนวิชา 2072104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก3  

ผ่านมาก่อน)                 3(3-0-6) 
 2072201 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 2072202 ประวัติศาสตร์ดนตรีประชานิยม      3(3-0-6) 
 2072304 เทคโนโลยีทางดนตรีเบ้ืองต้น      3(2-2-5) 
 2072601 การสอนและการเรยีนรู้ดนตรีเบื้องต้น     3(2-2-5) 
 2073111 การประพันธ์ดนตรี       3(2-2-5) 
 2073112 การเรียบเรียงเครื่องดนตรีส าหรับวงดุริยางค์     3(2-2-5) 
 2073701 บทเพลงพระราชนิพนธ์       2(1-2-3) 
 2073702 ธุรกิจดนตรีสร้างสรรค์       2(1-2-3) 
 2073901 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตร ี       3(3-0-6) 
 2074901 การน าเสนอผลงานด้านดนตรี      4(2-4-6) 
   ข. กลุ่มวิชำทักษะกำรปฏิบตัพิื นฐำนทำงดนตรี   10 หน่วยกิต 
 2071501 โสตทักษะ1        1(0-2-1) 
 2071502 โสตทักษะ2 (ต้องเรียนวิชา 2071501 โสตทักษะ1 ผ่านมาก่อน)    1(0-2-1) 
 2071503 ทักษะคีย์บอร์ดพ้ืนฐาน1       1(0-2-1) 
 2071504 ทักษะคีย์บอร์ดพ้ืนฐาน2 (ต้องเรียนวิชา 2071503  ทักษะคีย์บอร์ดพ้ืนฐาน1  

ผ่านมาก่อน)                 1(0-2-1) 
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 2071505 การขับร้องประสานเสียง1       1(0-2-1) 
 2071506 การขับร้องประสานเสียง2 (ต้องเรียนวิชา 2071505 การขับร้องประสานเสียง1  

ผ่านมาก่อน)                 1(0-2-1) 
 2072501 การขับร้องประสานเสียง3 (ต้องเรียนวิชา 2071506 การขับร้องประสานเสียง2  

ผ่านมาก่อน)                 1(0-2-1) 
 2072502 การขับร้องประสานเสียง4 (ต้องเรียนวิชา 2072501 การขับร้องประสานเสียง3  

ผ่านมาก่อน)                 1(0-2-1) 
 2072503 ปฏิบัติรวมวง1        1(0-2-1) 
 2072504 ปฏิบัติรวมวง2 (ต้องเรียนวิชา 2072503 ปฏิบัติรวมวง1 ผ่านมาก่อน)      1(0-2-1) 
   ค. กลุ่มวิชำปฏิบัติเคร่ืองดนตรีหลัก    12 หน่วยกิต 
   ให้นักศึกษาเลือกเรยีนปฏิบัติจากเครื่องดนตรีต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียวตลอดหลักสูตร 
   กลุ่มขับร้อง 
 2071401 ขับร้อง1         3(2-2-5) 
 2071402 ขับร้อง2 (ต้องเรียนวิชา 2071401 ขับร้อง1 ผ่านมาก่อน)    3(2-2-5) 
 2072401 ขับร้อง3 (ต้องเรียนวิชา 2071402 ขับร้อง2 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
 2072402 ขับร้อง4 (ต้องเรียนวิชา 2072401 ขับร้อง3 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 

 กลุ่มเคร่ืองเป่ำลมไม ้
 2071403 เครื่องลมไม1้        3(2-2-5) 
 2071404 เครื่องลมไม2้ (ต้องเรียนวิชา 2071403 เครื่องลมไม้1 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 2072403 เครื่องลมไม3้ (ต้องเรียนวิชา 2071404 เครื่องลมไม้2 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 2072404 เครื่องลมไม4้ (ต้องเรียนวิชา 2072403 เครื่องลมไม้3 ผ่านมาก่อน)    3(2-2-5) 
   กลุ่มเคร่ืองเป่ำลมทองเหลือง 
 2071405 เครื่องทองเหลือง1       3(2-2-5) 
 2071406 เครื่องทองเหลือง2 (ต้องเรียนวิชา 2071405 เครื่องทองเหลือง1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2072405 เครื่องทองเหลือง3 (ต้องเรียนวิชา 2071406 เครื่องทองเหลือง2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2072406 เครื่องทองเหลือง4 (ต้องเรียนวิชา 2072405 เครื่องทองเหลือง3 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 

 กลุ่มคีย์บอร์ด 
 2071407 คีย์บอร์ด1        3(2-2-5) 
 2071408 คีย์บอร์ด2 (ต้องเรียนวิชา 2071407 คีย์บอร์ด1 ผ่านมากอ่น)           3(2-2-5) 
 2072407 คีย์บอร์ด3 (ต้องเรียนวิชา 2071408 คีย์บอร์ด2 ผ่านมากอ่น)           3(2-2-5) 
 2072408 คีย์บอร์ด4 (ต้องเรียนวิชา 2072407 คีย์บอร์ด3 ผ่านมากอ่น)           3(2-2-5) 
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 กลุ่มกีตำร์ 
 2071409 กีตาร1์          3(2-2-5) 
 2071410 กีตาร์2 (ต้องเรียนวิชา 2071409 กีตาร1์ ผ่านมาก่อน)            3(2-2-5) 
 2072409 กีตาร์3 (ต้องเรียนวิชา 2071410 กีตาร2์ ผ่านมาก่อน)            3(2-2-5) 
 2072410 กีตาร์4 (ต้องเรียนวิชา 2072409 กีตาร3์ ผ่านมาก่อน)            3(2-2-5) 

 กลุ่มกีตำร์เบส 
 2071411 กีตาร์เบส1        3(2-2-5) 
 2071412 กีตาร์เบส2 (ต้องเรียนวิชา 2071411 กีตาร์เบส1 ผ่านมาก่อน)           3(2-2-5) 
 2072411 กีตาร์เบส3 (ต้องเรียนวิชา 2071412 กีตาร์เบส2 ผ่านมาก่อน)    3(2-2-5) 
 2072412 กีตาร์เบส4 (ต้องเรียนวิชา 2072411 กีตาร์เบส3 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 

 กลุ่มเคร่ืองกระทบ 
 2071413 เครื่องกระทบ1        3(2-2-5) 
 2071414 เครื่องกระทบ2 (ต้องเรียนวิชา 2071413 เครื่องกระทบ1 ผ่านมาก่อน)    3(2-2-5) 
 2072413 เครื่องกระทบ3 (ต้องเรียนวิชา 2071414 เครื่องกระทบ2 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
 2072414 เครื่องกระทบ4 (ต้องเรียนวิชา 2072413 เครื่องกระทบ3 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 

 กลุ่มเคร่ืองสำย 
 2071415 เครื่องสาย1        3(2-2-5) 
 2071416 เครื่องสาย2 (ต้องเรียนวิชา 2071415 เครื่องสาย1 ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
 2072415 เครื่องสาย3 (ต้องเรียนวิชา 2071416 เครื่องสาย2 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 2072416 เครื่องสาย4 (ต้องเรียนวิชา 2072415 เครื่องสาย3 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 

  2.2.2 วิชำเลือก             ไม่น้อยกว่ำ 21    หน่วยกิต 
   2.2.2.1 วิชำเอกเลือก    บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
   ให้นักศึกษาเลือกเรยีนวิชาเอกเลือก ก.กลุ่มวิชาการแสดงดนตรีและการสอน หรือ ข.กลุม่วิชา 
การผลิตผลงานทางดนตรี กลุม่ใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี ้
  ก. กลุ่มวิชำกำรแสดงดนตรีและกำรสอน    12  หน่วยกิต 
  เรียน 3 กลุม่ ได้แก่ 1.กลุม่รายวิชาปฏิบัติเครื่องมือเอก โดยเลือกเรยีนต่อจากรายวิชาบังคับ 

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีหลักที่เคยเรยีนมาแล้วเท่านั้น 2.กลุม่รายวิชาปฏิบัติรวมวง และ3.กลุ่มรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง  
  1. กลุ่มรำยวิชำปฏิบตัิเคร่ืองมือเอก    6 หน่วยกิต 

 กลุ่มขับร้อง 
 2073403 ขับร้อง5 (ต้องเรียนวิชา 2072402 ขับร้อง4 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 2073404 ขับร้อง6 (ต้องเรียนวิชา 2073403 ขับร้อง5 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 2073405 เครื่องลมไม5้ (ต้องเรียนวิชา 2072404 เครื่องลมไม้4 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 2073406 เครื่องลมไม6้ (ต้องเรียนวิชา 2073405 เครื่องลมไม้5 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
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   กลุ่มเคร่ืองเป่ำลมทองเหลือง 
 2073407 เครื่องทองเหลือง5 (ต้องเรียนวิชา 2072406 เครื่องทองเหลือง4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2073408 เครื่องทองเหลือง6 (ต้องเรียนวิชา 2073407 เครื่องทองเหลือง5 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 

 กลุ่มคีย์บอร์ด  
 2073409 คีย์บอร์ด5 (ต้องเรียนวิชา 2072408 คีย์บอร์ด4 ผ่านมากอ่น)  3(2-2-5) 
 2073410 คีย์บอร์ด6 (ต้องเรียนวิชา 2073409 คีย์บอร์ด5 ผ่านมากอ่น)  3(2-2-5) 

 กลุ่มกีตำร์ 
 2073411 กีตาร์5 (ต้องเรียนวิชา 2072410 กีตาร4์ ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 2073412 กีตาร์6 (ต้องเรียนวิชา 2073411 กีตาร5์ ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 

 กลุ่มกีตำร์เบส 
 2073413 กีตาร์เบส5 (ต้องเรียนวิชา 2072412 กีตาร์เบส4 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 2073414 กีตาร์เบส6 (ต้องเรียนวิชา 2073413 กีตาร์เบส5 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 

 กลุ่มเคร่ืองกระทบ 
 2073415 เครื่องกระทบ5 (ต้องเรียนวิชา 2072414 เครื่องกระทบ4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2073416 เครื่องกระทบ6 (ต้องเรียนวิชา 2073415 เครื่องกระทบ5 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 

 กลุ่มเคร่ืองสำย 
 2073417 เครื่องสาย5 (ต้องเรียนวิชา 2072416 เครื่องสาย4 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 2073418 เครื่องสาย6 (ต้องเรียนวิชา 2073417 เครื่องสาย5 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 

  2. กลุ่มรำยวิชำปฏิบตัิรวมวง      2 หน่วยกิต 
 2073502 ปฏิบัติรวมวง3 (ต้องเรียนวิชา 2072504 ปฏิบัติรวมวง2 ผ่านมาก่อน) 1(0-2-1) 
 2073503 ปฏิบัติรวมวง4 (ต้องเรียนวิชา 2073502 ปฏิบัติรวมวง3 ผ่านมาก่อน) 1(0-2-1) 

  3. กลุ่มรำยวิชำปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีรอง    4  หน่วยกิต 
 2073419 ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง1       2(1-2-3) 
 2073420 ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง2 (ต้องเรียนวิชา 2073419 ปฏิบตัิเครื่องดนตรีรอง1  

ผ่านมาก่อน)                 2(1-2-3) 
  ข. กลุ่มวิชำกำรผลิตผลงำนทำงดนตรี    12  หน่วยกิต 

 2073305 การผลิตผลงานทางดนตรีและการบันทึกเสียง1    3(2-2-5) 
 2073306 การผลิตผลงานทางดนตรีและการบนัทึกเสียง2 (ต้องเรียนวิชา 2073305 การผลิตผลงาน 

ทางดนตรีและการบันทึกเสียง1 ผ่านมาก่อน)             3(2-2-5) 
 2073307 การผลิตดนตรีส าหรับสื่อทัศน์1      3(2-2-5) 
 2073308 การผลิตดนตรีส าหรับสื่อทัศน์2 (ต้องเรียนวิชา 2073307 การผลิตดนตรีส าหรับสื่อทัศน์1  

ผ่านมาก่อน)                 3(2-2-5) 
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   2.2.2.2 วิชำเลือก            ไม่น้อยกว่ำ 9    หน่วยกิต 
   เลือกรายวิชาในกลุม่ที่ต่อเนื่องมาจากวิชาเอกเลือก จากกลุ่มการแสดงดนตรีและการสอน  

 หรือกลุ่มการผลิตผลงานทางดนตรี 
  ก. กลุ่มวิชำกำรแสดงดนตรีและกำรสอน   ไม่น้อยกว่ำ 9  หน่วยกิต 

 2073221 วรรณกรรมดนตร ีส าหรับการสอนดนตรี     3(2-2-5) 
 2073601 ปรัชญาการสอนดนตรี       3(3-0-6) 
 2073602 วิธีการสอนดนตรี        3(2-2-5) 
 2073703 การควบคุมวงดนตรี       3(2-2-5) 
 2073704 การสอดแทรกท านอง       3(3-0-6) 
 2073705 ดนตรีในศตวรรษท่ี 20       3(3-0-6) 
 2073706 ดนตรีสร้างสรรค์ส าหรับชุมชน      3(2-2-5) 
 2073707 ดนตรีวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
 2073708 ดนตรีโลกเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 2073709 การแสดงบนเวทีส าหรับนักดนตร ี      3(2-2-5) 
 2074401 การบรรเลงคีตปฏิภาณ       3(2-2-5) 
 2074701 จิตปัญญาดนตรีศึกษา       3(2-2-5) 

  ข. กลุ่มวิชำกำรผลิตผลงำนทำงดนตรี  ไม่น้อยกว่ำ 9  หน่วยกิต 
 2073113 การประพันธ์เนื้อร้อง       3(2-2-5)  
 2073114 การเรียบเรียงดนตรีเชิงพาณิชย์      3(2-2-5) 
 2073115 ดนตรีลูกทุ่ง        3(3-0-6) 
 2073309 การสังเคราะห์เสียง       3(2-2-5) 
 2073710 การวิเคราะห์โครงสร้างดนตรี      3(3-0-6) 
 2073711 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส ์       3(2-2-5)
 2074302 การจัดระบบขยายเสียง       3(2-2-5) 
 2074702 การผลิตวิดีทัศน์ดนตร ี       3(2-2-5) 
 2074703 การออกแบบกราฟฟิคส าหรับงานดนตรี     3(2-2-5) 
 2074704 การถ่ายภาพส าหรับงานดนตรี      3(2-2-5) 
 2074705 กฎหมายธุรกิจดนตร ี       3(3-0-6) 
 2074706 การจัดการส าหรับอุตสาหกรรมดนตรี     3(3-0-6) 
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  2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตัิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี    ไม่น้อยกว่ำ  7 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 

 2074801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีสากล    2(90) 
 2074802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล (ต้องเรียนวิชา 2074801 การเตรียมฝกึประสบการณ ์

วิชาชีพทางดนตรีสากลหรือ 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 5(320) 
  ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา                        1(45) 
 9014802 สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640)  
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน 
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประยุกต์ศิลป์      

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Applied Arts 
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)   
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

สร้างบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญงานประยุกต์ศิลป ์คิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านประยุกต์ศิลป์ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 1. พนักงานบริษัทหรือสถานประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจทางด้านประยุกต์ศิลป์ 
 2. นักวิชาการ/ผู้ให้ค าปรึกษาทางด้านประยุกต์ศิลป์ 
 3. ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านประยุกต์ศิลป ์ผู้สร้างสรรค/์ผลิต/จัดจ าหน่ายงานประยุกตศ์ิลป์ 
 4. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายศิลป์ในหน่วยงานราชการและเอกชน 
 5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางประยุกต์ศิลป ์
 6. บุคลากรในสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานประยุกต์ศิลป์ 
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โครงสร้ำงของหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต 
   2.1 กลุม่วิชาแกน                ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
   2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ    ให้เรียน  69  หน่วยกิต 
   2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก                 ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
   2.4 กลุม่วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7  หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
 
  หมำยเหตุ  ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  
  ด้วยภาษาอังกฤษรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   103   หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกน              ให้เรียน     6 หน่วยกิต 
 2500128 จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม     3(2-2-5)  
 1500137 สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั    ให้เรียน  69   หน่วยกิต   
 2003104 ศิลปะอยุธยากับการสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
 2003105 การวิจัยทางประยุกต์ศิลป์       3(3-0-6) 
 2003601 ธุรกิจการออกแบบ       3(3-0-6) 
 2003701 การน าเสนอผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์     3(3-0-6) 
 2004701 ศิลปนิพนธ์        6(2-8-8) 
 2011302 องค์ประกอบศิลป์        3(2-2-5) 
 2011303 การเขียนแบบเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 
 2011304 การออกแบบเบื้องต้น       3(2-2-5) 
 2012204 ประวัติศาสตร์ศิลป์       3(3-0-6) 
 2012301 ความคิดสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
 2013106 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค ์     3(3-0-6) 
 2013402 ทฤษฎีการถ่ายภาพ       3(3-0-6) 
 2021310 การวาดเส้นเพ่ืองานประยุกต์ศิลป์      3(2-2-5) 
 2021311 ประติมากรรมพื้นฐานเพ่ือการสร้างสรรค ์     3(2-2-5) 
 2021312 จิตรกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
 2021313 ภาพพิมพ์พ้ืนฐานเพ่ือการสร้างสรรค ์     3(2-2-5)  
 2032410 การออกแบบโฆษณา       3(2-2-5) 
 2032501 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 2 มิต ิ     3(2-2-5) 
 2042405 การออกแบบผลิตภัณฑ ์       3(2-2-5) 
 2043405 การออกแบบตกแต่งภายใน      3(2-2-5) 
 2043406 การออกแบบบรรจุภัณฑ ์       3(2-2-5) 
 2043501 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 3 มิต ิ     3(2-2-5) 
  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก                 ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
 2002401 ศิลปศึกษา        3(2-2-5) 
 2003702 การสัมมนาทางประยุกต์ศิลป ์      3(2-2-5) 
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 2013301 ศิลปะร่วมสมัย        3(2-2-5) 
 2013401 ศิลปะดิจิทัล        3(2-2-5) 
 2022311 จิตรกรรมไทยเพื่อการสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
 2022312 ซิลค์สกรีนสร้างสรรค ์       3(2-2-5) 
 2023308 การสร้างสื่อผสมทางการพิมพ ์      3(2-2-5) 
 2023309 ประติมากรรมดินเผา       3(2-2-5) 
 2023310 จิตรกรรมไทย1        3(2-2-5) 
 2023311 จิตรกรรมไทย2 (ต้องเรียนวิชา 2021108 จิตรกรรมไทย1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2032411 การออกแบบนิเทศศิลป์       3(2-2-5)  
 2032502 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์     3(2-2-5) 
 2033405 การออกแบบตัวอักษร        3(2-2-5)  
 2043407 การออกแบบเฟอร์นิเจอร ์       3(2-2-5) 
 2043408 ผลิตภัณฑ์ชุมชน        3(2-2-5) 
 2043409 การท าหุ่นจ าลอง        3(2-2-5) 
 2043410 การออกแบบตกแต่งภายนอก      3(2-2-5) 
 2043411 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น     3(2-2-5) 
 2043412 การออกแบบของท่ีระลึก       3(2-2-5) 
 2043413 เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ      3(2-2-5) 
 2043502 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างภาพเคลื่อนไหว     3(2-2-5) 
  2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตัิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี    ไม่น้อยกว่ำ 7 หน่วยกิต 

  2.4.1 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 
 2004803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์    1(45) 
 2004804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์ (ต้องเรียนวิชา 2004803 การเตรียม ฝึกประสบการณ์ 
   วิชาชีพประยุกต์ศิลป ์หรือวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา ผ่านมาก่อน) 6(400)  
   2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
 9014802 สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 หมำยเหต ุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้โดยรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์  
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา  
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย  
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง      

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts 
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)   
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดงได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และรักษาไว้ซึ่งศิลปะการแสดง
ของท้องถิ่นต่อยอดและพัฒนาสู่เวทีระดับสากล  

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญทางศิลปะการแสดง สามารถน าทักษะและความรู้ไปประยุกต์ใช้             
ในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้เจริญรุ่งเรือง 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดง ในระดับมืออาชีพและสามารถสร้างมูลค่า
และประกอบอาชีพด้านศิลปะการแสดง 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีใจรักและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดงท้ังไทย และสากลอย่าง
ลึกซึ้ง 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 1. นักแสดง  
 2. ผู้จัดการแสดง 
 3. ผู้ก ากับการแสดง 
 4. ผู้ฝึกสอนการแสดง 
 5. ผู้ออกแบบท่าร า ท่าเต้น 
 6. ผู้จัดการแสดงและกิจกรรมพิเศษ 
 7. นักวิชาการด้านการแสดงและด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 8. นักฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและความกล้าแสดงออกตามองค์กรต่างๆ 
 9. นักบริหารจัดการในองค์กรด้านศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมศลิปะบันเทิง 
  



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             297            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

โครงสร้ำงของหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุม่วิชาแกน     บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
 2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาบังคับ    บังคับเรียน 68 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 

 2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 

 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน 
 ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ 100  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน       9 หน่วยกิต 
 1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย      3(2-2-5) 
 1500137 สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
 2500128 จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม     3(2-2-5)  

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น     ไม่น้อยกว่ำ 84 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำบงัคบั     บังคับเรียน 68 หน่วยกิต 

 2051109 ประวัตินาฏศิลป์ไทย       3(3-0-6) 
 2051207 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์อาเซียน     3(3-0-6) 
 2051304 นาฏศิลป์ไทย1        3(2-2-5) 
 2051305 นาฏศิลป์ไทย2        3(2-2-5) 
 2051306 ร าวง         2(1-2-3) 
 2051307 การแต่งหน้า ท าผมเพ่ือการแสดง      3(2-2-5) 
 2052108 ประวัติและวิวัฒนาการนาฏศิลป์ตะวันตก     3(3-0-6) 
 2052306 ร าหน้าพาทย์        3(2-2-5) 
 2052307 ระบ ามาตรฐาน        3(2-2-5) 
 2052309 นาฏศิลป์ตะวันตก1       3(2-2-5)  
 2052310 นาฏศิลป์ตะวันตก2       3(2-2-5) 
 2052311 การแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดง      3(2-2-5) 
 2052313 การแสดงละครเวที       2(1-2-3) 
 2053206 นาฏศิลป์ท้องถิ่น        3(2-2-5) 
 2053308 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน       3(2-2-5) 
 2053310 นาฏศิลป์ร่วมสมัย1       3(2-2-5) 
 2053313 การออกแบบท่าร าเต้น       3(2-2-5) 
 2053403 การบริหารการจัดการแสดง      3(3-0-6) 
 2053404 หลักการสร้างละครและงานบนเวที      3(3-0-6) 
 2053405 การผลิตสื่อเพ่ือใช้ในงานศิลปะการแสดง     3(2-2-5) 
 2053507 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
 2053613 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา      3(2-2-5) 
 2054601 ศิลปะการแสดงนิพนธ์       4(2-4-6) 
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  2.2.2 วิชำเลือก     ไม่น้อยกว่ำ 16 หน่วยกิต 
 2052109 ประวัติละครตะวันตก       3(3-0-6) 
 2052308 นาฏศิลป์ส าหรับเด็ก       2(1-2-3)  
 2053316 เพลงพ้ืนบ้าน        3(2-2-5) 
 2052312 การพูดและการฝึกเสียงเพ่ือการแสดง     2(1-2-3) 
 2052504 ละครสร้างสรรค ์       2(1-2-3) 
 2053309 ระบ าเบ็ดเตล็ด        3(2-2-5) 
 2053311 นาฏศิลป์ร่วมสมัย2       3(2-2-5) 
 2053312 นาฏศิลป์พ้ืนเมืองตะวันตก       3(2-2-5) 
 2053314 การเขียนบทและการตัดต่อบทละคร      3(3-0-6) 
 2053315 ละครเด็ก        2(1-2-3) 
 2053614 การแสดงแสงเสียง       3(2-2-5) 
 2054206 ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
 2054301 นาฏศิลป์อินเดีย        3(2-2-5) 
 2054302 การผลิตภาพยนตร์สั้น       3(2-2-5) 
 2054303 ลิเก         3(2-2-5)  

 2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตัิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพีไม่น้อยกว่ำ  7 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดงัต่อไปนี  

  ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
 2054701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง    1(45) 
 2054702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง (ต้องเรียนวิชา 2054701 การเตรียม   
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง หรือวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา    
   ผ่านมาก่อน)        6(480) 
   ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
 9014802 สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา  
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน  
 ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต         

Bachelor of Laws   
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)  
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

พัฒนาสังคมและท้องถิ่น ด้วยกฎหมายและคุณธรรม 
2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้จากหลักสูตรไปเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นท้ังภาครัฐและเอกชนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 1. ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ผู้พิพากษา) 
 2. ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง (ตุลาการศาลปกครอง) 
 3. ข้าราชการอัยการ (พนักงานอัยการ) 
 4. ข้าราชการต ารวจ 
 5. ข้าราชการทหาร 
 6. นิติกร 
 7. เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอ าเภอ) 
 8. เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ (ประจ าศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง) 
 9. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ (DSI) 
 10. เจ้าพนักงานสังกัด ป.ป.ส.  
 11. ทนายความ 
 12. ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย (Consultants) 
 13. นักวิชาการ หรือนักวิจัยด้านกฎหมาย 
 14. พนักงานบริษัทในสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
  1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
  1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
  1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 105 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกนคณะ         3 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    80 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    15 หน่วยกิต 
  2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวด 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก หรือรายวิชาใด ๆในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียนและ 
การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรยีน พ.ศ. 2552 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557  
และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  105  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชำแกนคณะ     ให้เรียน    3    หน่วยกิต 
 2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม     3(2-2-5)  
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั      ให้เรียน  80   หน่วยกิต 

2561101   หลักกฎหมายเอกชน       3(3-0-6) 
2561102   กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์ักษณะนิติกรรมและสัญญา    3(3-0-6) 
2561103   กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์ักษณะหนี้     3(3-0-6) 
2561104   กฎหมายอาญา1        3(3-0-6) 
2561201   ประวัติศาสตร์กฎหมาย       2(2-0-4) 
2561202   หลักกฎหมายมหาชน       3(3-0-6) 
2561204   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง     2(2-0-4) 
2562105   กฎหมายอาญา2        3(3-0-6) 
2562106   กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์ักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน    3(3-0-6) 
2562107   กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์ักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได ้ 3(3-0-6)  
2562111   กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์ักษณะหุ้นส่วนและบริษัท    3(3-0-6) 
2562113   กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์ักษณะครอบครัว     2(2-0-4) 
2562114   กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา1      3(3-0-6) 
2562115   กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา2      3(3-0-6) 
2562116   กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา3      3(3-0-6) 
2562117   กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์ักษณะมรดก     2(2-0-4) 
2562204   นิติปรัชญา        2(2-0-4) 
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   กฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ     3(3-0-6) 
2563207   กฎหมายปกครอง        3(3-0-6) 
2563208   ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม     2(2-0-4) 
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2563209   กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน    3(3-0-6) 
2563405   กฎหมายเกี่ยวกับมรดกโลก       3(3-0-6) 
2564120   กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6) 
2564401   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีเมือง    3(3-0-6) 
2564504   การว่าความและหลักวิชาชีพนกักฎหมาย     2(1-2-3) 

2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
   ให้นักศึกษาเลือกเรยีนวิชาต่อไปนี้จากกลุ่มวิชาใดก็ได ้
   ก. กลุ่มวิชำกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และกฎหมำยอำญำ 

2564121   กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา      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. กลุ่มวิชำกฎหมำยมหำชน 
2564209   กฎหมายเกี่ยวกับบริหารราชการไทย     3(3-0-6) 
2564210   กฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย      3(3-0-6) 
2564211   กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    3(3-0-6) 
2564212   กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี    3(3-0-6)  
2564213   สัญญาทางปกครอง       3(3-0-6) 
2564214   ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง     3(3-0-6) 
2564215   กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 
2564220   กฎหมายการคลังและภาษีอากร      3(3-0-6) 

   ค. กลุ่มวิชำกฎหมำยธุรกิจ 
2564301   กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์      3(3-0-6)  
2564302   กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน       3(3-0-6) 
2564303   กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค    3(3-0-6) 

   ง. กลุ่มวิชำกฎหมำยระหวำ่งประเทศ 
2564402   กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลและพาณิชย์นาวี    3(3-0-6) 
2564403   กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

   จ. กลุ่มวิชำกฎหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
2564502   กฎหมายอนุญาโตตุลาการ       3(3-0-6) 
2564503   กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6) 
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  2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตัิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี   ไม่น้อยกว่ำ  7  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
2564602   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย      2(90) 
2564603   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (ต้องเรียนวิชา 2564602 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพกฎหมาย ผ่านมากอ่น)       5(420) 
   ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

9013801   เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
9014802   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ    6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวด 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก หรือรายวิชาใด ๆ ในหลกัสตูร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเวน้รายวิชาเรียนและ 
การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวชิาเรียน พ.ศ. 2552 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557  
และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 
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หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำนิเทศศำสตร์      

Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างท่ีสามารถปฏิบัติงาน ในสายวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้
อย่างหลากหลายหน้าท่ี มีความรอบรู้ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ วิชาชีพอย่างเหมาะสม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานท้ังด้านการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารองค์กร รวมท้ังสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสามารถผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารได้อย่างรอบด้าน 
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือสนองตอบความต้องการและเพ่ือการสร้างสรรค์ท้องถิ่นและ

สังคมโดยรวม  
2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
1. ผู้สื่อข่าว 
2. นักสื่อสารองค์กร 
3. นักสื่อสารการตลาด  
4. ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์   
5. พิธีกรและผู้ด าเนินรายการ  
6. นักออกแบบสื่อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก  
7. ช่างภาพ 
8. นักสื่อสารกิจกรรมพิเศษ 
9. ผู้ผลิตสื่ออิสระ 

 10. ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชน 
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โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป    ไม่น้อยกว่ำ   30    หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ   100 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน     27 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    51 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    15 หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ โดยเป็นรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และต้องไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 

หมำยเหต ุนักศึกษาต้องเรียนภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             307            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชำแกน         27   หน่วยกิต 
 3011101   หลักนิเทศศาสตร ์       3(3-0-6) 

3011201   สังคมศาสตร์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์       3(3-0-6)  
3011202   การใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์              3(2-2-5) 
3011203   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
3011204   จิตวิทยาการสื่อสารและพฤติกรรมการสื่อสาร     3(3-0-6)  
3012201   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์1      3(3-0-6)   
3012301   กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน       3(3-0-6) 
3013501   ความคิดสร้างสรรค์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
3013901   ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)   

  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ        51   หน่วยกิต 
3011102   หลักการบันเทิง        3(3-0-6) 
3011103   หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     3(3-0-6) 
3011104   วาทนิเทศ        3(2-2-5)  
3011301   การสื่อข่าวในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
3011501  การถ่ายภาพระบบดิจิทัล         3(2-2-5) 
3011502   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง       3(2-2-5)  
3011503   การสร้างสารเพ่ืองานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
3012202   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6) 

 3012302   การเขียนบทความและสารคดีส าหรับงานสื่อสารมวลชน   3(2-2-5) 
3012501   การเขียนบทเพ่ือการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์     3(2-2-5) 
3012502   การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล1       3(2-2-5)  
3012503   การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก      3(2-2-5) 
3013301 การสื่อสารแบบรวมสื่อ               3(2-2-5) 
3013401   การวางแผนกลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์   3(2-2-5) 
3013402   การสื่อสารการตลาดในยุคดิจทัิล      3(3-0-6) 
3013403   การสื่อสารองค์กร        3(3-0-6) 
3014501   การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น       3(2-2-5) 
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  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก        15   หน่วยกิต 
3012203   สื่อพื้นบ้าน         3(2-2-5) 
3012504   การผลิตสื่อบันเทิง (ต้องเรียนวิชา 3011102 หลักการบันเทิง ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
3012505   การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล2 (ต้องเรียนวิชา 3012502 การผลิตรายการ   

   โทรทัศน์ดิจิทัล1 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5)  
3013202   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์2 (ต้องเรียนวิชา 3012201 ภาษาอังกฤษ    

เพ่ืองานนิเทศศาสตร์1 ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 
3013203   การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
3013204   การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน      3(3-0-6)  
3013302   สารคดีเชิงข่าว (ต้องเรียนวิชา 3011301 การส่ือข่าวในยุคดิจทัิล ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5)  
3013303   สื่อมวลชนในท้องถิ่น               3(2-2-5)    
3013404   การบริหารกิจการสื่อ        3(3-0-6)   
3013501   การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 
3014301   การรู้เท่าทันสื่อ         3(3-0-6) 
3014901   การสัมมนานิเทศศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 3014801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   นิเทศศาสตร์ ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
  2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม        7   หน่วยกิต 

3013801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์     2(0-90-0) 
3014801   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์        5(0-450-0) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี           6   หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ โดยเป็นรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และต้องไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์   

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร       
1.  ปรัชญำของหลักสูตร  

สร้างนักบริหารมืออาชีพในองค์การภาครัฐและเอกชนท่ีมจีิตสาธารณะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 
 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติงานด้านการบริหารระดับปฏิบัติการในองค์กรภาครัฐ
และเอกชน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ การน าเสนอ และมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 1. รับราชการในต าแหน่งต่างๆ สังกัดกระทรวง กรม ในสายต่างๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป นักวิเคราะห์งานบุคคล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานฝ่ายบุคคล  
 2. พนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจในสายบริหารท่ัวไป ต าแหน่งระดับปฏิบัติ เช่น พนักงานฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 3. พนักงาน หรือ เจ้าหน้าท่ีรองรับองค์การภาคเอกชน เช่น พนักงานประจ าส านักงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป หรือ
หน่วยงานองค์การไม่แสวงหาผลก าไร และองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยตุิธรรม ต ารวจ และทหาร 

6. ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระตามความถนัด 
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โครงสร้ำงของหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต  
   2.1 กลุม่วิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
   2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ    ให้เรียน  39  หน่วยกิต 
   2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
   2.4 กลุม่วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  7   หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา  

 
หมำยเหต ุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต  

2.1 กลุ่มวิชำแกน     ไม่น้อยกว่ำ   9   หน่วยกิต 
บังคับเรียน            3   หน่วยกิต 

2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม     3(2-2-5)  
 เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

 1500117   การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล     3(2-2-5) 
1500119   การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล    3(2-2-5) 
1500142   ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร ์      3(3-0-6) 
1500136   ประวัติศาสตร์บูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์     3(2-2-5) 
1500139   มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
1500143   การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
2500115   เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(3-0-6) 
2500121   สังคมวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
2500125   ระบบสังคมและการเมืองไทย      3(3-0-6) 
2500126   กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6) 
2500127   ภูมิลักษณ์ชมุชน        3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั      ให้เรียน  39   หน่วยกิต 
   2.2.1 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร 

2551106   ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์      3(3-0-6) 
2552105   ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ      3(3-0-6) 

   2.2.2 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 
2551201   นโยบายสาธารณะ       3(3-0-6)  
2553205   การบริหารเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
2553206   การบริหารโครงการ       3(2-2-5) 

   2.2.3 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย ์
2552306   การบริหารทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 

   2.2.4 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนสตร ์
2551404   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
2551405   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
2552404   การปกครองท้องถิ่นไทย       3(3-0-6) 
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2553408   กฎหมายปกครอง        3(3-0-6) 
2554417   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(2-2-5)  

   2.2.5 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคลังและงบประมำณ 
2552515   การบริหารงานคลังและงบประมาณ      3(3-0-6) 

   2.3.6 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนอัตลักษณ ์
2553601   สหวิทยาการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก      3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก     ไม่น้อยกว่ำ   45  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มรวมกัน     
   2.3.1 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร 

2552103   พฤติกรรมองค์การ       3(3-0-6) 
2552104   เทคนิคการบริหาร       3(3-0-6) 
2553108   การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6)  
2552109   การบริหารจัดการเมอืง       3(3-0-6) 
2554110   การจัดการเครือข่ายสาธารณะ      3(3-0-6) 

   2.3.2 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 
2552205   การก าหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6) 
2553207   การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล     3(3-0-6) 
2554206   การประเมินผลโครงการ       3(3-0-6) 

   2.3.3 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย ์
2554306   การบริหารแรงงานสัมพันธ ์      3(3-0-6) 
2593301   การบริหารค่าตอบแทน       3(3-0-6) 
2593302   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)  

2.3.4 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
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   ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์     3(3-0-6) 
2553410   จริยธรรมส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
2553411   การเมืองภาคประชาชน       3(3-0-6) 
2553412   ชนชั้นน าและผู้น าทางการเมือง        3(3-0-6) 
2553413  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ      3(3-0-6)  
2553414   การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
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2553415   อาเซียนในการเมืองโลก2       3(3-0-6) 
2554418   สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(2-2-5) 
2554419   การจัดการความขัดแย้ง       3(3-0-6) 
2554420   การสื่อสารการเมอืง         3(3-0-6) 
2592401   สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 
2593110   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา        3(3-0-6) 
2593409   กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6)  
2562114   กฎหมายอาญา1        3(3-0-6) 
2562105   กฎหมายอาญา2        3(3-0-6) 

   2.3.5 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคลังและงบประมำณ 
2553509   เศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่        3(3-0-6)  
2554501   เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น   3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตัิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี  ไม่น้อยกว่ำ  7  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.4.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
2553801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    2(90)  
2554801   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 2553801 การเตรียมฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านมาก่อน)   5(480)  
   2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

9013801   เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
9014802   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี           6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรรัฐประศำนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น     

Bachelor of Public Administration Program in Local Government 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)   
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร       
1. ปรัชญำของหลักสตูร  

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมมีภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองท้องถิ่นท่ีสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ 

2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะหส์ถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงกับหลักวิชาการได้
เป็นอย่างด ี

2.3 มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของสังคม มีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรและชุมชนทุกลักษณะได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้น าและ มจีิตสาธารณะ 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

1. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
2. ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐ 
3. เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
4. เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานองค์กรเอกชน 
5. เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม ต ารวจ และทหาร 
6. ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต  
 2.1 กลุ่มวิชาแกน   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต  
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    39 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 42 หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

   โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ       ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำแกน     ไม่น้อยกว่ำ  12   หน่วยกิต 
   บังคับเรียน          6   หน่วยกิต 

2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม      3(2-2-5) 
1500142   ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 

เลือกเรียน          6   หน่วยกิต 
2500115   เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(3-0-6) 
2500121   สังคมวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
2500125   ระบบสังคมและการเมืองไทย       3(3-0-6) 
2500126   กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6) 
2500127   ภูมิลักษณ์ชุมชน         3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั     ไม่น้อยกว่ำ  39  หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร 

2551106   ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์      3(3-0-6) 
2552105   ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ      3(3-0-6) 

2.2.2 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 
2551201   นโยบายสาธารณะ       3(3-0-6) 
2553205   การบริหารเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
2553206   การบริหารโครงการ       3(2-2-5) 

2.2.3 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย ์
2552306   การบริหารทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 

2.2.4 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
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 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคลังและงบประมำณ 
2552515   การบริหารงานคลังและงบประมาณ      3(3-0-6) 
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2.2.6 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนอัตลักษณ์ 
2594601   สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา    3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นวิชำเลือก    ไม่น้อยกว่ำ  42  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนทุกกลุ่มองค์ความรู้ดังต่อไปนี้  
2.3.1 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร 

2593102   นวัตกรรมทางการบริหารท้องถิ่น      3(2-2-5)  
2592102   การจัดการภาครัฐกับธรรมาภบิาล      3(3-0-6) 

   2.3.2 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย ์
2592302   การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
2592303   การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงาน  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   อาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการท างาน    3(3-0-6) 
2593306   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน     3(3-0-6)  
2593307   การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6) 

2.3.3 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
2591401   แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น      3(3-0-6) 
2592401   สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 
2592402   การเมืองท้องถิ่น        3(3-0-6) 
2592403   ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
2593401   โลกาภิวัตน์กับการปกครองท้องถิ่น      3(3-0-6) 
2593402   กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น     3(3-0-6) 
2593403   การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ      3(3-0-6) 
2593404   การปกครองท้องถิ่นในพ้ืนท่ีเมืองและมหานคร    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   สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      3(3-0-6) 
2594402   สัมมนาทางการปกครองท้องถิ่น      3(2-2-5) 
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2562114   กฎหมายอาญา1        3(3-0-6) 
2562105   กฎหมายอาญา2        3(3-0-6) 

2.3.4 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคลังและงบประมำณ 
2593501   การบริหารการคลังท้องถิ่น      3(3-0-6) 
2593502   เศรษฐกิจชุมชนและการจัดการวิสาหกิจชุมชนของท้องถิ่น    3(3-0-6)  
2593503   การบริหารงานพัสดุ       3(3-0-6) 

2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตัิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี  ไม่น้อยกว่ำ  7  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.4.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
2554801   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    2(90)  
2554802   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 2554801 เตรียมฝกึ 

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านมาก่อน)   5(480) 
2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

9013801   เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
9014802   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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สำระส ำคัญของหลักสูตร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

หลักกำร 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษามุ่งผลิตก าลังคนท่ีสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังท่ีเป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่าง
กว้างขวาง ท้ังหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ โดย
มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี และยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนน าไปสู่การพัฒนาก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ท้ังในด้านเทคนิควิธีและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม 
 
จุดมุ่งหมำย   

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่นโดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประกอบ
อาชีพอิสระได ้

2. น าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตน
และสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม และ
สภาพแวดล้อม 

4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี 
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มีจ ำนวนทั งหมด 15 สำขำวิชำ ดังนี  
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 11 สำขำวิชำ คือ 
 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์    

2. สาขาวิชาเคมี 
 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    

4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

6. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
  7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    

8. สาขาวิชาจุลชีววิทยา    
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 2 สำขำวิชำ คือ 
  1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ   

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีจ ำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต มีจ ำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์       

Bachelor of Science Program in Agriculture 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 

“เกษตรศำสตร์ น ำควำมรู้และคุณธรรม สู่กำรพัฒนำท้องถิ่น” 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตให้มีความเหมาะสมและทันต่อความต้องการ
ตลาดโลก โดยคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คือ มีความรู้ มีคุณธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีมีความพร้อมในการประกอบ
อาชีพในสาขาเกษตร และสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรและสามารถน าความรู้ปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้พ้ืนฐานท่ีดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาประเทศและการเกษตรไทยให้มี
ความทันสมัยและยั่งยืน 

 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

1. รับราชการในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน และ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  

2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
3. พนักงานในหน่วยงานเอกชน 
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 101 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ให้เรียน  24 หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 

-  บังคับเรียน   ให้เรียน  41 หน่วยกิต 
-  เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2.3  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาท่ีไม่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับวิชาท่ีเรียนมาแล้ว 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  101  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำนวิชำชีพ        24   หน่วยกิต 
 1552601   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 
 4011301   ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4011302   ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4031101   ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
 4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
 4091801   คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
 4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 

4001101   การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น     ไม่น้อยกว่ำ 71   หน่วยกิต 

- บงัคบัเรียน          41   หน่วยกิต 
4021303   เคมีอินทรีย์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4022506   ชีวเคมีเบื้องต้น        3(2-2-5) 
4033104   พันธุศาสตร์        3(2-2-5) 
4032201   จุลชีววิทยา        3(3-0-6) 
4032202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3-0) 
5001101   หลักการปลูกพืช        3(2-2-5) 
5001201   ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 
5001601   หลักการเลี้ยงสัตว์        3(3-0-6) 
5002501   กีฏวิทยาเบ้ืองต้น        3(2-2-5) 
5002502   หลักการควบคุมวัชพืช       3(2-2-5) 
5002503   โรคพืชเบื้องต้น        3(2-2-5) 
5003701   หลักการส่งเสรมิการเกษตร      3(3-0-6) 
5003901   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-2-5) 
5003902   สัมมนาทางการเกษตร       1(1-0-2) 
5004903   ปัญหาพิเศษเกษตร       3(2-2-5) 
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-  เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 
5003105   เกษตรทฤษฎีใหม ่       3(2-2-5) 
5003106   เกษตรอาเซียน        3(2-2-5) 
5003107   การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชท้องถิ่น   3(2-2-5) 
5003108   สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช      3(2-2-5) 
5003202   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน       3(2-2-5) 
5003204   การอนุรักษ์ดินและน้ า       3(2-2-5) 
5003205   เทคนิคการใช้ดิน-ปุ๋ย-น้ า       3(2-2-5) 
5003306   ธัญพืช         3(2-2-5) 
5003307   พืชไร่เศรษฐกิจ        3(2-2-5) 
5003308   พืชน้ ามัน        3(2-2-5) 
5003401   หลักการพืชสวน        3(2-2-5) 
5003402   การผลิตผัก        3(2-2-5) 
5003403   ไม้ดอกไม้ประดับ        3(2-2-5) 
5003404   การเพาะเลี้ยงกล้วยไม ้       3(2-2-5) 
5003406   หลักการขยายพันธุ์พืช       3(2-2-5) 
5003407   การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชทางการเกษตร     3(2-2-5) 
5004306   พืชอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
5004309   พืชพลังงาน        3(2-2-5) 
5004307   พืชอาหารสัตว์        3(2-2-5) 
5004308   พืชเครื่องดื่ม        3(2-2-5) 
5004310   การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
5003506   โรคของพืชเศรษฐกิจ       3(2-2-5) 
5003507   โรคของผลิตผลพืชภายหลังเกบ็เกี่ยว      3(2-2-5) 
5003508   แมลงท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ      3(2-2-5) 
5003509   หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี      3(2-2-5) 
5003604   การผลิตสัตว์ปีก        3(2-2-5) 
5003605   หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       3(2-2-5) 
5003606   การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน      3(2-2-5) 
5004106   การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช       3(2-2-5) 
5004110   เทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์      3(2-2-5) 
5004105   หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช       3(2-2-5) 
5004111   การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร    3(2-2-5) 
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5004112   มาตรฐานสินค้าเกษตรและระบบการผลิตเชิงบูรณาการ   3(2-2-5) 
5004202   การจัดการดิน        3(2-2-5) 
5004203   มลพิษของดินและการจัดการ      3(2-2-5) 
5004204   ปุ๋ย         3(2-2-5) 
5004402   การจัดสวนและสนามหญ้า       3(2-2-5) 
5004403   เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์พืช       3(2-2-5) 
5004404   อนุกรมวิธานของพืชปลูก       3(2-2-5) 
5004702   การส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน      3(2-2-5) 
5004704   ธุรกิจการเกษตรเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
5004705   ระบบสารสนเทศเกษตร       3(3-0-6) 

2.3  กลุ่มวิชำประสบกำรณภ์ำคสนำม         6  หน่วยกิต 
1. วิชำฝึกประสบกำรณว์ิชำชพี 

5002801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์1     1(45) 
5003802   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์2 (ต้องเรียนวิชา 5002801 การเตรียม 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์1 ผ่านมาก่อน)    1(45) 
5004803   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 5003802 การเตรียมฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์2 ผ่านมาก่อน)     4(350) 
   หรือ  
   2. วิชำสหกิจศึกษำ 

9013801   เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
หมำยเหต ุวิชำเตรียมสหกิจศกึษำไม่นับหน่วยกิตในกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
9014802   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี           6   หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีไม่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับวิชาท่ีเรียนมาแล้ว 

 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             326            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี          

Bachelor of Science Program in Chemistry 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะทางเคมี คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
วิชาชีพและพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 2.1 เป็นผู้มีคุณธรรม จรยิธรรม ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 2.2 มีความรู้พื้นฐานทางเคมีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  

2.4 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและสังคม 
2.5 สามารถใช้ภาษาในการสือ่สารและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
1. นักวิชาการด้านเคมี 
2. นักสิ่งแวดล้อม 
3. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี เภสัชเคมี เคมีเครื่องส าอางค์ 
4. พนักงานขายสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
5. บุคลากรทางการศึกษา 
6. ข้าราชการต ารวจกองพิสูจน์หลักฐาน 
7. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุม่วิชาแกน             ให้เรียน    31   หน่วยกิต 
 2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า 60    หน่วยกิต 
       2.2.1 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ  ให้เรียน     51    หน่วยกิต 
  2.2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 9    หน่วยกิต 
 2.3 กลุม่วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน   7     หน่วยกิต 

  3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีมีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   98  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน        ไม่น้อยกว่ำ 31 หน่วยกิต 
 4091101 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
 4091102 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลสั1    
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์          3(2-2-5) 
 4992101 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 
 1552601 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
 4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4011302 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0–3-0) 
 4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3–0-6) 
 4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0–3-0) 
 4021103 เคมีพ้ืนฐาน (ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)  3(3–0-6) 
 4021104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน        1(0–3-0) 
 4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น           3(3–0-6) 
 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น           1(0–3-0)  
  2.2 วิชำเฉพำะดำ้น             ไม่น้อยกว่ำ  60 หน่วยกิต         
    2.2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบงัคับ     51 หน่วยกิต 
 4022201 เคมีอนินทรีย์1 (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 
 4022202 เคมีอนินทรีย์2 (ต้องเรียนวิชา 4022201 เคมีอนินทรยี์1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 4022203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์        1(0-3-0) 
 4022301 เคมีอินทรีย์1 (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 
 4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย1์        1(0-3-0) 
 4022303 เคมีอินทรีย์2 (ต้องเรียนวิชา 4022301 เคมีอินทรีย1์ ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย2์       1(0-3-0) 
 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส1์ (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพ้ืนฐาน  และวิชา 4091102    
   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 
 4022403 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์         1(0-3-0) 
 4022406 เคมีเชิงฟิสิกส2์ (ต้องเรียนวิชา 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 4022622 เคมีวิเคราะห์ (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 
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 4022623 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์       1(0-3-0) 
 4022624 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1 (ต้องเรียนวิชา 4022622 เคมีวิเคราะห์    
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 4022625 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1    1(0-3-0) 
 4023305 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์       2(2-0-4) 
 4023501 ชีวเคมีพื้นฐาน (ต้องเรียนวิชา 4022301 เคมีอินทรยี์1 ผา่นมาก่อน)  3(3-0-6) 
 4023502 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน        1(0-3-0) 
 4023608 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2 (ต้องเรียนวิชา 4022625 ปฏบิัติการ   
   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1 ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 
 4023609 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2    1(0-3-0) 
 4023730 การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ       2(2-0-4) 
 4023731 การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยทางเคมี     2(2-0-4) 
 4023901 สัมมนาเคม1ี         1(0-2-1) 
 4024907 โครงการวิจัยทางเคมี        3(0-6-3) 
 1553602 ภาษาอังกฤษส าหรับเคมี        3(2-2-5) 
     2.2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลอืก         ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนในรำยวิชำต่อไปนี  
 4024205 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์      3(3-0-6) 
 4024208  เคมีสะอาด        3(3-0-6)  
 4024308 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ             3(3-0-6) 
 4024310 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอินทรีย์            3(3-0-6) 
 4024404 เคมีเชงิฟิสิกส์3 (ต้องเรียนวิชา 4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 
 4024406 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส ์            3(3-0-6) 
 4024407 เคมีพ้ืนผิว              3(3-0-6) 
 4024506 วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคม ี      3(3-0-6) 
 4024507 โปรตีนเทคโนโลยี              3(2-2-5) 
 4024606     วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวิเคราะห์            3(3-0-6) 
 4024607 การเตรียมตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ทางเคมี           3(2-2-5) 
 4023732 เคมีสภาวะแวดล้อม             3(2-2-5) 
 4023733 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย (ต้องเรียนวิชา 4022622 เคมีวิเคราะห์ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 4024706 เคมีอุตสาหกรรม (ต้องเรียนวิชา 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส1์ ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 
 4024708 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น             3(3-0-6) 
 4024716 เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑส์ุขภาพและความงาม           3(2-2-5) 
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 4024717 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม            3(3-0-6)  
 4024718 นิติวิทยาศาสตร์              3(2-2-5) 
 4024719 วัสดุศาสตร์ทางเคมี             3(3-0-6)  
 4024720     การขนส่งสารเคมีอันตราย            3(3-0-6)  
 4024902 สัมมนาเคม2ี        1(0-2-1) 
   2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตัิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี      7      หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดงัต่อไปนี  
   2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
 9014802 สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)      6(640) 
    2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 4023801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี            1(45)  
 4024802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี (ต้องเรียนวิชา 4023801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี  
   หรือวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)          6(400)  
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีมีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา                
 โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์     

Bachelor of  Science Program in Home Economics  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)     
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ มีทักษะทางคหกรรมศาสตร์ และสามารถบูรณาการความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของสังคม 
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการศึกษาหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจิตส านึกรักความเป็นไทยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำและแนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ   
1. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิตอาหารและควบคุมอาหาร 
2. พนักงานฝ่ายโภชนาการในองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ 
4. พนักงานฝ่ายผลิตอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร 
5. เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจงานดอกไม้ งานสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่ม งานศิลปะประดิษฐ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             332            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาแกน     18 หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    22 หน่วยกิต 
2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 

    - วิชาเฉพาะด้านบังคับ    33 หน่วยกิต 
    - วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    6 หน่วยกิต             
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 

    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว  
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 

  2.1  กลุ่มวิชำแกน         18   หน่วยกิต 
 4091801   คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 

4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 
4011301   ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
4011302   ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0) 
4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4031101   ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 

  2.2  กลุ่มวิชำพื นฐำนวิชำชีพ        22   หน่วยกิต 
4571101   คหกรรมศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4571504   หลักเศรษฐศาสตร์เพ่ืองานคหกรรมศาสตร ์     3(2-2-5) 
4573502   การจัดการงานคหกรรมศาสตร์      3(3-0-6) 
4573301   บริโภคศึกษา        3(2-2-5) 
4573911   การสัมมนาคหกรรมศาสตร ์      1(0-2-1) 
4573914   ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 
4572912   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
4573503   ธุรกิจคหกรรมศาสตร ์       3(3-0-6) 

2.3  กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน ไม่น้อยกว่ำ       54  หน่วยกิต 
-  วิชำเฉพำะดำ้นบงัคบั         33  หน่วยกิต 

4571202   ศิลปะเพ่ือชีวิต         3(2-2-5) 
4571305   โภชนาการ        3(3-0-6) 
4571306   ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร     3(2-2-5) 
4571404   หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า       3(2-2-5) 
4571503   การแกะสลักผกัและผลไม ้       3(2-2-5) 
4572308   ขนมไทย         3(2-2-5) 
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4572406   สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม       3(2-2-5) 
4572508   หลักการจัดดอกไม้และงานใบตอง      3(2-2-5) 
4572710   พัฒนาการมนุษย์และครอบครวั      3(2-2-5) 
4574315   การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย     3(3-0-6) 
4574915   การศึกษาค้นคว้าอิสระ         3(2-2-5) 

-  วิชำเฉพำะดำ้นเลือก    ไม่น้อยกว่ำ   21  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

4571302   โภชนศาสตร์ครอบครัว       3(2-2-5) 
4572304   การถนอมอาหาร        3(2-2-5) 
4572305   อาหารท้องถิ่น        3(2-2-5) 
4572306   อาหารไทย        3(2-2-5) 
4572307   อาหารว่าง        3(2-2-5) 
4573302   อาหารอาเซียน        3(2-2-5) 
4573303   อาหารตะวันตก        3(2-2-5) 
4573304   อาหารตะวันออก        3(2-2-5) 
4573305   เทคนิคการผลิตเบเกอรี่       3(2-2-5) 
4573306   เทคนิคการผลิตเพสตรี้       3(2-2-5) 
4573307   ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม       3(2-2-5) 
4573310   อาหารอิสลาม        3(2-2-5) 
4574313   อาหารเพ่ือสุขภาพและการบ าบัดโรค     3(2-2-5) 
4574316   อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ      3(2-2-5) 
4574317   การบริการอาหารในสถาบัน      3(2-2-5) 
4574318   การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินคุณภาพอาหาร    3(2-2-5) 
4573313   ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร     3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชำสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
4571405   เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า       3(2-2-5) 
4571402   การออกแบบเครื่องแต่งกายและการวาดหุ่น     3(2-2-5) 
4572403   การสร้างแบบและแยกแบบตัด      3(2-2-5) 
4572404   การออกแบบแฟชั่นเสื้อระดับสงู      3(2-2-5) 
4572405   การสร้างแบบเสื้อแฟชั่น       3(2-2-5) 
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4573406   การตัดเย็บเสื้อผ้าสตร ี       3(2-2-5) 
4573407   การตัดเย็บเสื้อผ้าชาย       3(2-2-5) 
4573408   การท าเสื้อผ้าบนหุ่น       3(2-2-5) 
4573409   การตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นในสตร ี      3(2-2-5) 
4573410   การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก       3(2-2-5) 
4574411   การตัดเย็บสูทสตร ี       3(2-2-5) 
4574413   การตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตร ี      3(2-2-5) 
4574415   ธุรกิจเสื้อผ้า        3(2-2-5) 

3. กลุ่มวิชำพัฒนำกำรมนุษยแ์ละครอบครัว 
4572701   การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว     3(2-2-5) 
4572702   พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู      3(2-2-5)  
4573701   การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก       3(2-2-5) 
4574701   การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ      3(2-2-5) 

4. กลุ่มวิชำศิลปะประดษิฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 
4571202   พวงมาลัยดอกไม้สด       3(2-2-5) 
4572203   การเขียนลวดลาย        3(2-2-5) 
4572204   หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 
4572205   การจัดดอกไม้ในงานพิธีมงคลสมรส      3(2-2-5) 
4572206   การจัดดอกไม้แบบธรรมชาต ิ      3(2-2-5) 
4573203   งานใบตองวิจิตรศิลป์       3(2-2-5) 
4573204   การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ     3(2-2-5) 
4573205   เครื่องหอมและของช าร่วย       3(2-2-5) 
4573206   เครื่องแขวนไทย        3(2-2-5) 
4574201   การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์      3(2-2-5) 
4573208   การจัดพาน        3(2-2-5) 
4574501   การจัดการธุรกิจศลิปะประดิษฐ์      3(2-2-5) 

5. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรบ้ำนและที่อยู่อำศัย 
4572601   การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย       3(2-2-5) 
4572602   การออกแบบการตกแต่งภายในบ้าน      3(2-2-5) 
4573601   การจัดการเรื่องเวลาในครอบครัว      3(2-2-5) 
4574601   การจัดภูมิทัศน์ของบ้าน       3(2-2-5) 
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2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม       6   หน่วยกิต 
4574801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์     1(0-45-0) 
*4574802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4574801 การเตรียม 

ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ผ่านมาก่อน)              5(0-450-0) 
หรือ 

9013801   เตรียมสหกิจศกึษา           1(0-45-0) 
*9014802  สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)  6(0-640-0) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี         6   หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์    

Bachelor of Science Program in Computer Science 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และสนองความ
ต้องการของสังคม 
 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานด้านคอมพิวเตอร์  
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ  
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีพ้ืนฐานการศึกษา ในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 

 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

1. นักพัฒนาซอฟต์แวร ์
2. นักพัฒนาเว็บไซต์  
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
5. วิศวกรระบบ 
6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ 
9. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ 
10. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ 
11. นักวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 12. ประกอบอาชีพอิสระ  



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             338            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 99    หน่วยกิต  
2.1 กลุม่วิชาแกน      15    หน่วยกิต 
2.2 กลุม่วิชาชีพบังคับ     57    หน่วยกิต 
2.3 กลุม่วิชาชีพเลือก    ไม่น้อยกว่า 21    หน่วยกิต 
2.4 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   6    หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ    6    หน่วยกิต 
   ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตร ีของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนัดและความสนใจ  

    หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียน 
ครบหลักสูตร 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   99  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำแกน          15   หน่วยกิต 
1552601   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 
4091101   แคลคูลัส1        3(3-0-6) 
4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
4132105   วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลสั1  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4131102   ภินทนคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชำชีพบงัคบั         57   หน่วยกิต 
1.กลุ่มประเด็นด้ำนองค์กำรและระบบสำรสนเทศ    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.กลุ่มวิชำเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต ์      12   หน่วยกิต 
4132402   ระบบฐานข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4132403   สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพวิเตอร์และความปลอดภัย (ต้องเรียนวิชา 4131502  

ระบบการสื่อสารข้อมลูและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
4133610   โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1      3(2-2-5) 
4134605   โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์2 (ต้องเรียนวิชา 4133610 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1  

             ผ่านมาก่อน)               3(2-2-5)  
3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์    15  หน่วยกิต 

4131301   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1      3(2-2-5) 
4132302   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2 (ต้องเรียนวิชา 4131301 การเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์1 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
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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. กลุ่มโครงสร้ำงพื นฐำนของระบบ       12  หน่วยกิต 
4131103   การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี      3(2-2-5) 
4131104   ตรรกะดิจิทัล        3(2-2-5) 
4132103   ระบบปฏิบัติการ1 (ต้องเรียนวิชา 4131501 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4132104   โครงสร้างข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
5.กลุ่มฮำร์ดแวร์และสถำปตัยกรรมคอมพิวเตอร์    6  หน่วยกิต 

4131501   ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม     3(2-2-5) 
4131502   ระบบการสื่อสารข้อมลูและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4131104 ตรรกะดิจิทลั  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
2.3 กลุ่มวิชำชีพเลือก      ไม่น้อยกว่ำ   21  หน่วยกิต 

4092401   แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคลูัส1 ผ่านมากอ่น)  3(3-0-6) 
4133108   การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (ต้องเรียนวิชา 4132104  โครงสร้างข้อมูล  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4133109   ทฤษฎีการค านวณ (ต้องเรียนวิชา 4131102  ภินทนคณติศาสตร์ส าหรับวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
4133110   ปัญญาประดิษฐ์ (ต้องเรียนวิชา 4132104 โครงสร้างข้อมลู ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4133111   ระบบปฏิบัติการ2 (ต้องเรียนวิชา 4132103 ระบบปฏิบัติการ1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4133112   การประมวลภาษาธรรมชาติ(ต้องเรียนวิชา 4133110 ปัญญาประดิษฐ์  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4133113   คอมพิวเตอร์กราฟิก       3(2-2-5) 
4133114   การประมวลผลภาพ (ต้องเรยีนวิชา 4133113 คอมพิวเตอร์กราฟิก ผ่านมากอ่น) 3(2-2-5) 
4133115   ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสงู (ต้องเรียนวิชา 4131501 ระบบคอมพิวเตอร์และ 

สถาปัตยกรรม ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
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4133116   การเรียนรู้ของเครื่องจกัร (ต้องเรียนวิชา 4133110 ปัญญาประดิษฐ ์ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)  
4133117   ระบบสมองกลฝังตัว       3(2-2-5) 
4133206   การวิจัยด าเนินงาน (ต้องเรียนวิชา 4131102 ภินทนคณิตศาสตร์ส าหรับ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
4133207   การท าเหมืองข้อมลู (ต้องเรียนวิชา 4132402 ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)  
4133208   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      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   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 4133306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5)  
4133312   การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว     3(2-2-5) 
4133313   พ้ืนฐานการออกแบบเกมคอมพวิเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4131301 การเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์1 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5)  
4133314   เทคโนโลยีสื่อประสม       3(2-2-5) 
4133403   เศรษฐกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 
4133404   การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน (ต้องเรียนวิชา 4132103 ระบบปฏิบัติการ1 

              ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
4133405   การจัดการเครือข่าย (ต้องเรียนวิชา 4131502 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
4133406   การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สาย (ต้องเรียนวิชา 4131502 ระบบการสื่อสารข้อมูล 

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
4133510   ระบบแบบกระจาย (ต้องเรียนวิชา 4132103 ระบบปฏิบัติการ1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4133609   หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
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2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม       6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจำกรำยวิชำต่อไปนี  1 รำยวิชำ 

4134706   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4133610  
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1 ผ่านมาก่อน)    6(540) 

4134707   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 4133610 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1   
ผ่านมาก่อน)        6(540) 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี             6  หน่วยกิต 
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนัดและความสนใจ 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ    

Bachelor of Science Program in Information Technology    
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)  
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร  สังคม ท้องถิ่น และการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือให้บัณฑิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะความสามารถเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย นักวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2 เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

 1.  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
 2.  ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.  นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
 4.  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
 5.  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 6.  ประกอบอาชีพอิสระ 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต 
2.1 กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     15    หน่วยกิต 
2.2 กลุม่วิชาแกนทางด้านภาษาอังกฤษ    6    หน่วยกิต 
2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ     60   หน่วยกิต 

2.3.1 กลุม่ประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ  12    หน่วยกิต 
2.3.2 กลุม่เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   21    หน่วยกิต 
2.3.3 กลุม่เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15    หน่วยกิต 
2.3.4 กลุม่โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   12    หน่วยกิต 

2.4 กลุม่วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   12    หน่วยกิต 
2.5 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    3    หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ า 

กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษารับรอง 
หมำยเหต ุนักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสตูร 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   96  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำนวิชำชีพ                15  หน่วยกิต 
 1552601   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 

4091101   แคลคูลัส1            3(3-0-6) 
4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
4141201   พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
4141702   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ    3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชำแกนทำงด้ำนภำษำอังกฤษ        6  หน่วยกิต 
4141101   ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ      3(3-0-6)  
4143102   การประยุกต์ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 

  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น                60  หน่วยกิต 
2.3.1 กลุ่มประเด็นดำ้นวิชำองค์กรและระบบสำรสนเทศ     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   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ          3(2-2-5) 

   2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต ์       21  หน่วยกิต 
4142301   การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (ต้องเรียนวิชา 4142201 โครงสร้างข้อมูลและ 

อัลกอริทึม ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4142603   การจัดการเว็บไซต์       3(2-2-5) 
4142604   การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ      3(2-2-5) 
4142605   มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5) 
4143501   การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5)   
4143902   โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1     3(2-2-5) 
4144901   โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2     3(2-2-5) 
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   2.3.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์    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   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต ์     3(2-2-5) 

   2.3.4 กลุ่มโครงสร้ำงพื นฐำนของระบบ       12  หน่วยกิต 
4141401   คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    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 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต  

4141701   เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต     3(2-2-5) 
4142501   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา 4141201 พ้ืนฐาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
4142601   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 
4143201   คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4141202 การออกแบบระบบ 

ฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
4143302   วิศวกรรมซอฟต์แวร์       3(3-0-6) 
4143602   การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์       3(2-2-5) 
4143604   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ต้องเรียนวิชา 4143603 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
  ผ่านมาก่อน)          3(2-2-5) 
4143605   ระบบธุรกิจอัจฉริยะ       3(2-2-5) 
4143606   เศรษฐกิจดิจิทัล        3(2-2-5) 
4143701   เครือข่าย2 (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
4143702   การจัดการและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
4143703   ระบบแบบกระจาย (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)  
4143704   การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สาย      3(2-2-5) 
4143705   การจัดการระบบปฏิบัติการ      3(2-2-5) 
4143706   การบริหารและการออกแบบเครือข่าย (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1  

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             347            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

4143903   หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ1    3(2-2-5) 
4144601   ระบบการจัดการส านักงานอัตโนมัติ           3(2-2-5) 
4144602   เทคโนโลยีการอบรมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์     3(2-2-5)  
4144902   หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ2    3(2-2-5) 

  2.5 กลุ่มวิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม         3   หน่วยกิต 
4144801   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา 4143902 โครงงาน 

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ผ่านมาก่อน)    3(350)  
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี           6   หน่วยกิต  
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว รวมท้ังเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษารับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             348            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย   

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร   

มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในท้องถิ่น สถานประกอบการ
ภาครัฐและเอกชน 
 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข 
วิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสามารถน าความรู้เหล่านี้ไปบูรณาการในการดูแลสุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม แก่ผู้ประกอบอาชีพ ทั้งในชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และชุมชนรอบสถานประกอบการ 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านอาชีว 
อนามัยความปลอดภัย และด้านสาธารณสุข 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในท้องถิ่น รวมถึงสถานประกอบการในภาครัฐและเอกชน 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 1. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ : Safety Officer) ในสถานประกอบการท่ีกฎหมาย
บังคับ  

2. วิทยากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
3. เจ้าหนา้ท่ีห้องปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน (Laboratory Officer) 
4. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัย ในหน่วยงานภาครัฐ 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ 109 หน่วยกิต 
   2.1 กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     31     หน่วยกิต 
    2.1.1 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์    19 หน่วยกิต 
    2.1.2 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์                   6 หน่วยกิต 
    2.1.3 กลุม่วิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข    6 หน่วยกิต   

2.2 กลุม่วิชาชีพสาธารณสุข       30  หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ไมน่้อยกว่า  48  หน่วยกิต      

3. หมวดวิชำเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ได้ ท้ังในและนอกคณะ  
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ 109  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำนวิชำชีพ         31  หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชำวทิยำศำสตร์        19  หน่วยกิต 

 1552601   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 
4011301   ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
4011302   ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0) 
4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4022503   ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
4022504   ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     1(0-3-0)  
4031101   ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6)  
4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 

   2.1.2 กลุ่มวิชำคณติศำสตร์              6   หน่วยกิต    
4091801   คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 

   2.1.3 กลุ่มวิชำพื นฐำนสำธำรณสุข          6   หน่วยกิต          
4172303   กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
4172304   สรีรวิทยาพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

  2.2 กลุ่มวิชำชีพสำธำรณสุข                30  หน่วยกิต 
4171301   สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      3(3-0-6) 
4171302   อาชีวอนามัยและความปลอดภยัพื้นฐาน     3(3-0-6) 
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) 
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4173801   อนามัยชุมชนและการฝึกปฏิบัตกิารชุมชน     3(2-2-5) 
4174701   การบริหารงานสาธารณสุข      3(3-0-6) 
4174904   ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข      3(2-2-5) 

  2.3. กลุ่มวิชำชีพเฉพำะสำขำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  ไม่น้อยกว่ำ   48   หน่วยกิต 
   2.3.1 กลุ่มวิชำอำชีวอนำมัย              14   หน่วยกิต 

4173405   พิษวิทยาส าหรับอาชีวอนามัย      2(2-0-4) 
4173406   อาชีวเวชศาสตร์         2(2-0-4) 
4173409   การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างาน     3(2-2-5) 
4174905   การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    1(0-2-1) 
9013801   เตรียมสหกิจศกึษา (ไม่นับหนว่ยกิต ให้เกรดเป็น S หรือ U)    1(45) 
9014802   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
4174803   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   6(640) 

   2.3.2 กลุ่มวิชำควำมปลอดภยั       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) 

   2.3.3 กลุม่วิชำวศิวกรรมทำงด้ำนอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย  8   หน่วยกิต 
4172204   วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม     2(2-0-4) 
4173203   กลศาสตร์ของไหล       3(3-0-6) 
4173204   เทคโนโลยีการระบายอากาศและปรับอากาศ     3(3-0-6) 
4173606   การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคม ี    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 กลุ่มวิชำกฎหมำยอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย    4   หน่วยกิต 
4173701   กฎหมายอาชีวอนามยั ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    2(2-0-4) 
4173702   มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ด้านอาชีวอนามยัความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 
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   2.3.5 กลุ่มวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรม       8  หน่วยกิต                    
4173408   สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย     3(3-0-6) 
4173410   การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
4173411   การฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม    2(1-2-3) 

   2.3.6 กลุ่มวิชำสนับสนุนวิชำชีพอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย   4   หน่วยกิต 
4174501   เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีวอนามัย     2(1-2-3) 
4174601   จิตวิทยาอุตสาหกรรม       2(2-0-4) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานอกเหนือ 
จากที่ระบุไว้ได้ ทั้งในและนอกคณะ 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์     
Bachelor of Science Program in Mathematics 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร   

ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์ สามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเอง และสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 
2.1 มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานสากล และตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ สามารถน าคณิตศาสตร์

ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 มีทักษะการคิด กระบวนการคิด มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ มี

ความใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีระเบียบแบบแผนในการท างาน 
2.3 มีความรู้คู่คุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัว และแก้ปัญหาได้

ด้วยสติปัญญา เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม มีความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

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 

  



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             354            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ                 ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
2.1 กลุม่วิชาแกน     ให้เรียน  28  หน่วยกิต  
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 69 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 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี               6 หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีมีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์ 
การส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             355            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน     28   หน่วยกิต 
 1552601   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

4011101   ฟิสิกส์1         3(3-0-6) 
4011102   ปฏิบัติการฟิสิกส์1 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1หรือเรียนควบคู่ 4011101  

ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)       1(0-3-0) 
4011103   ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
4011104   ปฏิบัติการฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011103 ฟิสิกส์2 หรอืเรียนควบคู่ 4011103  

ฟิสิกส์ 2 ผ่านมาก่อน)       1(0-3-0) 
4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4031101   ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
4091110   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน       3(2-2-5) 
4091201   แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
4091202   แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ   69  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชำเฉพำะด้ำนบังคับ   ให้เรียน      39  หน่วยกิต 

1552109   ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง         3(3-0-6) 
4092102   หลักการคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
4092203   แคลคูลัส3(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลสั2 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
4092204   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลสั2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4092301   พีชคณิตเชิงเส้น1        3(2-2-5) 
4093303   พีชคณิตนามธรรม1        3(3-0-6) 
4093503   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข1(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคลูัส2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4093601   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
4094206   ตัวแปรเชิงซ้อน (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคลูัส2 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
4094904   สัมมนาคณิตศาสตร ์       1(0-2-1) 
4094905   โครงงานคณิตศาสตร์       2(1-2-3) 
4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
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4131101   การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี      3(2-2-5) 
4131301   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4131101 การเขียนโปรแกรมและ 

ขั้นตอนวิธี ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
2.2.2 วิชำเฉพำะด้ำนเลือก   ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์     ไม่น้อยกว่ำ   15  หน่วยกิต 

4093103   ทฤษฎีจ านวน          3(2-2-5) 
4092104   วิยุตคณิต        3(2-2-5) 
4093105   การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
4093106   ทฤษฎีเซต        3(3-0-6) 
4093205   แคลคูลัสขัน้สูง (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคลูัส2 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
4093302   พีชคณิตเชิงเส้น2 (ต้องเรียนวิชา 4092301 พีชคณิตเชิงเสน้1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4093404   ส ารวจเรขาคณิต        3(2-2-5) 
4093504   การค านวณทางคณิตศาสตร์(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4093602   การวิเคราะห์เวกเตอร์       3(3-0-6) 
4094107   ทอพอโลยีเบื้องต้น       3(3-0-6) 
4094207   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย(ต้องเรียนวิชา 4092204 สมการเชงิอนุพันธ์สามัญ  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
4094304   พีชคณิตนามธรรม2 (ตอ้งเรยีนวิชา 4093303 พีชคณิตนามธรรม1 ผ่านมากอ่น) 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. กลุ่มวิชำกำรประยุกต์ใช้คณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 15  หน่วยกิต 

4112202   สถิติเชิงคณิตศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคลูัส2 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
4113301   การวิเคราะห์การถดถอย (ต้องเรียนวิชา 4111101 สถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์ และ  

4092301 พีชคณิตเชิงเส้น1 ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
4113305   การวางแผนการทดลอง (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4113310   การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิตสิ าหรับ 

วิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
4113501   การวิจัยด าเนินงาน       3(2-2-5) 
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4113601   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย      3(2-2-5) 
4114301   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถติิส าหรับวิทยาศาสตร์  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4114309   ระเบียบวิธีวิจัย (ต้องเรียนรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสถิติผ่านมาก่อน)  3(2-2-5)    
4092701   การบัญชีการเงินส าหรับธุรกจิประกันภัย     3(2-2-5) 
4093702   คณิตศาสตร์การเงิน1(ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิตสิ าหรบัวิทยาศาสตร์  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4093703   คณิตศาสตร์ส าหรับการประกนัชีวิต1 (ต้องเรียนวิชา 4093702 คณิตศาสตร์การเงิน1  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4093704   การประกันวินาศภัย (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิตสิ าหรบัวิทยาศาสตร์  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
4093705   ตัวแบบการอยู่รอด (ต้องเรียนวิชา 4093703 คณิตศาสตรส์ าหรับการประกันชีวิต1  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
4093706   ตัวแบบความสูญเสีย (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิตสิ าหรบัวิทยาศาสตร์  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
4094707   คณิตศาสตร์การเงิน2 (ต้องเรียนวิชา 4093702 คณิตศาสตร์การเงิน1  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4094708   คณิตศาสตร์ส าหรับการประกนัชีวิต2 (ต้องเรียนวิชา 4093703 คณิตศาสตร์ส าหรับ 

การประกันชีวิต1 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม     ไม่น้อยกว่ำ    3   หน่วยกิต  

4094803   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์     3(270) 
   หรือ 

9013801   เตรียมสหกิจศกึษา (ไม่นับหนว่ยกิตในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา)   1(45) 
9013802   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)  6(640) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีมีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ      

Bachelor of Science Program in Microbiology  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะควบคู่ 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนี้ 
 คุณลักษณะด้านวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้แตกฉานเชิง
ทฤษฎีและความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติในสาขาวิชาชีพจุลชีววิทยาทางการเกษตรและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พร้อมท้ังมีพฤตินิสัยของ
นักวิทยาศาสตร์ท่ีแท้จริง (Good Scientist) คือมีกระบวนคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถค้นคว้าต่อยอดความรู้ของตน
ได้อย่างไม่รู้จบ ซึ่งคุณลักษณะน้ีจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับบัณฑิตในการสร้างความก้าวหน้าแก่ตนในการประกอบสัมมาอาชีพ 

คุณลักษณะด้านคุณธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมของพลเมือง
ดี (Good citizenship) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมของนักวิทยาศาสตร์ นั่นคือ การเคารพในข้อมูลและข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่ตบแต่งบิดเบือนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน และการรู้จักอุทิศตนในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้าง
คุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางจุลชีววิทยา ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐาน ถึงระดับบูรณาการ คือ สามารถ
ประมวลความรู้และข้อมูลได้ ปฏิบัติได้ และประยุกต์ได้ โดยมุ่งเน้นความรู้เฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และจุลชีววิทยา
การเกษตร ซึ่งประกอบด้วยความรู้ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา การจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารและ
ความปลอดภัยทางอาหาร และการประยุกต์เทคโนโลยีจุลชีววิทยาในภาคการเกษตร  

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาท่ีมีคุณธรรมของพลเมืองดี คือ มีความเคารพในกฏระเบียบและบรรทัดฐานของ
สังคม มีจิตสาธารณะรู้จักใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีความเคารพในหลักวิทยาศาสตร์และความเป็น
นักวิทยาศาสตร์ท่ีรับผิดชอบ ไม่ใช้ความรู้และหลักวิชาการในทางท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และมีความมุ่งมั่นท่ีจะใช้
ความรู้เพื่อการเสริมสร้างความเจริญยั่งยืนของตนและประเทศชาติ 
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ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
1. นักวิทยาศาสตร ์– นกัวิจัยด้านจุลชีววิทยา 
2. นักนิติวิทยาศาสตร ์
3. นักวิชาการในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ ์

เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์อืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์ -ทดสอบ หัวหน้าห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  
4. นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาของหน่วยงานต่างๆ 
5. ผู้ประกอบการธุรกิจและอาชีพอิสระท่ีใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาเป็นพ้ืนฐาน 
6. บุคลากรทางการศึกษา 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต 
2.1 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ             69  หน่วยกิต 
2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 21    หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   96  หน่วยกิต  

2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั              69  หน่วยกิต 
 4091801   คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5)  
 4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
 1552109   ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง       3(3-0-6) 
 4011301   ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4011302   ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 

4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4031101   ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
4022506   ชีวเคมีเบื้องต้น        3(2-2-5) 
4032201   จุลชีววิทยา        3(3-0-6) 
4032202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3-0) 
4033205   ราวิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4033206   ปฏิบัติการราวิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
4033213   พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์       3(3-0-6) 
4033214   ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลนิทรีย์      1(0-3-0) 
4034215   สรีรวทิยาของจุลินทรีย ์       3(3-0-6) 
4034216   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์      1(0-3-0) 
4032203   การจัดจ าแนกแบคทีเรีย       3(3-0-6) 
4032204   ปฏิบัติการการจัดจ าแนกแบคทีเรีย      1(0-3-0) 
4032217   การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา      3(3-0-6)  
4032218   ปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางจุลชวีวิทยา     1(0-3-0) 
4032219   การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา    3(3-0-6) 
4032220   ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา   1(0-3-0) 
4031103   ชีววิทยาของเซลล ์       3(3-0-6) 
4031104   ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล ์      1(0-3-0) 
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4033403   จุลชีววิทยาทางการเกษตร       3(3-0-6) 
4033404   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร     1(0-3-0) 
4033501   จุลชีววิทยาทางอาหาร       3(3-0-6) 
4033502   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร      1(0-3-0) 
4034701   สัมมนาทางจุลชีววิทยา       2(1-2-3) 
4034702   โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา      3(0-4-5) 

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  21  หน่วยกิต 
4033207   สาหร่ายวิทยา        3(2-2-5) 
4033209   ไวรัสวิทยา        3(3–0-6) 
4034210   ชีววิทยาระดับโมเลกุล       3(3-0-6) 
4034211   พันธุวิศวกรรมของจุลินทรีย ์      3(3-0-6) 
4033212   การเก็บรักษาจุลินทรีย ์       3(2-2-5) 
4033218  การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ      3(2-2-5) 
4034219   ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 
4033301   วิทยาภูมิคุ้มกัน        3(2-2-5) 
4033302   พยาธิวิทยาของจุลินทรีย ์       3(2-2-5) 
4034504   จุลชีววิทยาการสุขาภิบาล       3(2-2-5) 
4033401   จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
4033405   จุลชีววิทยาของดิน       3(2-2-5) 
4033407   การผลิตเห็ด        3(2-2-5) 
4034408  การประยุกต์จุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช     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   ยีสต์และยสีต์เทคโนโลย ี       3(2-2-5) 
4033511   ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีใช้จลุินทรีย ์      3(2-2-5) 
4033512   เอนไซม์จากจุลินทรีย ์       3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตัิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี    ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
9013801   เตรียมสหกิจศกึษา                 1(45) 
9014802   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640)      
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2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
4034601   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา    1(45) 
4034602   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา     5(250) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร   

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร น าความรู้คู่คุณธรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น” เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะในการพัฒนาอาหารท้ังในระดับชุมชนและระดับสากล  
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพ่ือประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  
 2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปใช้ประโยชน์ในการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

 1. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 2. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร 
 3. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิตอาหารในองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหารในองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 5. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในอาหาร อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ด้านอาหาร 

 6. เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการด้านอาหาร   
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุม่วิชาพ้ืนฐาน      46    หน่วยกิต 
 2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ     41    หน่วยกิต 
 2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 9    หน่วยกิต 
 2.4 กลุม่วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7    หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี               6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับ 
  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  103  หน่วยกิต  

 2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำน       46   หน่วยกิต 
 1552109 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง       3(3-0-6) 
 1552601 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 
 4091101 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
 4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6)  
 4011302 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0)  
 4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4021102  ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4021303 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น        3(2-2-5)  
 4022404 เคมีเชิงฟิสิกสส์ าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรียนวิชา 4021101  
   เคมีเบื้องต้น และ 4091102 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 4022405 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   1(0-3-0)  
 4022605 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรียนวิชา  
   4021101 เคมีเบื้องต้นผ่านมาก่อน)       3(3-0-6)  
 4022606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-0)  
 4023503 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรยีนวิชา 4021303  
   เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ผ่านมากอ่น)       3(3-0-6) 
 4023504 ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   1(0-3-0) 
 4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6)  
 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
 4032201 จุลชีววิทยา        3(3-0-6) 
 4032202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3-0) 
 4091102* คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร ์(ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลสั1 ผ่านมากอ่น) 3(3-0-6) 
 5071601 อาหารและโภชนาการ       3(3-0-6) 
 หมำยเหต ุ *เป็นวิชาบังคับเรียนและได้รับค่าระดับคะแนน S โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
 หลักสูตรสาขาวิชาน้ี  
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 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั              41   หน่วยกิต 
 5073706 เคมีอาหาร        3(2-2-5) 
 5073707 การวิเคราะห์อาหาร       3(2-2-5) 
 5073202 จุลชีววิทยาทางอาหาร       3(3-0-6) 
 5073203 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร       1(0-3-0) 
 5072307 การแปรรูปอาหาร1       3(2-2-5) 
 5073309 การแปรรูปอาหาร2 (ต้องเรยีนวิชา 5072307 การแปรรูปอาหาร1 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 5073502 วิศวกรรมอาหาร1         3(2-2-5) 
 5073504 วิศวกรรมอาหาร2 (ต้องเรียนวิชา 5072502 วิศวกรรมอาหาร1 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 5073102 การควบคุมคุณภาพอาหาร       3(2-2-5) 
 5073104 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร     3(2-2-5) 
 5073105 มาตรฐานและการประกันคุณภาพอาหาร     3(3-0-6) 
 5073407 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร     3(3-0-6)  
 5073408 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร      3(2-2-5) 
 5073906 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    1(1-0-2) 
 5074908 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    3(2-2-5)  

 2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก            ไม่น้อยกว่ำ 9    หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 5074401 เทคโนโลยีธัญชาติ       3(2-2-5) 
 5074402 เทคโนโลยีขนมอบ       3(2-2-5) 
 5074403 เทคโนโลยีนม        3(2-2-5) 
 5074404 เทคโนโลยีเนื้อ        3(2-2-5) 
 5074405 เทคโนโลยีผักและผลไม ้       3(2-2-5) 
 5074406 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม       3(2-2-5) 
 5074407 เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน       3(2-2-5) 
 5074408 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส    3(2-2-5) 
 5074423 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร     3(3-0-6) 

 2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตัิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี    7    หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801** เตรียมสหกิจศกึษา                         1(45) 
 9014802** สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640)  
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 2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 5073801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   1(45) 
 5074802* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรียนวิชา  
   5073801 การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   การอาหาร ผ่านมาก่อน)          6(640) 
 หมำยเหต ุ* และ ** หมายถงึวิชาท่ีให้นักศึกษาเลือกส าหรบัฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกจิศึกษา 
 โดยเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน 7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา  
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย  
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม    

Bachelor of Science Program in Environmental Science 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร   

 ความรู้ คู่คุณธรรม น าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  

2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มกีารจัดการเรียน การสอนโดยมีวัตถุประสงค์           

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
2.1 มีความรู้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ         

ท้ังยังสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้             

ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
2.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 2.4 มีความสามารถในการวิจัย การตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 1. นักประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 4. นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 หมำยเหตุ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้ในข้อ 1. – 3. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีควบคุม 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชำเฉพำะ        ไม่น้อยกว่ำ 102 หน่วยกิต 
  2.1 กลุม่วิชาพ้ืนฐาน   ให้เรียน  41    หน่วยกิต 
  2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ  ให้เรียน  42    หน่วยกิต 
  2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก        ไม่น้อยกว่า 12    หน่วยกิต 
  2.4 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เรียน   7    หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี                     6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

   โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ          ไม่น้อยกว่ำ   102  หน่วยกิต  

 2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำน     ไม่น้อยกว่ำ 41   หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มวิชำแกน      ให้เรียน  26   หน่วยกิต 

 4091201 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
 4091202  แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคลูัส1 ผ่านมากอ่น)  3(2-2-5) 
 4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4021102  ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4021103 เคมีพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
 4021104  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน       1(0-3-0) 
 4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
 4032201 จุลชีววิทยา        3(3-0-6) 
 4032202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3-0) 
 4011301  ฟิสิกส์เบื้องต้น         3(3-0-6) 
 4011302  ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น        1(0-3-0) 

        2.1.2 กลุ่มวิชำวทิยำศำสตร์เฉพำะดำ้น    ให้เรียน  15   หน่วยกิต 
 4062107  เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
 4062108  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม      1(0-3-0) 
 4022301   เคมีอินทรีย์1                        3(3-0-6) 
 4022302  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย1์            1(0-3-0)  
 4023501   ชีวเคมีพื้นฐาน          3(3-0-6)  
 4023502   ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน        1(0-3-0) 
 4111104  สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 

 2.2 วิชำเฉพำะดำ้นบังคบั    ให้เรียน  42   หน่วยกิต  
   วิชำพื นฐำนทำงสิง่แวดล้อม 
 4061102  นิเวศวิทยากับสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
 4061103  หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม       3(3-0-6)  
   วิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 4062405 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง      3(2-2-5) 
 4062406 การควบคุมมลพิษในดิน        3(2-2-5) 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             372            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 4063405 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสิง่แวดล้อม      3(2-2-5) 
 4062202 การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด      3(3-0-6) 
 4062302 เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย    3(2-2-5) 
 4063312 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย       3(2-2-5)  
   วิชำกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม 
 4063211 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 4063212 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
 4063213 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองมรดกโลก   3(3-0-6) 
 4063214 กฎหมายสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
   วิชำกำรวิจัยและจริยธรรม 
 4063502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 4063601 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       1(0-2-1) 
 4064502 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     2(0-4-2) 

 2.3 วิชำเฉพำะดำ้นเลือก     ไม่น้อยกว่ำ 12   หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 4061104 หลักการจัดการสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน      3(2-2-5) 
 4062109 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)  
 4062110 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอ้ม       1(0-3-0)  
 4062111 นิเวศวิทยาเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
 4062112 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย      3(2-2-5) 
 4063215 การประเมินวัฏจักรชีวิต        3(2-2-5)  
 4063216 เทคโนโลยีการจัดการการพังทลายของหน้าดิน    3(3-0-6) 
 4063217 การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 4063218 การจัดการของเสียอันตราย      3(3-0-6) 
 4063219 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม       3(3-0-6)  
 4063220 ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
 4063221 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อสขุภาพ    3(3-0-6) 
 4063313 การส ารวจระยะไกลเบื้องต้น      3(2-2-5) 
 4063406 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
 4063407 เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน      3(3-0-6) 
 4063408 การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน      3(3-0-6) 
 4064201 การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ      3(3-0-6) 
 4064202 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
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 4064203 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ   3(3-0-6) 
 4064204 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและมลพิษทางน้ า    3(3-0-6) 
 4064205 การมีส่วนร่วมของชมุชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 4064206 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
 4064301 แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

  2.4 วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม     ให้เรียน  7    หน่วยกิต 
  2.4.1 กลุ่มวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 

 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา                         1(45) 
 4063604 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม      1(45) 

  2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
 9014802 สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 4064605 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม               6(640) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต  

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ า  
 กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช    

Bachelor of Science Program in Plant Production Technology  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร   

 “ผลิตนักเทคโนโลยีการผลิตพืช สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาการผลิตพืชผลของประเทศ” 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่น

ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การ
พัฒนาการผลิตพืช และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมโลก 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 
 2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อประกอบอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตพืช
และสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มปัีญญา และมคีุณลักษณะท่ีดีของชีวิต 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
2. นักวิชาการเกษตร 
3. นักวิชาการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานราชการ 
5. พนักงานในหน่วยงานเอกชน 
6. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตพืช 
7. ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ        ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    24 หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

-  บังคับ             54  หน่วยกิต  
-  เลือก          ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต        

2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         4 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                    6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาท่ีเคย 
เรียนมาแล้ว หรือเป็นรายวิชาท่ีได้รับการโอนผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชาเรียน ตามระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัย 
หมำยเหต ุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
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การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ   100  หน่วยกิต  

2.1  กลุ่มวิชำพื นฐำนวิชำชีพ         12  หน่วยกิต 
 1552601   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 
 4091101   แคลคูลัส1        3(3-0-6) 
 4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 

4131601   การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป     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   ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น        1(0-3-0) 

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น     ไม่น้อยกว่ำ   72  หน่วยกิต 
- บงัคบั           54  หน่วยกิต 

4021107   เคมีอินทรีย ์        3(2-2-5) 
4023501   ชีวเคมีพื้นฐาน        3(3-0-6) 
4023502   ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน       1(0-3-0) 
4033104   พันธุศาสตร์        3(2-2-5) 
4032201   จุลชีววิทยา        3(3-0-6) 
4032202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3-0) 
5161101   กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช      3(2-2-5) 
5161102  เทคโนโลยีการผลิตพืชเบื้องต้น      3(2-2-5) 
5161103   เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช      3(2-2-5) 
5162104   ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 
5162105   เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช      3(2-2-5) 
5163106   เทคโนโลยีชีวภาพของพืช       3(2-2-5) 
5163107   หลักการผลิตสัตว์        3(2-2-5) 
5163108   หลักการส่งเสรมิการเกษตร      3(2-2-5) 
5163109   การวางแผนการทดลองทางการผลิตพืช     3(2-2-5) 
5163110   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว      3(2-2-5) 
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5163111  พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน ์      3(2-2-5) 
5163112   เทคโนโลยีการผลิตข้าว       3(2-2-5) 
5163401   สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช      1(1-0-2) 
5164402   ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช     3(2-2-5) 

   - เลือก       ไม่น้อยกว่ำ   18  หน่วยกิต 
5163201   การผลิตผัก        3(2-2-5) 
5163202   การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ       3(2-2-5) 
5163203   การผลิตไม้ผล        3(2-2-5) 
5163204   การจัดการสถานเพาะช า       3(2-2-5) 
5163205   เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่พืช      3(2-2-5) 
5163206   พืชเครื่องเทศและสมุนไพร       3(2-2-5) 
5163207   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน       3(2-2-5) 
5163208   การผลิตธัญพืชและพืชตระกูลถัว่      3(2-2-5) 
5164209   การผลิตเห็ด        3(2-2-5) 
5164210   เทคโนโลยีการผลิตพืชน้ ามัน      3(2-2-5) 
5164211   พืชพลังงานทดแทน       3(2-2-5) 
5164212   การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช       3(2-2-5) 
5164213   สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช      3(2-2-5) 
5164214   เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน      3(2-2-5) 
5164215   เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ      3(2-2-5) 
5164216  เทคโนโลยีเซลล์พืช       3(2-2-5) 
5164217   การผลิตพืชอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 

  2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม         4  หน่วยกิต 
5163301   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตพืช   1(45) 
5164302   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตพืช    3(320) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต  

  เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเป็น 
รายวิชาท่ีได้รับการโอนผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชาเรยีน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
  



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             378            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำร              

Bachelor of Engineering Program in Engineering Management 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีสามารถน าศาสตร์วิศวกรรมไปบูรณาการกับการจัดการด้านต่างๆ  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเศรษฐกิจและสังคม 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎี และทักษะปฎิบัติทางวิศวกรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน        
การประกอบอาชีพได ้
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิต ท่ีมีคุณลกัษณะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสถานประกอบการในภาครัฐ
และเอกชน  
 2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี คุณธรรม จรยิธรรรม และบุคคลกิภาพท่ีดี เหมาะสมกับการเป็นผู้น าเพียงพอท่ีจะสามารถด าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
 2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ้และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

1. วิศวกรการจัดการและประเมินโครงการ  
2. วิศวกรฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
3. ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก ในสถานประกอบการ  
4. วิศวกร นักวิชาการ นักวิจยั นักออกแบบ  
5. ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม  
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 109  หน่วยกิต  
  2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      48  หนวยกิต 

    2.1.1 กลุม่วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  21 หนวยกิต 
    2.1.2 กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม    27 หนวยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะดาน     ไม่น้อยกว่า     61  หนวยกิต 
      2.2.1 กลุม่วิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการ   48 หนวยกิต 
      2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
       2.2.3 กลุม่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   7 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรวมถึงรายวิชา   
  ท่ีได้รับการโอน/ยกเว้นรายวิชาจากสถาบันอื่น 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  109  หน่วยกิต 

  2.1 วิชำพื นฐำนวิชำชีพ          48  หน่วยกิต 
   2.1.1 กลมุวิชำพื นฐำนคณติศำสตร์และวิทยำศำสตร์   21  หนวยกิต 
 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   ปฏิบัติการฟิสิกส1์ (ตอ้งเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส1์ ควบคูก่นั หรือผ่านมาก่อน) 1(0-3-0) 
4011103   ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6)  
4011104   ปฏิบัติการฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011103  ฟิสิกส์2 ควบคู่กัน หรือผ่านมากอ่น) 1(0-3-0) 
4021101   เคมีเบื้องต้น         3(3-0-6) 
4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 

2.1.2 กลมุวิชำพื นฐำนวศิวกรรม           27 หนวยกิต 
6232201   กลศาสตร์วิศวกรรม       3(2-2-5) 
6232202   วัสดุวิศวกรรม        3(2-2-5) 
6232203   สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6) 
6232301   วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 
6232501   เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5)  
6232204   เทอร์โมไดนามิกส ์       3(2-2-5) 
6231501   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
6232101   กรรมวิธีการผลิต        3(2-2-5) 
6234111   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและน าเสนอทางวิศวกรรม   3(2-2-5) 

2.2 วิชำเฉพำะดำ้น     ไม่น้อยกว่ำ  61  หน่วยกิต 
   2.2.1 กลุ่มวิชำบงัคบัวศิวกรรมกำรจัดกำร     48  หน่วยกิต 

6232102   การจัดการเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    3(2-2-5) 
6232103   การจัดการองค์กรและจิตวิทยาอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  
6233106   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม             3(3-0-6)   
6233107   กลยุทธ์การบรหิารงานอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 
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6233601   วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
6233109   มลพิษทางอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
6233110   ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
6232601   การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม      3(2-2-5) 
6232205   การวิจัยการด าเนินงาน       3(2-2-5) 
6233401   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม           3(3-0-6) 
6233104   การวางแผนและควบคุมการผลิต         3(2-2-5) 
6233105   การศึกษาการท างาน       3(2-2-5) 
6233108  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม       3(2-2-5)                 
6233202   การจัดการควบคุมคุณภาพ       3(2-2-5) 
6233801   โครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ1     3(2-2-5) 
6234802   โครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ2 (ต้องเรียนวิชา 6233801 โครงงานพิเศษ 

วิศวกรรมการจัดการ1 ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
2.2.2 กลุ่มวิชำเลือกวิศวกรรมกำรจัดกำร   ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต 

6234501   เทคโนโลยีแคด-แคม       3(2-2-5) 
6234302   ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ       3(2-2-5)  
6234502   การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ        3(2-2-5)  
6234207   การจ าลองสถานการณ์ (ต้องเรียนวิชา 6232205 การวิจยัการด าเนินงาน  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
6234208   การออกแบบพารามิเตอร์       3(2-2-5) 
6234303   ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์        3(2-2-5)  
6234304   เครื่องกลไฟฟ้า        3(2-2-5) 
6234305   การขับเคลื่อนด้วยก าลังไฟฟ้า      3(2-2-5) 
6234306   หุ่นยนต์อุตสาหกรรม       3(2-2-5) 

2.2.3 กลุ่มฝึกประสบกำรณภ์ำคสนำม        7 หน่วยกิต 
   2.2.3.1 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี 

6233901   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ    1(45) 
6234901   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ    6(640) 

   หรือ 
   2.2.3.2 วิชำสหกิจศึกษำ 

9013801   การเตรียมสหกจิศึกษา       1(45) 
9014802   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
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ข้อก ำหนดเฉพำะ 
  นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน รายวิชาดังกล่าวและได้รับค่าระดับคะแนน S หรือ U  

โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 รำยวิชำปรบัพื นฐำน 

6001201   งานฝึกฝีมือพ้ืนฐาน       3(0-6-3) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี                 6   หน่วยกิต 

เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรวมถึงรายวิชา 
ท่ีได้รับการโอน/ยกเว้นรายวิชาจากสถาบันอื่น 
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หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ     

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร   

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพ่ือป้อนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ราชการและเอกชน โดยบัณฑิต
มีความรู้ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีระบบและสามารถน าไป
แก้ปัญหาจริงได้ รวมท้ังสามารถพัฒนาและวิจัยในระดับท่ีสูงยิ่งขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ต้องมีส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นโดยผดุงไว้ซึ่งความมีวินัย 
จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 

 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าท่ัวไปเป็นอย่างดี  และมีความช านาญเฉพาะสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถด้านวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
2.4 เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

1. วิศวกรไฟฟ้า  
2. วิศวกรโรงงาน 
3. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
4. วิศวกรท่ีปรึกษาทางด้านไฟฟ้า 
5. วิศวกรโครงการทางด้านไฟฟ้า 
6. วิศวกรออกแบบทางด้านไฟฟ้า 
7. ผู้ประกอบการอิสระ 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 113 หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  21 หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์   24 หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ    62 หน่วยกิต 
    2.4 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    2.5 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   (ไม่นับหน่วยกิต) 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนครศรีอยุธยาก าหนด 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  113  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำนคณิตศำสตร์และวทิยำศำสตร์     21 หน่วยกิต 
5161103   เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช      3(2-2-5) 
4011101   ฟิสิกส์1         3(3-0-6) 
4011102   ปฏิบัติการฟิสิกส์1 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        1(0-3-0) 
4011103   ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
4011104   ปฏิบัติการฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011103 ฟิสิกส์2 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        1(0-3-0) 
4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6)  
4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       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 กลุ่มวิชำพื นฐำนทำงวศิวกรรมศำสตร์     24  หน่วยกิต 

6011201   เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5) 
6011202   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
6011203   กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
6011204   วงจรไฟฟ้า1(ต้องเรียนวิชา 6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)  
6012205   อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม1       3(3-0-6) 
6012206   วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6)  
6012207   สนามแม่เหล็กไฟฟ้า(ต้องเรียนวิชา 4011103 ฟิสิกส์2 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        3(3-0-6) 
6013208   ระบบควบคุม (ต้องเรียนวิชา 6012101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม3 ผ่านมาก่อน  

หรือเรียนควบคู่กัน)       3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั        62   หน่วยกิต 

6011301   พ้ืนฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ     3(2-2-5) 
6012301   วงจรไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6011204 วงจรไฟฟ้า1 ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6)  
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6012302   ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (ต้องเรียนวิชา 6011301 พ้ืนฐาน 
วงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ ผ่านมาก่อนหรือเรยีนควบคู่กัน)    3(2-2-5)  

6012303   เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
6012304   ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า1 (ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        1(0-3-0) 
6012305   ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม2  

ผ่านมาก่อนหรือเรยีนควบคู่กัน)      1(0-3-0)  
6012306   อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม2(ต้องเรียนวิชา 6012205 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
6012307   เครื่องจักรกลไฟฟ้า1(ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        3(3-0-6)  
6012308   ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า1 (ต้องเรียนวิชา 6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า1  

ผ่านมาก่อนหรือเรยีนควบคู่กัน)       1(0-3-0)  
6013301   เครื่องจักรกลไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า1  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
6013302   ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6013301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2  

ผ่านมาก่อนหรือเรยีนควบคู่กัน)       1(0-3-0)  
6013303   ปฏิบัติการระบบควบคุม (ต้องเรียนวิชา 6013208 ระบบควบคุม ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        1(0-3-0)  
6013304   ระบบไฟฟ้าก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        3(3-0-6) 
6013305   สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6)  
6013306   การออกแบบระบบไฟฟ้า       3(3-0-6) 
6013307   โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย      3(3-0-6) 
6013308   ระบบควบคุมแบบล าดับท่ีโปรแกรมได ้     3(2-2-5)  
6013309   วิศวกรรมส่องสว่าง       3(3-0-6) 
6014301   อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6012306 อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม2 ผ่านมาก่อน 

หรือเรียนควบคู่กัน)       3(3-0-6) 
6014302   การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6013304 ระบบไฟฟ้าก าลัง  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
6014303   ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6014302 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  

ผ่านมาก่อนหรือเรยีนควบคู่กัน)      1(0-3-0) 
6014304   วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (ต้องเรียนวิชา 6012207 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ผา่นมาก่อน) 3(3-0-6) 
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6014901   โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1       1(1-0-2) 
6014902   โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6014901 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1  

ผ่านมาก่อน)        3(1-5-3) 
6014305   การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6013304 ระบบไฟฟ้าก าลัง  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6)  
6014306   ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6014305 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง  

ผ่านมาก่อนหรือเรยีนควบคู่กัน)      1(0-3-0) 
  2.4 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก     ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

6012401   การขับเคลื่อนด้วยก าลังไฟฟ้า      3(3-0-6) 
6012402   การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์       3(3-0-6)  
6012403   ระเบียบวิธีเชิงเลข (ต้องเรียนวิชา 6011202 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
6012404   เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร ์      3(3-0-6) 
6012405   โปรแกรมประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า     3(2-2-5) 
6012406   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6)  
6013401   ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
6013402   เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลังและการควบคุม    3(3-0-6) 
6013403   ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้าก าลัง      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   แนะน าวิชาชีพวิศวกรรม       3(3-0-6) 

2.5 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี       (ไม่นับหน่วยกิต) 
6013801   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า (ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)      5(450) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี          6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ ากับรายวชิาท่ีเรียนมาแล้ว 
หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยาก าหนด 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม        

Bachelor of Technology Program in Industrial Technology (Continuing Program) 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)  
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร   

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถทางหลักการ ทฤษฎี และมุ่งเน้นในการปฏิบัติ
เชิงทักษะเป็นส าคัญ มีคุณภาพ ใฝ่แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชพี เพื่อตอบสนองสังคมและพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 
 2.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
ราชการ และภาคเอกชน 

2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะปฏิบัติ และสามารถปรับตัวใหทั้นกับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

2.3 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถทักษะปฏิบัติ และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงตอ่ไป 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

 1. บุคลากรฝ่ายผลิตและการบ ารุงรักษา 
2. บุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
3. บุคลากรฝ่ายควบคุมคลังสินค้าหรือคลังพัสดุ 
4. บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
5. ประกอบอาชีพอิสระ หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             389            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      18 หน่วยกิต 
1.1 กลุม่วิชาภาษา      6     หน่วยกิต 
1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร ์    3     หน่วยกิต 
1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์     6     หน่วยกิต 
1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกิต    

   ท้ังนี้ จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีได้เรียนในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า  
เมื่อนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) นี้ รวมแล้วต้อง 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 57 หน่วยกิต 

2.1 กลุม่วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 54  หน่วยกิต 
2.1.1 บังคับ     39  หน่วยกิต 
2.1.2 เลือก   ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

2.2 กลุม่ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี            6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  18  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
  ทั งนี  จ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำศึกษำทั่วไปที่ได้เรียนในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่ำ เมื่อนับรวมกับ
 รำยวิชำ ที่จะศึกษำเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเน่ือง) นี  รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   57  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำชีพ      ไม่น้อยกว่ำ   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   เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       3(2-2-5) 
5511504   ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต       3(2-2-5) 
5511505   การศึกษางานอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
5511901   การสัมมนาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
5512510   การบ ารุงรักษาทางอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
5512902   ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
5512903   โครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 

2.1.2 เลือก     ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
5512210   วาดเส้นและการออกแบบ        3(2-2-5) 
5512211   คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต      3(2-2-5) 
5512304   การจัดการอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 
5512305   มนุษยสัมพันธ์ในการบรหิารอตุสาหกรรม       3(3-0-6) 
5512306   กลยุทธ์การบรหิารงานอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
5512307   การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
5512308   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์ร        3(3-0-6) 
5512405   เศรษฐศาสตร์การจัดการเพ่ืออุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
5512406   การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ    3(3-0-6) 
5512501   วิศวกรรมคุณค่า         3(2-2-5) 
5512502   ระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
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5512503   การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
5512504   การวิจัยการด าเนินงานทางอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
5512505   การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยสวิตซ์แม่เหล็กและ PLC    3(2-2-5) 
5512506   การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มปฏบิัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี     3  หน่วยกิต 
5512801   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     3(320) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว 
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หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    

Bachelor of Public Health Program in Public Health  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร   

 “ผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นผู้น าด้านสาธารณสุข 
 

2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถในการประเมินสถานการณ์สุขภาพชมุชน วิเคราะห์ปัญหาและเหตุ

ปัจจัยทางสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถวางแผนปฏิบัติการด าเนินการ ควบคุมก ากับและประเมินผลแผนงานโครงการ

สาธารณสุข 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มทัีกษะในการท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับชุมชนและสาขาวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ 

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ 
 2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มทัีกษะในการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเฝา้ระวังปัญหาและรายงานความ
เคลื่อนไหว สถานการณ์ทางสาธารณสุขและปัจจยัก าหนดปัญหาสุขภาพ 
 2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มทัีกษะในการเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า จัดฝึกอบรมและพัฒนางานอนามัยชุมชน 
 2.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มทัีกษะในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการเสริมสร้างสขุภาพ ป้องกันและ
ควบคุมปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ของภาครัฐและภาคเอกชน 
  



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             393            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

  โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ        ไม่น้อยกว่ำ 109 หน่วยกิต 
  2.1 กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 36   หน่วยกิต 
  2.2 กลุม่วิชาชีพสาธารณสุข          ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
  2.3 กลุม่วิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
       2.4 กลุม่วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต       

3. หมวดวิชำเลือกเสรี                    6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

   โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ   109  หน่วยกิต  
 2.1 กลุ่มพื นฐำนวิชำชพี           ไม่น้อยกว่ำ 36   หน่วยกิต 
4011105 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(2-2-5) 

 4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4022507 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(3-0-6) 
4022508 ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     1(0-3-0) 
4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์       3(3-0-6) 
4071205 สุขภาพจิต        2(2-0-4) 
4071501 โภชนาการสาธารณสุข       2(2-0-4) 
4071701 การสาธารณสุขทั่วไป        2(2-0-4) 
4072106 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข     3(3-0-6) 
4072511 อนามัยครอบครัว        3(2-2-5) 
4072701 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการสาธารณสุข     3(3-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชำชีพสำธำรณสุข         ไม่น้อยกว่ำ 30   หน่วยกิต 
4072207 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      3(3-0-6) 
4072512 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั       3(3-0-6) 
4072702 ชีวสถิต ิ         3(3-0-6) 
4072703 อนามัยสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
4073521 การช่วยเหลอืเบื้องต้น       3(2-2-5) 
4073701 ระบาดวิทยา        3(3-0-6) 
4073702 จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข     3(3-0-6) 
4073703 การป้องกันและควบคุมโรค       3(2-2-5) 
4073801 การฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ     3(2-2-5) 
4074304 การบริหารงานสาธารณสุข      3(3-0-6)  
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 2.3 กลุ่มวิชำชีพเฉพำะสำขำสำธำรณสุขศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ  36  หน่วยกิต 
4072310 การคุ้มครองผู้บริโภค       3(3-0-6) 
4072313 โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ        2(2-0-4) 
4073204 การให้ค าปรึกษาด้านสาธารณสุข      2(1-2-3) 
4073310 การประยุกต์วิธีการทางระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 
4073409 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข    3(2-2-5) 
4073410 การสื่อสารและการประชาสัมพนัธ์ทางสาธารณสุข    2(1-2-3) 
4073522 การดูแลและบ าบัดโรคเบื้องต้น       3(2-2-5) 
4073608 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ      3(3-0-6) 
4073704 การใช้ยาเบ้ืองต้น        2(1-2-3) 
4073706 อนามัยโรงเรียน        2(1-2-3) 
4073903 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข      3(2-2-5) 
4074305 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข       2(2-0-4) 
4074609 การวางแผนและประเมินผลโครงการสาธารณสุข    3(2-2-5) 
4074703 อนามัยชุมชน        3(2-2-5) 
 2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตัิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี   ไม่น้อยกว่ำ 7  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
  2.4.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
4073802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4073801   

   การฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ผ่านมาก่อน)    1(45) 
4074806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์  (ต้องเรียนวิชา 4073802 การเตรียมฝึก 

   ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านมาก่อน)          6(640) 
  หรือ 
  2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ          
9013801 เตรียมสหกิจศกึษา (ต้องเรียนวิชา 4073801 การฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ   

   ผ่านมาก่อน)           1(45) 
9014802 สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต  

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา  
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย  
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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สำระส ำคัญของหลักสูตร คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 
หลักกำร 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนนครศรีอยุธยา ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิต
ก าลังคนท่ีสนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังท่ีเป็นนักวิชาการกึ่งวิชาและ
วิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลง  ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิด
โอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและยึด
หลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนน าไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ท้ังในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม 
 
จุดมุ่งหมำย 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่น โดยมีมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ และทักษะ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประกอบอาชีพอิสระได ้
2. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาการทางด้านบริหารธุรกิจและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 

การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม 
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านศิลปศาสตร์ อันจะน าไปสู่

การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างด ี
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สำขำวิชำ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร  มีจ ำนวนทั งหมด  11  สำขำวิชำ  ดังนี  
1.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มีจ านวน 8 สาขาวิชา  คือ 
     1) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

2) สาขาวิชาการตลาด  
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
4) สาขาวิชาการจัดการ  
5) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   

      6) สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ       
7) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
8) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มีจ านวน 1 สาขาวิชา คือ การท่องเท่ียว 
4.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  มีจ านวน 1 สาขาวิชา คือ เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
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หลักสูตรบัญชบีัณฑิต              
Bachelor of Accountancy 
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)   
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

ประยุกต์ใช้บัญชีจากหลักการบนพ้ืนฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ในศาสตร์ทางบัญชีอย่างลึกซึ้ง สามารถน าความรู้นั้นมาประยกุต์ใช้เพ่ือการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งมีความรู้รอบในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจอื่นๆ สามารถน าความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้กับความรู้ทาง
บัญชีได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการคิด การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ การเป็นผู้ประกอบการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อใหส้ามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและความก้าวหน้าในเทคโนโลย ี

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งตนเองและพร้อมในทุกสถานการณ์ มีเจตคติท่ีดีเพ่ือจะน าวิชาชีพมาพัฒนา
และให้บริการทางวิชาชีพกับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้ารับการท างานใน
องค์กรหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปนี ้
 1. ด้านการท าบัญชี     2. ด้านการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
 3. ด้านบัญชีบริหาร     4. ด้านการบัญชีภาษีอากร 
 5. ด้านการวางระบบบัญชี     6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
 7. ด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและบัญช ี
 8. ผู้บังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
 9. ด้านการบริหารการเงิน และด้านบริหารธุรกิจสายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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โครงสร้ำงหลักสูตร  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 102 หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาแกน    ไม่น้อยกว่า    48   หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ  ไม่น้อยกว่า    42   หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต 
    2.4 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกติ) 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                     6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับ

รายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน 
การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552, (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558          
รวมท้ังไม่สามารถเลือกเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
เป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรนี ้
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ข้อก ำหนดเพิ่มเติม 
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่1/2555 สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะพิจารณารับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

ในวิชาการบัญชี เพ่ือประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ของสถาบันอุดมศึกษาท่ี 
เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี ในระดับปริญญาตรีท่ีหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมีโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และจะพิจารณาคุณสมบัติส าหรับผู้ต้องการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีที่ส าเร็จ 
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับ การรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯข้างต้น ดังนั้นรายวิชาดังต่อไปนี้  
หากนักศึกษาเคยเรียนมาแล้ว ก็ยังต้องเรียนซ้ าอีกเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

 
ล ำดบั
ที่ 

รำยวิชำตำมประกำศ 
สภำวิชำชีพบญัชีที่ 1/2555 

รำยวิชำในหลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

จ ำนวน 
หน่วยกิต 

1 การบัญชีขั้นต้น/ชั้นต้น 3521106 การบัญชีชั้นต้น  3(2-2-5) 
2 การบัญชีขั้นกลาง/ชั้นกลาง 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 

3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

3 การบัญชีขั้นสูง/ชั้นสูง 3524104 การบัญชีชั้นสูง 1 
3524105 การบัญชีชั้นสูง 2 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

4 การบัญชีต้นทุน 3522109 การบัญชีต้นทุน 1 
3522110 การบัญชีต้นทุน 2 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

5 การสอบบัญช ี 3524312 การสอบบัญช ี 3(3-0-6) 
6 การภาษีอากร 3523405 การภาษีอากร 

3524205 การบัญชีภาษีอากร 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           401          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  102  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชำแกน     ไม่น้อยกว่ำ   48  หน่วยกิต 
1551605   ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 
1552109   ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง       3(3-0-6) 
2562307   กฎหมายส าหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ1    3(3-0-6) 
2562308   กฎหมายส าหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ2 (ต้องเรียนวิชา 2562307 กฎหมาย 

ส าหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ1 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   การจัดการเชิงกลยุทธ ์       3(3-0-6) 
4091801   คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกจิ       3(3-0-6) 
4112105   สถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1       3(3-0-6) 
3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1  

ผ่านมาก่อน)         3(3-0-6) 
3614304   การค้าและการเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
3621101   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
4113504   การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั     ไม่น้อยกว่ำ  42  หน่วยกิต 
3521106   การบัญชีชั้นต้น        3(2-2-5) 
3522107   การบัญชีชั้นกลาง1 (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชัน้ต้น ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
3522108   การบัญชีชั้นกลาง2 (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชัน้ต้น 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 (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1  

และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)    3(2-2-5) 
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3524104   การบัญชีชั้นสูง1 (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมากอ่น)      3(2-2-5) 

3524105   การบัญชีชั้นสูง2 (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมากอ่น)       3(2-2-5) 

3524106   ทฤษฎีบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมากอ่น)      3(3-0-6)  

3524205   การบัญชีภาษีอากร (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชั้นต้น และ 3523405  
การภาษีอากร ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 

3524312   การสอบบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมากอ่น)      3(3-0-6) 

3524313   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1  
และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 

3524314   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ  
3522108 การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 

3524315   การวิจัยทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชชีั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมากอ่น)      3(2-2-5) 

  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต 
   เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในกลุม่วิชาเลือกต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ซึ่งไม่จ าเป็น 

ต้องอยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน และต้องมีวิชาสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชำบญัชีกำรเงิน 

3523201   การบัญชีธนาคาร (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมากอ่น)      3(3-0-6) 

3523202   การบัญชีเฉพาะกิจ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมากอ่น)      3(3-0-6) 

3523203   การบัญชีโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมากอ่น)      3(3-0-6) 

3523204   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 
3522108 การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 

3523210   การบัญชีสหกรณ์ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมากอ่น)      3(3-0-6) 

3524903   สัมมนาการบัญชีการเงิน (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมากอ่น)      3(3-0-6) 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           403          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
  

   กลุ่มวิชำกำรบญัชบีริหำร 
3524317   การบัญชีสิ่งแวดล้อม (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชัน้กลาง1 และ 3522108  

การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมากอ่น)      3(3-0-6) 
3524902   สัมมนาการบัญชีบรหิาร (ต้องเรียนวิชา 3522110 การบัญชีต้นทุน2  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
   กลุ่มวิชำกำรตรวจสอบ 

3524309   การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา 3524312 การสอบบัญช ี 
และ3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 

3524906   สัมมนาการสอบบัญชี (ต้องเรยีนวิชา 3524312 การสอบบัญชี ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
3524907   สัมมนาการตรวจสอบภายใน (ต้องเรียนวิชา 3524313 การตรวจสอบ ภายในและ 

การควบคุมภายใน ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6) 
   กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรบญัช ี

3523307   การวางระบบบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชั้นต้น และ 3522109  
การบัญชีต้นทุน1 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 

3524316   โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชั้นต้น และ  
3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ีผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 

3524908   สัมมนาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3524314  
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 

   กลุ่มวิชำภำษีอำกร 
3524203   การวางแผนภาษีอากร (ต้องเรียนวิชา 3524205 การบัญชีภาษีอากร  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
3524909   สัมมนาการภาษีอากร (ต้องเรยีนวิชา 3524205 การบัญชภีาษีอากร  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
   กลุ่มวิชำที่เก่ียวข้อง 

3524318   การก ากับดูแลกิจการ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชชีั้นกลาง1, 3522108  
การบัญชีชั้นกลาง2 และ 3524313 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 

3523406   การจัดการการเงินชั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 3531101 การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
  2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    (บังคบัเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาทุกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
   2.4.1 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 

3523802   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี      1(45) 
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3524803   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3523802 เตรียมฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพบัญชี ผ่านมาก่อน)       6(640) 

   2.4.2 กลุ่มสหกิจศึกษำ 
9013801   เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
9014802   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา  ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                  6   หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 
ท่ีเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ 
โอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรยีน การยกเว้น 
รายวิชาเรียน พ.ศ. 2552, (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 รวมทั้งไม่สามารถ 
เลือกเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ เป็นวิชาเลือกเสร ี
ในหลักสูตรนี ้
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  

Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management 
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีวิสัยทัศน์ มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความมานะอดทน มีจิตส านึกดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้ 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับ
วิชาชีพ และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการด ารง
ตนให้มีคุณค่าต่อสังคม 
 2.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีจิตส านึกดีและสามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพสังคมได ้
 2.4  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา ท่ีสามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 สามารถท างานในภาคราชการ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ ได้แก ่ 
 1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
 2. เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 3. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 4. นักวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 5. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 
 6. ท่ีปรึกษาองค์กรธุรกิจ 
 7. นักวิจัย 
 8. อาชีพอิสระ 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
   1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 93 หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาแกน   ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
     2.2.1 บังคับเรียน  ให้เรียน  33    หน่วยกิต 
     2.2.2 เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า  15    หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน  6    หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                    6 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
   โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชาฯ 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  93  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน     39  หน่วยกิต 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3521104   หลักการบัญช ี        3(2-2-5) 
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3531101  
   การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
 3531101   การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญช ีผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
 3541101   หลักการตลาด        3(3-0-6) 
 3561101   องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 3562307   การจัดการผลิตและการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ ์       3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1       3(3-0-6) 
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 3593101   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
 3621101   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
 4112105   สถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น     ไม่น้อยกว่ำ   48  หน่วยกิต 
   2.2.1 บังคับเรียน    ให้เรียน     33  หน่วยกิต 
 3621102   การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
 3622103   การสรรหา การคัดเลือก และการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
 3622201   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้     3(3-0-6) 
 3622301   จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
 3623104   การบริหารผลการปฏิบัติงาน      3(3-0-6) 
 3623105   การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล    3(3-0-6) 
 3623106   การบริหารแรงงานสัมพันธ ์      3(3-0-6) 
 3623107   การวิเคราะห์สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5) 
 3623202   ทักษะส าหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย ์     3(2-2-5) 
 3623901   การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(2-2-5) 
 3624902   สัมมนาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์      3(2-2-5) 
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   2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
 1552109   ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง       3(3-0-6) 
 3622203   ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม      3(3-0-6) 
 3622206   การให้ค าปรึกษาและวางแผนอาชีพ      3(3-0-6) 
 3622302   เครื่องมือส าหรับการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์    3(3-0-6) 
 3622306   การสร้างความผูกพันในองค์การ      3(3-0-6) 
 3622307   การสื่อสารและการบริหารความขัดแย้งในองค์การ    3(3-0-6) 
 3623109   กลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
 3623204   การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน     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   จริยธรรมทางธุรกจิ       3(3-0-6) 
 4171401   อาชีวอนามัยและความปลอดภยัพื้นฐาน     3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
     (บังคบัเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศกึษำ) 
 3623801   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกจิศึกษา       1(45) 
   บังคับเรียน 
 3624802   **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต้องเรียนวิชา 3623801 เตรียมฝกึ
    ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านมาก่อน)     
 6(640) 
 9014802   **สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)  6(640)  
 หมำยเหต ุ *  เลอืกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
              ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี           6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ าซ้อนกับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ว่าด้วยการโอนผลการเรยีน
และการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชาฯ 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด     

Bachelor of Business Administration Program in Marketing  
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตด้านการตลาดให้เป็นผู้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาด บนพ้ืนฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดและการบริหารธุรกิจ และสามารถน าความรู้ไปใช้
ใน การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ  

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย สามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าของสังคมและท้องถิ่นได้ 
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
2.5 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปเป็นแนวทางการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในองค์กรหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
1. นักการตลาด 
2. นักธุรกิจ 
3. นักวิจัยการตลาด 

 4. พนักงานฝ่ายขาย 
 5. นักสื่อสารด้านการตลาด  
   6. ประกอบอาชีพอิสระด้านการตลาด  
  



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           410          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
  

 โครงสร้ำงหลักสูตร  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
   1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 
   2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาแกนบังคับ   ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
     2.2.1 บังคับเรียน  ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
     2.2.2 เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน  6 หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชำเลือกเสรี               6 หน่วยกิต 

   ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
  หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ       

   โอนผลการเรียน และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ.2552 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และ
   ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   99  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกนบังคบั     ให้เรียน     39  หน่วยกิต 
 3541101 หลักการตลาด        3(3-0-6) 
 3561101   องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 3621101   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3521104   หลักการบัญช ี        3(2-2-5) 
 3531101   การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1        3(3-0-6) 
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 4112105   สถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3531101  
   การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
 3593101   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
 3563207   การจัดการผลิตและการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ ์       3(3-0-6) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น     ไม่น้อยกว่ำ   54  หน่วยกิต 
   2.2.1 บังคับเรียน    ให้เรียน     39  หน่วยกิต 
 3541102   พฤติกรรมผู้บริโภค       3(3-0-6) 
 3542108   การบริหารช่องทางการตลาด      3(3-0-6) 
 3542113   การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา      3(3-0-6) 
 3542201   การตลาดดิจิตอล        3(2-2-5) 
 3542402   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
 3543102   กลยุทธ์การตลาดค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม ่    3(2-2-5) 
 3543114   การตลาดธุรกิจระดับโลก       3(3-0-6) 
 3543201   การวางแผนการตลาดองค์กร      3(2-2-5) 
 3543203   การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
 3543206   กลยุทธ์การตลาด        3(2-2-5) 
 3543309   การตลาดบริการ        3(3-0-6) 
 3544701   การวิจัยการตลาด       3(2-2-5) 
 3544702   สัมมนาทางการตลาด       3(2-2-5) 
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   2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ   15  หน่วยกิต 
 3532202   การภาษีอากรธุรกิจ       3(3-0-6) 
 3542115   การบริหารตราสินค้า       3(3-0-6) 
 3542116   โลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน       3(3-0-6) 
 3542305   การบริหารการขาย       3(3-0-6) 
 3542317   การบริหารลูกค้าสมัพันธ์       3(3-0-6) 
 3542404   การโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย      3(3-0-6) 
 3542414   การตลาดทางตรง       3(3-0-6) 
 3542501   การตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชน      3(3-0-6) 
 3542514   การตลาดเพ่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     3(3-0-6) 
 3543112   การตลาดระหว่างธุรกิจ       3(3-0-6) 
 3543116   การตลาดส าหรับธุรกจิไมซ ์      3(3-0-6) 
 3543213   การตลาดแหล่งท่องเท่ียวชุมชน      3(2-2-5) 
 3543214   การตลาดสินค้าแฟชั่นและสินคา้หรูหรา     3(2-2-5) 
 3543215   การตลาดธุรกิจบันเทิงและกฬีา      3(2-2-5) 
 3543216  การตลาดความงามและสุขภาพ      3(3-0-6) 
 3543222   การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ ์    3(2-2-5) 
 3543523   การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว     3(3-0-6) 
 3543601   ระบบสารสนเทศทางการตลาดสมัยใหม ่     3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
 3543803   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกจิศึกษา       1(45) 
   บังคับเรียน 
 3544804   **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด      6(640) 
 9014802   **สหกจิศึกษา        6(640) 

หมำยเหต ุ* เลือกเรยีนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามเกณฑ์การส าเร็จ 
    การศึกษา) 

         ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี           6   หน่วยกิต 
  ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วหรือเทียบโอน 
 ผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรยีนและการยกเว้น 
 ผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer 
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการน าวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาประยุกต์ในด้านธุรกิจเพื่อ
การประกอบอาชีพ มีวินัย คณุธรรม จริยธรรม สนองความต้องการของท้องถิ่น สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมโลก สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานในองค์การธุรกิจ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการเป็นผู้น าวิชาชีพ 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความเข้าใจในด้านระบบงานธุรกิจ        
ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ พร้อมที่จะน าไประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จรยิธรรมในการประกอบอาชีพ อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 

1. นักพัฒนาโปรแกรม 
2. นักพัฒนาเว็บไซต์ 
3. นักออกแบบกราฟิก 
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
5. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
6. ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ 
7. ผู้จัดการซอฟต์แวร ์
8. ผู้จัดการฐานข้อมูล 
9. นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าท่ีสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
10. ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการในงานคอมพิวเตอร์ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
   1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 
   2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ   102 หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาแกน    ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ  ให้เรียน  42 หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
    2.4 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน  6 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชำเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่ำ   6    หน่วยกิต 

   ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
  โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรยีน ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย
  ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
        พ.ศ. 2552 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  102  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน    39   หน่วยกิต 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3521104   หลักการบัญช ี        3(2-2-5) 
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3531101  
   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   การจัดการผลิตและการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ ์       3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1        3(3-0-6) 
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1  
   ผ่านมาก่อน)         3(3-0-6) 
 3593101   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
 3621101   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
 4112105   สถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั      ให้เรียน  42   หน่วยกิต 
   1. กลุ่มประเด็นด้ำนองค์กำรและระบบสำรสนเทศ ให้เรียน  12   หน่วยกิต   
 3501102   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 3501203   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(3-0-6) 
 3503216   ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
 3503220   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3502107  
   ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
   2. กลุ่มวิชำเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต์และโครงงำน ให้เรียน   12   หน่วยกิต 
 3502401   ระบบฐานข้อมูล        3(2-2-5) 
 3503401   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์       3(2-2-5) 
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 3503501   การเขียนโปรแกรมเว็บ       3(2-2-5) 
 3504902   โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ตอ้งเรียนวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอกบังคับ ผ่านมากอ่น) 3(2-2-5) 
   3. กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์  ให้เรียน   12    หน่วยกิต 
 3501101   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ    3(2-2-5) 
 3502101   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (ต้องเรียนวิชา 3501101 หลักการเขียนโปรแกรม 
   คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
 3503115   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 3501101 หลกัการเขียนโปรแกรม 
   คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
 3503502   คอมพิวเตอร์กราฟิก       3(2-2-5) 
   4. กลุ่มวิชำโครงสร้ำงพื นฐำนของระบบ   ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
 3502301   ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ      3(2-2-5) 
 3503302   การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
 3503116   กฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
 3503210   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
 3503221   ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ       3(2-2-5) 
 3503402   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
 3503403   โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ      3(2-2-5) 
 3503404   การพัฒนาโปรแกรมประยุกตท์างธุรกิจส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี   3(2-2-5) 
 3503503   การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 3503504   เทคโนโลยีมัลตมิีเดีย       3(2-2-5) 
 3503505   โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์       3(2-2-5) 
 3503901   หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      3(2-2-5) 
 3504901   สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ       3(2-2-5) 
  2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
  (บังคบัเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศกึษำ) 
 3503803   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกจิศึกษา       1(45) 
   บังคับเรียน         6    หน่วยกิต 
 3504804   **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3503803 เตรียมฝกึ 
   ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านมาก่อน)      6(640) 
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 9014802   **สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 หมำยเหต ุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
          ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี          6   หน่วยกิต 
  ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
 ท่ีเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย  
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับท่ี 3)  
 พ.ศ. 2558 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร          

Bachelor of Business Administration Program in Management  
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะด้านการบริหารจัดการและภาษา  เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานในภาคธุรกิจ 

หน่วยงานราชการ และด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการบริหารจัดการ 
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน และอนาคต 
2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจในประชาคมอาเซียน 

ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในองค์การหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ 

ดังต่อไปนี้ 
1. งานสายธุรกิจ เช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน  
2. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3. ประกอบกิจการส่วนตัว 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
   1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 
   2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ   105 หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาแกนบังคับ   ให้เรียน        39    หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 60    หน่วยกิต 
     2.2.1 บังคับเรียน   ให้เรียน        45    หน่วยกิต 
     2.2.2 เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า    15    หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน   6    หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชำเลือกเสรี        6    หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
   โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  105  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกนบังคบั     ให้เรียน    39   หน่วยกิต 
 3541101   หลักการตลาด        3(3-0-6) 
 3561101   องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 3621101   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3521104   หลักการบัญช ี        3(2-2-5) 
 3531101   การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1       3(3-0-6) 
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 4112105   สถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3531101  
   การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
 3593101   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
 3563207   การจัดการผลิตและการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ ์       3(3-0-6) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น     ไม่น้อยกว่ำ  60  หน่วยกิต 
   2.2.1 บังคับเรียน     ให้เรียน    45   หน่วยกิต 
 1552310   หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทางการจัดการ   3(3-0-6) 
 1553309   การอ่านและการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษทางการจัดการ    3(3-0-6) 
 1553310   การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ    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   ภาวะผู้น าและการพัฒนาทีม      3(2-2-5) 
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 3562701   การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
 3563411   การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ     3(3-0-6) 
 3563702   การต่อรองทางธุรกิจและการจดัการความขัดแย้ง    3(3-0-6) 
 3564905   วิธีวิจัยทางธุรกิจ        3(2-2-5) 
 3564912   สัมมนาทางการจัดการ       3(2-2-5) 
 4113309   คณิตศาสตร์ส าหรับการจัดการ      3(3-0-6) 
   2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
 1551605   ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 
 1553311   ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติการทางการจัดการ    3(2-2-5) 
 1554311   ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับผู้บรหิาร      3(2-2-5) 
 3503104   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(3-0-6) 
 3503205   โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย     3(2-2-5) 
 3532202   การภาษีอากรธุรกิจ       3(3-0-6) 
 3561104   ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ      3(3-0-6) 
 3562207   จิตวิทยาองค์การ        3(3-0-6) 
 3562404   การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน     3(3-0-6) 
 3563208   การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง    3(3-0-6) 
 3563209   การจัดการธุรกิจออนไลน ์       3(2-2-5) 
 3563210   การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค      3(2-2-5) 
 3563211   การจัดการทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 3563212   การจัดการโลจสิติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 
 3563213   การจัดการธุรกิจบรกิาร       3(3-0-6) 
 3563302   การจัดการทางการเงินและการวิเคราะห์การลงทุน    3(3-0-6) 
 3563402   การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน   3(3-0-6) 
 3563409   การวิเคราะห์และการพยากรณ์ธุรกิจ      3(3-0-6) 
 3564111   ทักษะผู้บริหาร        3(2-2-5) 
 3564202   กลยุทธ์การจัดการบริษัทข้ามชาติ      3(3-0-6) 
 3564213   การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน     3(3-0-6) 
 3564214   การจัดการนวัตกรรมเพ่ือโอกาสทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
 3564238   การจัดการและความรับผิดชอบทางสังคม     3(2-2-5) 
 4171401   อาชีวอนามัยและความปลอดภยัพื้นฐาน     3(3-0-6) 
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  2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
 3563803   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกจิศึกษา       1(45) 
   บังคับเรียน 
 3564805   **การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ     6(640) 
 9014802   **สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 หมำยเหต ุ*  เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามเกณฑ์การส าเรจ็ 
       การศึกษา) 
          ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึง่เพียง 1 วิชา 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี          6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
 การโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           423          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
  

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์    

Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management   
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีทักษะความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ให้มีความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความเข้าใจในการจัดการโล
จิสติกส์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์มา
สร้างความส าเร็จทางอาชีพ 
 2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตบริการและมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น และสังคม  
 2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 1. ระดับปฏิบัติการ คือ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและ         
โลจิสตกิส์ ฝ่ายการขนส่ง 
 2. ระดับบริหาร คือ นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิตกระจายสินค้า 
นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 
 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ นักธุรกิจน าเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางโลจิสตกิส์ ตัวแทน การขนส่งทางบก 
ทางเรือ ทางอากาศ 
 4. รับราชการในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คือ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทาง
อากาศ กรมศุลกากร และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. นักวิชาการ นักวิจยั อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส ์
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
   1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 
   2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ   96    หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาแกน    ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
     2.2.1 บังคับเรียน  ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
     2.2.2 เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เรียน  6 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชำเลือกเสรี        6    หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ า 
   กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   พระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  96  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน    39  หน่วยกิต 
 3563213   การจัดการธุรกิจบรกิาร       3(3-0-6) 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3521104   หลักการบัญช ี        3(2-2-5)  
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3531101  
   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  การจัดการผลิตและการด าเนินงาน       3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ์                     3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1                     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   สถิติธุรกิจ                              3(2-2-5) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น     ไม่น้อยกว่ำ   51  หน่วยกิต 
   2.2.1 บังคับเรียน    ให้เรียน     39  หน่วยกิต 
 3581102   การจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน     3(3-0-6) 
 3581401   การขนส่งและการกระจายสินค้า      3(2-2-5) 
 3582201   การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินค้า     3(2-2-5) 
 3582402   การจัดการกิจการพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 
 3582403   การจัดการเพ่ือการส่งออกและการน าเข้า     3(3-0-6) 
 3582501   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสตกิส ์     3(2-2-5) 
 3583202   การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง     3(3-0-6)  
 3583301   การจัดการการจัดหาและการจดัซื้อ      3(3-0-6)   
 3583601   การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง      3(3-0-6) 
 3583602   ภาษีอากรส าหรับโลจิสติกส ์      3(3-0-6)  
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 3583701   ภาษาอังกฤษส าหรับโลจสิติกส ์      3(3-0-6) 
 3583901   วิธีวิจัยทางการจัดการโลจสิติกส์      3(2-2-5) 
 3584902   สัมมนาการจัดการโลจิสติกส ์      3(2-2-5) 
   2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ   12  หน่วยกิต 
 3583103   โลจิสตกิส์ระดับสากล       3(3-0-6)  
 3583104   โลจิสตกิส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน     3(3-0-6)  
 3583404   การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 3583405   เศรษฐศาสตร์การขนส่ง       3(3-0-6) 
 3583406   การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ      3(3-0-6)  
 3583502   การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการจัดการโลจสิติกส์    3(2-2-5) 
 3583603   การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน   3(2-2-5) 
 3583604   กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน      3(3-0-6) 
 3583605   ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)  
 3583606   การจัดการคุณภาพในงานโลจสิติกส ์     3(3-0-6)  
 3584105   การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
 3584106   โลจิสตกิส์อยุธยา            3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
   บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศกึษำ 
 3583801   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกจิศึกษา       1(45) 
   บังคับเรียน           6  หน่วยกิต 
 3584802   **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจสิติกส์ (ต้องเรียนวิชา  3563804 เตรยีมฝึก 
   ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านมาก่อน)      6(640) 
   หรือ 
 9014802   **สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา  9013801 เตรียมสหกิจศกึษา ผ่านมาก่อน) 6(640)  
 หมายเหตุ  * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
          ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา  
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี             6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำร   

Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship    
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างอาชีพและสร้างธุรกิจ ก่อให้เกิดผู้ประกอบการท่ีมีความเข้มแข็งท่ีเป่ียมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้ประกอบการท่ีสามารถบูรณาการเข้ากับท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเป็นผู้ประกอบการ 
 2.4 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ   
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในองค์การหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรืออาชีพอิสระ 
 2. พนักงานในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน นักพัฒนาธุรกิจ ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
  3. เจ้าหน้าท่ีของภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีประสานงาน เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
  1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ  96   หน่วยกิต 
   2.1 กลุม่วิชาแกน      48  หน่วยกิต 
   2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ     30  หน่วยกิต 
    - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชำเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับ 
  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
  หมำยเหต ุ 1. นกัศึกษาท่ีจะเรียนครบหลกัสูตรต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต                  
        2. นักศึกษาจะต้องผ่านกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  96  หน่วยกิต 
  2.1  วิชำแกน          48  หน่วยกิต 
 3593605   เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค       3(3-0-6) 
 1551605   ภาษาอังกฤษธุรกิจ1       3(3-0-6) 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3503104   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(3-0-6) 
 3521103   การบัญชีการเงิน        3(3-0-6) 
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521103 การบัญชีการเงิน หรือ 3521101  
   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   การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถติิ      3(3-0-6) 
 3562402   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
 3563207   การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน     3(3-0-6) 
 3564106   จริยธรรมทางธุรกจิและนิสยัอตุสาหกรรม     3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ ์       3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1       3(3-0-6) 
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1   
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้น     ไม่น้อยกว่ำ  42  หน่วยกิต 
   - บงัคบัเรียน               30  หน่วยกิต 
 1551606   ภาษาอังกฤษธุรกิจ2           3(3-0-6) 
 3602101   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยคุใหม่       3(3-0-6) 
 3602201   การสร้างธุรกิจ        3(3-0-6)  
 3602202   การจัดการทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6)        
 3602401   การจัดการทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
 3603701   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ประกอบการ     3(2-2-5) 
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 3603301   การจัดการความเสี่ยงส าหรับผู้ประกอบการ     3(3-0-6)  
 3603402   การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3604801   แผนธุรกิจ            3(2-2-5)  
 3604802   สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ      3(2-2-5) 
   - วิชำเลือก              ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 3602203   การประกอบการการค้าปลีก      3(3-0-6) 
 3582231   การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน      3(3-0-6) 
 3602403   การจัดการทางการบัญชีส าหรบัผู้ประกอบการ    3(3-0-6)  
 3602702   สื่ออิเล็กทรอนกิสส์ าหรับผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
 3602304   กฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ      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   มาตรฐานและการมาตรฐานส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 3603601   ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
 3603803   การวิจัยส าหรับผู้ประกอบการ        3(2-2-5) 
 3604205   การสร้างสรรค์นวัตกรรม       3(3-0-6)     
 3604206  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ         3(3-0-6) 
 3604207   พัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน           3(3-0-6) 
 3604501   ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง       3(3-0-6) 
 3604804   หัวข้อเฉพาะในการเป็นผู้ประกอบการ          3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม         6  หน่วยกิต 
 3604901   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ    6(640) 
    หรือ                                                         
 3604902   สหกจิศึกษาส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ     6(640) 
 หมำยเหต ุ: ให้เลือกเรยีน 1 วิชา อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           431          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
  

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ   

Bachelor of Business Administration Program in International Business   
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการค้า การลงทุน และเข้าใจในวัฒนธรรม ตลอดจนการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 
 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ทันต่อการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีของ
อาเซียนและของโลก ตลอดจนสามารถน าไปเป็นแนวทางการแสวงหาช่องทางเพ่ือขยายการลงทุนของไทยไปในตลาดโลกให้
มากขึ้น 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการค้า การลงทุน และเข้าใจในวัฒนธรรมของต่างประเทศ และการประกอบ
อาชีพในระดับสากล 
 2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์กับการ
ประกอบอาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและของโลกได้อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
และการแข่งขันในปัจจุบัน 
 2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการบรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถประกอบอาชีพในหน้าท่ีต่าง ๆ ท้ังในหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังต่อไปนี้ 
 1. ธุรกิจส่วนตัวด้านธุรกิจระหว่างประเทศ      
 2. นักวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
 3. พนกังานเอกชน รัฐวิสาหกิจด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
 4. รับราชการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
 5. นักวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
 6. อื่น ๆ 
  
  



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           432          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
  

 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
   1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 
   2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ   96    หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาแกน      48 หน่วยกิต 
    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 42  หน่วยกิต  
     - วิชาบังคับ     30    หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า    12    หน่วยกิต      
    2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    6    หน่วยกิต      
   3. หมวดวิชำเลือกเสรี        6    หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
   โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา  
   พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
 
   หมำยเหต ุ1. นกัศึกษาท่ีจะเรยีนครบหลกัสตูรต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต            
      2. นักศึกษาจะต้องผ่านกลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  96  หน่วยกิต 
  2.1  วิชำแกน            48  หน่วยกิต 
 3604206   การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ         3(3-0-6) 
 1551605   ภาษาอังกฤษธุรกิจ1       3(3-0-6) 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3503104   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(3-0-6) 
 3521103   การบัญชีการเงิน        3(3-0-6) 
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521103 การบัญชีการเงิน หรือ 3521101  
   การบัญชีชั้นต้น และ 3531101 การเงินธุรกจิ 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   การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถติิ      3(3-0-6) 
 3562402   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
 3563207   การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน     3(3-0-6) 
 3564106   จริยธรรมทางธุรกจิและนิสยัอตุสาหกรรม     3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ ์       3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1       3(3-0-6) 
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1   
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
  2.2  กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ  42  หน่วยกิต 
   - บงัคบัเรียน         30  หน่วยกิต 
 3612101   ธุรกิจระหว่างประเทศเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
 3612201   การบริหารการน าเข้าและส่งออก      3(3-0-6) 
 3614202   การบริหารกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 3613501   ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 3613401   การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 3613302   กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 3612701   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสธ์ุรกิจระหว่างประเทศ     3(2-2-5) 
 3612204   การจัดการข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
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 3613801   ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ       3(2-2-5) 
 3614802   การสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ      3(2-2-5) 
   - เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 3613301   การค้าระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
 3613203   การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 3613702   โลจิสตกิส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 3613601   เศรษฐกิจเอเซีย        3(3-0-6) 
 3613602   เศรษฐกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
 3614303   การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 3613402   การวิเคราะห์การลงทุนระหว่างประเทศเบ้ืองต้น    3(3-0-6) 
 3613403   การบริหารความเสี่ยงธุรกจิระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 3613603   อารยธรรมตะวันตก       3(3-0-6) 
 3613502   ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม         6  หน่วยกิต  
 3614901   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับธุรกจิระหว่างประเทศ   6(640)  
   หรือ 
 3614902   สหกจิศึกษาส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ     6(640) 
 หมำยเหต ุ กลุ่มฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมให้เลือกเรียน 1 รำยวิชำ อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชาท่ีเรียน 
 มาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอน 
 ผลการเรียน และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม   

Bachelor of Business Administration Program in Hotel Business Managemen 
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี) (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสตูร 
 ผลิตบัณฑิต ท่ีรอบรู้ ด้านโรงแรมและบริการ พร้อมปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาอาชีพสู่ท้องถิ่น 
 
2. วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์การโรงแรมและการบริการ  
 2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการปฏิบัติการ และการบริหารจัดการโรงแรมโดยประยุกตใ์ช้ความรู้และทักษะ          
ในการปฏิบัติงาน 
 2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พักและโรงแรม  
 2.4 ผลิตบัณฑิตให้สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ 
 2.5 ผลิตบณัฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้นักศึกษาท่ีจบการศึกษาสามารถท างานในธุรกิจโรงแรมหรอืงานบริการได้  เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารหรือธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกต าแหน่งงานในธุรกิจ
เหล่านั้นได้   

1. ระดับปฏิบัติการ 
 - พนักงานบริการส่วนหน้า  

 - พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
 - พนักงานปฏิบัติการในแผนกต่าง ๆ  

2. ระดับหัวหน้างาน 
 - หัวหน้างานแผนกบริการส่วนหน้า  
 - หัวหน้างานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
 - หัวหน้างานแผนกปฏิบัติการในแผนกต่าง ๆ  

3. ประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดย่อม  
 - ผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท โฮสเทล โรงแรม 

 4. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกีย่วข้อง  
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร     ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
  1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ   94    หน่วยกิต 
   2.1 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน   54 หน่วยกิต 
    2.1.1 กลุม่วิชาแกน   ให้เรียน   21 หน่วยกิต 
      2.1.2 กลุม่วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน   33 หน่วยกิต 
   2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
      2.2.1 กลุม่วิชาความสนใจเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      2.2.2 กลุม่วิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   2.3 กลุม่วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรยีน   7   หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชำเลือกเสรี         6    หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับ 
  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  94  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั    ให้เรียน  54 หน่วยกิต 
       2.1.1 กลุ่มวิชำแกน    ให้เรียน  21 หน่วยกิต 
 3632603 กฎหมายธุรกิจโรงแรม       3(3-0-6) 
 3521104 หลักการบัญช ี        3(2-2-5) 
 3531101 การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญช ีผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด        3(3-0-6) 
 3561101 องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 3591101 หลักเศรษฐศาสตร ์       3(3-0-6) 
 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
   2.1.2 กลุ่มวิชำบงัคบัเรียน   ให้เรียน   33 หน่วยกิต 
 3631101  ความรู้พื้นฐานในงานโรงแรมและธุรกิจบริการ    3(3-0-6) 
 3631201  การด าเนินงานแม่บ้าน       3(2-2-5) 
 3631301 การด าเนินงานครัว       3(2-2-5) 
 3632101 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
 3632301 การด าเนินงานและการบริการในห้องอาหาร     3(2-2-5) 
 3632302  งานอาหารและเครื่องดื่ม       3(2-2-5) 
 3632401  การด าเนินงานสัมมนาและงานกิจกรรม     3(2-2-5) 
 3633101 การจัดการสปา        3(2-2-5) 
 3633201  การด าเนินงานต้อนรับส่วนหน้า       3(2-2-5) 
 3633601  แนวทางการเป็นผู้ประกอบการ       3(2-2-5) 
 3633602  การตลาดและการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจบริการ    3(2-2-5) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก    ไม่น้อยกว่ำ 33 หน่วยกิต 
                   2.2.1 กลุ่มวิชำควำมสนใจเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 15   หน่วยกิต 
 3631402 การจัดการธุรกิจไมซ ์       3(2-2-5) 
 3631102 ธุรกิจขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว      3(3-0-6) 
 3631104 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ      3(3-0-6) 
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 3631601 มารยาทและวัฒนธรรมในธุรกจิบริการ     3(2-2-5) 
 3631602 ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกจิบริการ      3(2-2-5) 
 3631603 จิตบริการ        3(2-2-5) 
 3632601 การจัดการความเสี่ยงส าหรับธรุกิจบริการ     3(3-0-6) 
 3632602  การวางแผนและพัฒนาในธุรกิจบริการ     3(3-0-6)      
   2.2.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต             
   ให้เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
   - กลุ่มภำษำจีน 
 3631501 ภาษาจีนพ้ืนฐาน        3(2-2-5) 
 3631502 ภาษาจีนขั้นต้ัน (ต้องเรียนวิชา 3631501 ภาษาจีนพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 3632501 สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น (ต้องเรียนวิชา 3631502 ภาษาจีนขั้นต้น ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 3632502 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน (ต้องเรียนวิชา 3632501 สนทนาภาษาจีน  
   เบื้องต้น ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
 3633501 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม        3(2-2-5) 
 3633502 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว       3(2-2-5) 
   - กลุ่มภำษำญีปุ่่น  
 3631503 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน        3(2-2-5) 
 3631504 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้ัน (ต้องเรียนวิชา 3631503 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 3632503 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น (ต้องเรียนวิชา 3631504 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น   
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 3632504 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน (ต้องเรียนวิชา 3632503 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 3633503 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการโรงแรม       3(2-2-5) 
 3633504 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว      3(2-2-5) 
     2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม        ให้เรียน  7 หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
                   2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา       1(45)  
 9014802 สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
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   2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 3633801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม    1(45) 
 3634801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 3633801   
   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม หรือ 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา 
   ผ่านมาก่อน)        6(640)  
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว     
Bachelor of Arts Program in Tourism    
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ มทัีกษะและมีจิตบริการในงานบริการด้านการท่องเท่ียวตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์มรดกโลก 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม มจีิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเท่ียว มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพใน
ภูมิภาคอื่นของโลก 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการท างานและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่องานบริการ สามารถพัฒนาตนเอง 
ท้ังด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเน่ือง 
 2.5 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้ อย่างน้อย 1 ภาษา 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 
ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้นักศึกษาท่ีจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจการท่องเท่ียวได้ เช่น ธุรกิจ
น าเท่ียว ธุรกิจการบิน หรือธรุกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลอืก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้ เช่น 
 1. ธุรกิจน าเท่ียว เชน่ มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว เจ้าหน้าท่ีประสานงานธุรกิจน าเท่ียว 
 2. หน่วยงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีวางแผนและ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
 3. ครู นักวิชาการ นักวจิัย 
 4. ธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น พนักงานรับจองตั๋ว พนักงานบริการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
   1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุม่วิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต 
    1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 
   2.  หมวดวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ   99 หน่วยกิต 
    2.1 กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ให้เรียน       24 หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  ให้เรียน      36 หน่วยกิต 
    2.3 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต 
    2.4 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน        6 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชำเลือกเสรี      6    หน่วยกิต 
    เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ าซ้อนกับ 
   รายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  99  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำนวิชำชีพ    ให้เรียน  24  หน่วยกิต 
 3571109   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและการโรงแรม    3(3-0-6) 
 3571110   จิตวิทยาการบริการและเทคนิคการต้อนรับ     3(3-0-6) 
 3571202   ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว     3(3-0-6) 
 3571203   ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเท่ียว      3(3-0-6) 
 3572111   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการท่องเท่ียว    3(3-0-6) 
 3573508   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
 3573601   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียว     3(2-2-5) 
 3574409   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเท่ียว    3(3-0-6) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั      ให้เรียน   36  หน่วยกิต 
 3571204   หลักการมัคคุเทศก์       3(2-2-5) 
 3572206   ภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวไทย      3(2-2-5) 
 3572506   ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย    3(3-0-6) 
 3572211   การตลาดการท่องเท่ียว       3(3-0-6) 
 3572212   การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน       3(2-2-5) 
 3572509   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว      3(2-2-5) 
 3573214   โลจิสตกิส์เพ่ือการท่องเท่ียว      3(3-0-6) 
 3573216   การวางแผนและการจัดรายการน าเท่ียว     3(2-2-5) 
 3573404   การจัดการธุรกิจน าเท่ียว       3(3-0-6) 
 3573519   ภาษาอังกฤษส าหรับงานมัคคุเทศก ์     3(2-2-5) 
 3573901   วิจัยส าหรับการท่องเท่ียว       3(2-2-5) 
 3574220   การวางแผนและพัฒนาการท่องเท่ียว     3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก      ไม่น้อยกว่ำ  33  หน่วยกิต 
   1. ให้เลือกเรียนรำยวิชำจำกทุกกลุ่มวิชำต่อไปนี  ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต   
   - กลุ่มวิชำกำรท่องเที่ยว 
 3572213   การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในฐานะมรดกโลก   3(3-0-6) 
 3573216   การท่องเท่ียวในบริบทอาเซียน      3(3-0-6) 
 3573217   การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
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 3573405   การจัดการการท่องเท่ียวชุมชน      3(3-0-6) 
 3573406   การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ      3(3-0-6) 
   - กลุ่มวิชำธุรกิจไมซ์ 
 3571303   ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย       3(2-2-5) 
 3572305   การจัดเลี้ยงและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม    3(2-2-5) 
 3573310   นวัตกรรมส าหรับธุรกิจไมซ ์      3(3-0-6) 
 3573311   การตลาดส าหรับธุรกจิไมซ ์      3(3-0-6) 
 3574313   การด าเนนิงานและการจดัการการประชมุนิทรรศการและการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 3(3-0-6) 
   - กลุ่มวิชำธุรกิจกำรบิน 
 3573218   การด าเนินงานบริการภาคพ้ืนดินของสายการบิน    3(3-0-6) 
 3573219   การด าเนินงานบริการบนเครื่องบิน      3(3-0-6) 
 3573312   การตลาดในธุรกิจการบิน       3(3-0-6) 
 3573407   การจัดการธุรกิจการบิน       3(2-2-5) 
 3573408   การจัดการสนามบิน       3(3-0-6) 
   - กลุ่มวิชำอ่ืนๆ 
 3573307   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจท่ีพัก      3(2-2-5) 
 3573306   การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า    3(2-2-5) 
 3573308   การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน     3(2-2-5) 
   2. ให้เลือกเรียนรำยวิชำจำกกลุ่มภำษำใดภำษำหนึ่ง ไม่น้อยกว่ำ  18  หน่วยกิต   
   - กลุ่มภำษำอังกฤษ 
 1551301   ภาษาอังกฤษ1        3(3-0-6) 
 1552313   ภาษาอังกฤษ2 (ต้องเรียนวิชา 1551301 ภาษาอังกฤษ1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 1552314   ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 1553307   ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาอังกฤษ2  
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 1553308   ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ MICE (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาองักฤษ2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 1554310   ภาษาอังกฤษ TOEIC (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)    
   - กลุ่มภำษำญีปุ่่น 
 1561110   ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
 1562105   ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น (ต้องเรียนวิชา 1561110 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 1562410   สนทนาภาษาญี่ปุ่น1 (ต้องเรียนวิชา 1562105 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 1563406   สนทนาภาษาญี่ปุ่น2 (ต้องเรียนวิชา 1562410 สนทนาภาษาญี่ปุ่น1 ผา่นมาก่อน) 3(2-2-5) 
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 1563705   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืองานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1563406 สนทนาภาษาญี่ปุ่น2  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 1564707   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืองานมัคคุเทศก์(ต้องเรียนวิชา 1563406 สนทนาภาษาญี่ปุ่น2  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
   - กลุ่มภำษำจีน 
 2151104   ภาษาจีน1        3(3-0-6) 
 2152106   ภาษาจีน2 (ต้องเรียนวิชา 2151104 ภาษาจีน1 ผ่านมากอ่น)  3(3-0-6) 
 2152107   ภาษาจีน3(ต้องเรียนวิชา 2152106 ภาษาจีน2 ผ่านมากอ่น)   3(3-0-6) 
 2153109   ภาษาจีน4 (ต้องเรียนวิชา 2152107 ภาษาจีน3 ผ่านมากอ่น)  3(3-0-6) 
 2153608   ภาษาจีนเพ่ืองานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 2151104 ภาษาจีน1 และ 2152106  
   ภาษาจีน2 และ 2152107 ภาษาจีน3 และ2153109 ภาษาจีน4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2154610   ภาษาจีนเพ่ืองานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา 2151104 ภาษาจีน1 และ 2152106  
   ภาษาจนี2 และ 2152107 ภาษาจีน3 และ 2153109 ภาษาจีน4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
   - กลุ่มภำษำฟัรซ ี
 1741101   ภาษาฟัรซี1 3(3-0-6) 
 1742101   ภาษาฟัรซี2 (ต้องเรียนวิชา 1741101 ภาษาฟัรซ1ี ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 1742401   ภาษาฟัรซีเพ่ือการโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1741101 ภาษาฟัรซี1 และ 1742101  
   ภาษาฟัรซี2 ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
 1743401   ภาษาฟัรซีเพ่ือการท่องเท่ียว (ต้องเรียนวิชา 1741101 ภาษาฟัรซี1 และ 1742101  
   ภาษาฟัรซี2 ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 1743402   ภาษาฟัรซีส าหรับงานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา1741101 ภาษาฟัรซี1 และ 1742101  
   ภาษาฟัรซี2 ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
 1744401   ภาษาฟัรซีเพ่ือการประกอบอาชีพ (ต้องเรียนวิชา1741101 ภาษาฟัรซี1 และ 1742101  
   ภาษาฟัรซี2 ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
   - กลุ่มภำษำเกำหล ี
 1661101   ภาษาเกาหลี1        3(3-0-6) 
 1662101   ภาษาเกาหลี2 (ต้องเรียนวิชา 1661101 ภาษาเกาหล1ี ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 1662102   ภาษาเกาหลี3(ต้องเรียนวิชา 1662101 ภาษาเกาหลี2 ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
 1663101   ภาษาเกาหลี4 (ต้องเรียนวิชา 1662102 ภาษาเกาหล3ี ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 1663401   ภาษาเกาหลีเพ่ืองานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1661101 ภาษาเกาหลี1 และ 1662101  
   ภาษาเกาหลี2 และ 1662102 ภาษาเกาหล3ี และ1663101 ภาษาเกาหลี4             
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
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 1664401   ภาษาเกาหลีเพ่ืองานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา 1661101 ภาษาเกาหลี1 และ 1662101   
   ภาษาเกาหลี2 และ 1662102 ภาษาเกาหล3ี และ 1663101 ภาษาเกาหลี4  
             ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
  2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
   บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศกึษำ 
 3573801   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเท่ียว     1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกจิศึกษา       1(45) 
   บังคับเรียน 
 3574801   **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเท่ียว (ต้องเรียนวิชา 3573801 เตรียมฝึกประสบการณ ์
   วิชาชีพการท่องเท่ียว ผ่านมาก่อน)      6(640) 
 9014802   **สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 หมำยเหต ุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
     ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี           6  หน่วยกิต 
  เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาท่ีเรียน 
 มาแล้ว 
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หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร 
Bachelor of Economics Program in Economics of Money and Banking   
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่ง
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ด้านการเงินการ
ธนาคารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการน าไปประกอบอาชีพทางด้านการเงินการธนาคาร เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติโดยรวม 
 
2.  วตัถุประสงค์ของหลักสตูร 
 เพ่ือให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร มลีักษณะดังนี้ 
 2.1 มีความเข้าใจปัญหาพ้ืนฐาน และกลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเงิน
การธนาคาร 
 2.2 สามารถใช้เหตุผล และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์อย่างมีคุณภาพและประยุกต์ใช้ความรู้ทาง          
ด้านเศรษฐศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ด้านการเงินการธนาคาร ได้อย่างเหมาะสม สามารถน าไปประกอบ
อาชีพ ด้านการเงินการธนาคารเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

2.3 มจีิตส านึก คุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑติในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลงัจำกจบกำรศึกษำ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในองค์กรหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

 1. เศรษฐกร 
 2. นักวิชาการส่งเสรมิการลงทุน 
 3. ผู้แนะน าการลงทุน 
 4. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเชื่อ 
 5. เจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน 
 6. นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์
 7. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 8. ผู้ประกอบการ 
 9. พนักงานธนาคาร 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
  1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุม่วิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์             6    หน่วยกิต 
   1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ   100   หน่วยกิต 

 2.1 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  84   หน่วยกิต 
 2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต 
 2.3 กลุม่วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน  7 หน่วยกิต 

  3. หมวดวิชำเลือกเสรี         6    หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับ 
  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
  ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 
  หมำยเหต ุนักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 166-182) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นบังคบั       ให้เรียน  84   หน่วยกิต 

  2.1.1 กลุ่มวิชำแกน    ให้เรียน  36 หน่วยกิต 
 3591112 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 
 3592109 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์      3(3-0-6) 
 3592110 เศรษฐมิติเบื้องต้น  (ต้องเรียนวิชา 3592109 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1       3(3-0-6)  
 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1       3(3-0-6)  
 3592221 เศรษฐศาสตร์จุลภาค2 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6)  
 3592222 เศรษฐศาสตร์มหภาค2 (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 3591301 ประวัติแนวคิดเศรษฐกิจ       3(3-0-6)  
 3593402 การวิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศไทย      3(3-0-6) 
 3592601 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร      3(3-0-6)  
 3593602 นโยบายการเงินและการคลัง (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1  
   ผ่านมาก่อน)         3(3-0-6)  
 3593207 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6)  

  2.1.2 กลุ่มวิชำบงัคบั    ให้เรียน  48 หน่วยกิต 
 1551605  ภาษาอังกฤษธุรกิจ        3(3-0-6) 
 1552109  ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง         3(3-0-6) 
 3521104    หลักการบัญช ี        3(2-2-5) 
 3531101  การเงินธุรกิจ        3(3-0-6)  
 3561101   องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 3592603   การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน      3(2-2-5)  
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 3592604   ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน      3(3-0-6) 
 3593208  เศรษฐศาสตร์การเงิน (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6)  
 3593614  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ (ต้องเรียนวิชา 3593207 เศรษฐศาสตร ์
   ระหว่างประเทศ ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6)  
 3593615  ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์1     3(2-2-5) 
 3594604  ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์2 (ต้องเรียนวิชา 3593615 ตลาดการเงิน 
   และการลงทุนในหลักทรัพย์1 ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
 3594605  การลงทุนในตราสารอนุพันธ ์      3(2-2-5) 
 3593616 การประกันชีวิต        3(3-0-6) 
 3593617  การประกันวินาศภัย       3(3-0-6) 
 3593501  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร     3(2-2-5)  
 3594503  สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร     3(2-2-5)  

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะดำ้นเลือก            ไม่น้อยกว่ำ 9    หน่วยกิต 
 3593618 การพยากรณ์ทางธุรกิจ       3(2-2-5) 
 3593603 การธนาคารพาณิชย์        3(3-0-6) 
 3593719 เศรษฐกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์     3(2-2-5) 
 3593620 เศรษฐศาสตร์สหกรณ ์       3(3-0-6) 
 3593604 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ       3(3-0-6) 
 3593621 เศรษฐศาสตร์การจัดการ       3(3-0-6) 
 3593101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
 3593622 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
 3593209 เศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 
 3593623 เศรษฐกิจอาเซียน        3(3-0-6) 
 3593406 เศรษฐกิจสร้างสรรค ์       3(2-2-5) 
 3593605 หลักการลงทุน         3(3-0-6) 
 3593407 เศรษฐศาสตร์ภาษีอากร       3(3-0-6)  

 2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตัิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี   ให้เรียน  7 หน่วยกิต  
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดงัต่อไปนี  
  2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

 9013801   เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
 9014802   สหกจิศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)   6(640)  
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  2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 3594801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร    1(45) 
 3594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ต้องเรียนวิชา 3594801  
   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร ผ่านมาก่อน)  6(640) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไมซ่้ ากับรายวิชา 
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย  
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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ภาคผนวก 
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กำรเขียนรำยงำนทำงวิชำกำร 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยธ์นู  บุญญำนุวัตร 
 

การเขียนรายงานทางวิชาการ เป็นเรื่องส าคัญยิ่งส าหรับการเรียน ในระดับอุดมศึกษาท้ังนี้เนื่องจากการศึกษาใน
ระดับนี้จะเน้นให้ผู้เรียน รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถแสวงหาความรู้ ฝึกฝนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 
รวมทั้งสามารถน าเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ของตนเองได้  นักศึกษาจะเขียนรายงานทางวิชาการได้อย่างไร รายงานลักษณะ
ใดท่ีจัดว่าเป็นรายงานท่ีดี มีระเบียบวิธีการอะไรบ้างท่ีจะต้องเรียนรู้ก่อนท ารายงาน ในบทความนี้จะให้ค าตอบท่ีเป็นหลัก
ปฏิบัติของค าถามเหล่านั้น เพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการเขียนรายงาน   
 
ลักษณะของรำยงำนที่ด ี

รำยงำนทีด่ีควรมีลักษณะทีส่ ำคัญดังต่อไปนี    
1. รูปเล่ม ประกอบด้วยหน้าส าคัญต่างๆ ครบถ้วน การพิมพ์ประณีตสวยงาม การจัดย่อหน้าข้อความเป็นแนว

ตรงกัน ใช้ตัวอักษรรูปแบบ (Font) เดียวกันท้ังเล่ม จัดต าแหน่งข้อความและรูปภาพได้สอดคล้องสัมพันธ์ และอ่านง่าย 
2. เนื้อหา เป็นการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าท่ีน่าสนใจของผู้เขียน แสดงถึงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องเป็น

ปัจจุบันทันสมัย ครอบคลุมเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งของผู้เขียน นอกจากแสดงความรู้
ในข้อเท็จจริงแล้ว ผู้เขียนควรแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ น าเสนอความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ทรรศนะใหม่ๆ หรือ
แนวทางแก้ปัญหาในเรื่องท่ีก าลังศึกษาอยู่ด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาเป็นไปตามล าดับไม่ซ้ าซากวกวน  แสดงให้เห็น
ความสามารถในการกลั่นกรอง  สรุปความรู้และความคิดท่ีได้จากแหล่งต่างๆ 

3. ส านวนภาษา เป็นภาษาท่ีนิยมโดยท่ัวไป สละสลวย ชัดเจน มีการเว้นวรรคตอน สะกดการันต์ถูกต้อง ล าดับ
ความได้ต่อเน่ือง และสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง  

4. การอ้างอิงและบรรณานุกรมถูกต้องตามแบบแผน มีการแสดงหลักฐานท่ีมาของข้อมูลอย่างถูกต้องละเอียดถี่
ถ้วน เมื่อกล่าวถึงเรื่องใดก็มีหลักฐานอ้างอิงเพียงพอและสมเหตุสมผล เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง ท่ีเชื่อถือได้ ซึ่งการ
แสดงหลักฐานอ้างอิงและบรรณานุกรมจะบ่งบอกถึงคุณภาพทางวิชาการของรายงานนั้น  
 
ข้อควรค ำนึงในกำรท ำรำยงำน 

วัตถุประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนท่ีก าหนดให้นักศึกษาท ารายงาน ก็เพ่ือให้รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
การเรียนรู้ด้วยตนเองจะท าให้ผู้เรียนสามารถติดตามความรู้ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ ช่วยให้
จดจ าเรื่องราวท่ีตนศึกษาได้อย่างแม่นย าและยาวนาน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนจึงมักจะพิจารณาประเมินคุณค่าของรายงานดังนี้ 

1. ต้องไม่ใช่ผลงานท่ีคัดลอกของผู้อื่น (ส าคัญมาก)    
2. ต้องเป็นผลงานท่ีแสดงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องครบถ้วน (คือมีเนื้อหาสาระท่ีสามารถตอบค าถาม ใคร ท าอะไร 

ท่ีไหน เมื่อไร ได้) และมีเนื้อหาสาระท่ีแสดงเหตุผล แสดงความคิดหรือทรรศนะของผู้เขียน ท่ีเป็นผลจากการได้ศึกษา
ค้นคว้าเรื่องราวเหล่านั้น (คือมีเนื้อหาท่ีตอบค าถาม ท าไม  เพราะเหตุใด ท าอย่างไร)   
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3. ต้องเป็นผลงานท่ีจัดรูปเล่มอย่างประณีต อ่านท าความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย รายงานท่ีดีจึงต้องจัดรูปเล่มให้อ่าน
ง่าย   

4. ต้องวางโครงเรื่องให้ดี เรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นล าดับ ก าหนดหัวข้อเรื่องไม่ซ้ าซ้อนวกวน  
5.  ต้องเป็นผลงานท่ีแสดงถึงจรรยาบรรณของนักวิชาการท่ีดี คือมีการอ้างอิงและท าบรรณานุกรมท่ีถูกต้องตาม

แบบแผน แสดงหลักฐานท่ีมาอย่างถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน 
 
ขั นตอนกำรท ำรำยงำน 

การท ารายงานให้ประสบความส าเร็จ ควรวางแผนด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ก ำหนดเร่ือง 
การก าหนดเรื่องท่ีจะท ารายงาน ต้องเกิดจากความต้องการอยากรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรเป็นเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ 

หรือมีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่บ้างแล้ว ขอบเขตของเรื่องไม่ควรกว้างหรือแคบเกินไป เพราะถ้ากว้างเกินไปจะท าให้เขียนได้อย่างผิว
เผิน หรือถ้าเรื่องแคบเกินไปอาจจะไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะเขียนได้ ในการก าหนดเรื่องควรคิดโครงเรื่องไว้คร่าวๆ ว่าจะมีเนื้อหา
ในหัวข้อใดบ้าง   

2. ส ำรวจแหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลเบื้องต้นควรเริ่มท่ีห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต ในการส ารวจควรใช้เครื่องมือท่ีแหล่งนั้นจัดเตรียมไว้ให้ 

เช่นห้องสมุดควรใช้ บัตรรายการ บัตรดัชนีวารสาร และโอแพค (OPAC) เป็นต้น การค้นทางอินเทอร์เน็ตควรใช้เว็บไซต์ 
Google, Yahoo เป็นต้น นักศึกษาต้องเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือและค าสั่งในการสืบค้นให้เข้าใจดีเสียก่อน จึงจะช่วยให้ค้นคว้า
ได้รวดเร็วและได้เนื้อหาสาระท่ีครบถ้วน เมื่อได้ข้อมูลท่ีต้องการแล้วจะต้องจัดเก็บรวบรวมให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ 
เอกสารท่ีรวบรวมได้ทุกรายการต้องเขียนบรรณานุกรมบอกแหล่งท่ีมาไว้ด้วย  เพ่ือใช้ค้นคืนไปยังแหล่งเดิมได้อีกในภายหลัง 

3. ก ำหนดโครงเร่ือง 
การก าหนดโครงเรื่อง เป็นการก าหนดขอบข่ายเนื้อหาของรายงานว่าจะให้มีหัวข้อเรื่องอะไรบ้าง โครงเรื่องท่ีดี

จะต้องมีสาระส าคัญท่ีตอบค าถาม 5W1H ได้ครบถ้วน กล่าวคือ เนื้อหาของรายงานควรตอบค าถามต่อไปนี้ได้ เช่น ใคร
เกี่ยวข้อง (Who) เป็นเรื่องอะไร (What) เกิดขึ้นเมื่อไร (When) ท่ีไหน (Where) ท าไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใด (Why) 
เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือมีวิธีท าอย่างไร (How)   

การคิดโครงเรื่องอาจใช้ผังความคิด (Mind map) ช่วยในการก าหนดประเด็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง ส่วนการ
จัดเรียงหัวข้อให้มีความสัมพันธ์เป็นล าดับต่อเนื่องท่ีดี อาจใช้ผังความคิดแบบก้างปลา (Fish bone diagram) หรือแบบ
ต้นไม้ (Tree diagram) จะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของแนวคิดได้ง่ายขึ้น การตั้งชื่อหัวข้อควรให้สั้นกระชับได้ใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาในตอนนั้นๆ 

4. รวบรวมข้อมูลตำมโครงเร่ือง   
เมื่อก าหนดโครงเรื่องแน่ชัดดีแล้ว จึงลงมือสืบค้นและรวบรวมข้อมูลตามบรรณานุกรมท่ีรวบรวมไว้ในขั้นตอนการ

ส ารวจ การรวบรวมอาจจะถ่ายเอกสารจากห้องสมุด หรือพิมพ์หน้าเอกสารท่ีค้นได้จากอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มาแยกตามหัวข้อเรื่องท่ีก าหนดไว้ 
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5. อ่ำนตีควำม สังเครำะห์ข้อมูล และจดบันทึก 
การอ่านให้เน้นอ่านจับใจความส าคัญของเรื่อง เพ่ือดึงเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับประเด็น แนวคิดต่างๆ ตามโครงเรื่อง

ท่ีก าหนดไว้ ท าการบันทึกเนื้อหาลงในบัตรบันทึก เสร็จแล้วน าบัตรบันทึกมาจัดกลุ่มตามประเด็นแนวคิด เพ่ือใช้ในการเรียบ
เรียงเนื้อหาของรายงานต่อไป หรืออาจท าเครื่องหมายตรงใจความส าคัญ (ขีดเส้นใต้) แทนการท าบัตรบันทึก (กรณีเป็น
หนังสือของห้องสมุดไม่ควรขีดเขียนหรือท าเครื่องหมายใดๆ) 

6. เรียบเรียงเนื อหำ 
เนื้อหาสาระท่ีน ามาเรียบเรียงต้องเป็นเนื้อหาท่ีได้จากการประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 5 

มาแล้ว (การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ สามารถศึกษาและฝึกปฏิบัติได้ในรายวิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า) 
ส่วนประกอบของรำยงำน 

รายงานประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วนคือ 1) ส่วนน าเรื่อง ได้แก่ ปกนอก ปกใน ค าน า สารบัญ 2) ส่วนเนื้อ
เรื่อง ประกอบด้วย บทน า เนื้อเรื่อง และบทสรุป 3) ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วยรายการอ้างอิง บรรณานุกรม และ 4) 
ภาคผนวก ซึ่งแต่ละส่วนควรมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. ปกนอกและปกใน ปกนอกใช้กระดาษอ่อนท่ีหนากว่าปกในซึ่งอาจเลือกสีได้ตามต้องการ  ไม่ควร มี
ภาพประกอบใดๆ ส่วนปกในและเนื้อเรื่องให้ใช้กระดาษขาวขนาด A4 ความหนาไม่ต่ ากว่า  80 แกรม ปกใน พิมพ์
ข้อความเช่นเดียวกับปกนอก ข้อความท่ีปกนอกปกในประกอบด้วย ชื่อเรื่องของรายงาน ชื่อผู้เขียน รหัสประจ าตัว ชื่อวิชา 
ชื่อสถานศึกษา และช่วงเวลาท่ีท ารายงาน  

2. ค ำน ำ กล่าวถึงความส าคัญ วัตถุประสงค์ ความเป็นมา ประเด็นหัวข้อเนื้อหาในรายงานเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความ
สนใจอยากติดตามเรื่อง ซึ่งอาจเป็นปัญหา ประโยชน์หรือผลกระทบอย่างไรต่อผู้อ่านและสังคม อาจกล่าวขอบคุณหรือบอก
แหล่งท่ีมาของข้อมูล เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือในข้อมูลท่ีน าเสนอ สุดท้ายระบุชื่อ-สกุล ผู้เขียนรายงานและวันเดือนปีในการ
ท ารายงาน  

3.  สำรบัญ ระบุหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง (ถ้ามี) และเลขหน้า ใช้จุดไข่ปลาลากโยงจากหัวข้อไปยังเลขหน้าให้
ชัดเจน การพิมพ์สารบัญต้องจัดย่อหน้าและเลขหน้าให้ตรงกัน 

4. เนื อเร่ือง เน้ือเร่ืองประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 สว่นคือ สว่นน าเร่ือง สว่นเน้ือเร่ือง และส่วนสรุป ส่วนน าเรื่อง
หรือบทน า ต้องเขียนให้ผู้อ่านเกิดความสนใจอยากท่ีจะอ่านเนื้อหาต่อไป บทน าอาจกล่าวถึง ความส าคัญ บทบาท ปัญหา 
ผลกระทบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตเน้ือหา หรือประโยชน์ท่ีผู้อ่านจะได้รับ เป็นต้น ซึ่งประเด็นท่ีกล่าวนี้ไม่จ าเป็นต้องมีทั้งหมด 
แต่อย่างน้อยให้มีประเด็นใดประเด็นหนึ่งดังท่ีกล่าว   

ส่วนเนื้อเรื่องเป็นส่วนท่ีแสดงข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือผลสรุปท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าของ
ผู้เขียน การน าเสนอเนื้อหาจะต้องมีหลักฐานอ้างอิง มีข้อมูลสถิติ ภาพประกอบ ตาราง แผนท่ี แผนภูมิ ตามความจ าเป็น 
ซึ่งจะท าให้เนื้อเรื่องมีความน่าเชื่อถือและเข้าใจได้ง่าย 

ส่วนสรุป เป็นส่วนชี้ประเด็นส าคัญท่ีผู้เขียนต้องการบอกผู้อ่าน ผู้เขียนอาจสรุปเนื้อหาตามล าดับหัวข้อใหญ่แต่ละ
หัวข้อท้ังหมดจนจบ โดยสรุปหัวข้อละ 1 ย่อหน้า หรือเลือกสรุปเฉพาะประเด็นส าคัญสั้นๆ ก็ได้ ท่ีส าคัญในการสรุปจะต้อง
ไม่น าเสนอประเด็นเนื้อหาใหม่อีก 

 

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1071/Lesson6/3-1.HTM
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5.  กำรอ้ำงอิง การอ้างอิงจะแทรกเป็นวงเล็บไว้ในเนื้อเรื่อง เพ่ือบอกแหล่งท่ีมาของข้อมูล เป็นการยื่นยันความ
ถูกต้องและแสดงความน่าเชื่อถือของข้อมูล การอ้างอิงให้ระบุชื่อผู้แต่ง  ปีพิมพ์ และเลขหน้า หรือท่ีเรียกว่าอ้างอิงแบบ นาม
ปี ซึ่งมีวิธีการดังนี ้

5.1 ระบุไว้หลังข้อความที่อ้าง เช่น  
สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ท่ีผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ใน

รูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดในรูปแบบอื่นๆ 
เช่น ค าพูด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้รับสาร 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 เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการสื่อสารและการพัฒนา
ด้านต่างๆ ท้ังส่วนบุคคลและสังคม 

 
หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 ประการดังนี้ (ส านักงาน ก.พ., 2550, หน้า 15) 

  1. หลักนิติธรรม   2. หลักคุณธรรม 
  3. หลักความโปร่งใส   4. หลักการมีส่วมร่วม 
  5. หลักความรับผิดชอบ  6. หลักความคุ้มค่า 

6. บรรณำนุกรม  หน้าบรรณานุกรมจะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ ท่ีน ามา
อ้างอิงไว้ในรายงานได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อหนังสือ ครั้งท่ีพิมพ์  และสถานท่ีพิมพ์ เป็นต้น   
 การเขียนบรรณานุกรมมีรูปแบบท่ีเป็นสากลหลายรูปแบบ แต่ท่ีใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบคือ แบบ MLA 
(Modern Language Association Style) นิยมใช้ในสาขามนุษยศาสตร์ และแบบ APA (American Psychological Association 
Style) ซึ่งนิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในท่ีนี้จะแนะน าการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็น
หลักในการเขียนบรรณานุกรมประกอบการท ารายงานทางวิชาการ 
 การเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA มีหลักเกณฑก์ าหนดแยกตามชนิดของสื่อแตล่ะประเภทดังนี้ 
 

หนังสือ 
 รูปแบบ:  ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อหนังสือ  (ครั้งท่ีพิมพ์).  สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์ 
 ต้วอย่าง:    อุทัย  หิรัญโต. (2531). หลักการบริหารบุคคล. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
    Baxter, C. (1997). Race equality in health care and education.  
                        Philadelphia : Ballière Tindall. 
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วารสาร  นิตยสาร  
 รูปแบบ:   ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี), เลขหน้า.  
 ต้วอย่าง:  ส านักงานเกษตรและสหกรณภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2537).  ความรู้ทั่วไป 
                เกี่ยวกับเห็ดพิษ.  เกษตรก้าวหน้า, 9(2), 45-47 
    Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in  
                organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and  
                Research, 45(2), 10-36. 
 

หนังสือพิมพ์  
 รูปแบบ:  ช่ือผู้แต่ง.  (ป,ี เดือน วัน).  ช่ือบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า 
 ต้วอย่าง:  สุนทร  ไชยชนะ.  (2551, กุมภาพันธ์ 25).  หนองหานสกลนครวันน้ี.  มติชน, หน้า 10. 
    Brody, J. E. (1995, February 21). Health factor in vegetables still elusive.   
                 New York Times, p. C1.  
 

วิทยานิพนธ์ 
 รูปแบบ:   ช่ือผู้แต่ง. (ปี).  ชื่อวิทยานิพนธ์.  วิทยานิพนธ์ช่ือปริญญา สาขาวิชา, สถาบัน.  
 ต้วอย่าง:  จิราภรร์ ปุญญวิจิตร. (2547). การศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน 
                                       ที่จัดการเรียนการสอนระบบนานาชาติ  ระดับชั้นอนุบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                                       ตามความต้องการของผู้ปกครอง.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
                                         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา. 
 

อินเทอร์เน็ต 
 รูปแบบ:  ช่ือผู้แต่ง.  (ป,ี เดือน วัน).  ช่ือบทความ.  ค้นเมื่อ วัน เดือน ปี  จาก URL 
 ต้วอย่าง:  ธนู  บุญญานุวัตร. (2545).  การสบืค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เนต็.  ค้นเมื่อ  6  ธันวาคม 2551 จาก  
                                        http://www.aru.ac.th/research.html. 
    American Psychological Association. (1999, June 1). Electronic preference  
                 formats recommended by the American Psychological Association.  
                 July 18, 1999, from http://www.apa.org/journals/webref.html 
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กำรพิมพ์รำยงำน 
รูปเล่มรายงานท่ีสวยงามประณีต ชวนอ่านและอ่านง่ายนั้น จะต้องค านึงถึงการจัดวางหน้า ระยะขอบพิมพ์ การ

ย่อหน้า การใช้ตัวอักษร ซึ่งมหีลักเกณฑ์ใหถ้ือปฏิบัติดังนี้    
 1. พิมพ์รายงานด้วยเครื่องเลเซอร์ ตัวอักษรท่ีใช้พิมพ์ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 pts. ใช้กระดาษ
มาตรฐานขนาด A4 ไม่มีกรอบไม่มีเส้น หมึกพิมพ์สีด า 
 2. จัดระยะขอบพิมพ์ให้ขอบพิมพ์บนและซ้ายห่าง 1.5 นิ้ว ขอบพิมพ์ล่างและขวาห่าง 1 นิ้ว การจัดขอบข้อความ
ด้านขวาไม่จ าเป็นต้องจัดตรงกันทุกบรรทัด   
 3. การย่อหน้า ให้ย่อหน้าท่ี 1 เว้นระยะจากขอบพิมพ์ 7 ระยะตัวอักษรพิมพ์ตรงอักษรตัวท่ี 8 ย่อหน้าต่อๆ ไป 
ให้เว้นเข้าไปอีกย่อหน้าละ 3 ตัวอักษร คือย่อหน้าท่ี 2 พิมพ์ตรงอักษรตัวท่ี 11 และย่อหน้าท่ี 3 พิมพ์ตรงอักษรตัวท่ี 14 
เป็นต้น   

4. ชื่อบท ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ (ได้แก่ ค าน า สารบัญ บทท่ี 1… บรรณานุกรม) ชื่อบทใช้อักษร TH 
Sarabun ขนาด 18 pts. เว้นบรรทัดระหว่างชื่อบทกับข้อความที่เป็นเนื้อหา 1 บรรทัด (คือพิมพ์ชื่อบทแล้วเคาะ Enter 2 
ครั้ง) 

5. หัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์ชิดขอบพิมพ์ด้านขวา และท าตัวหนา-ด า ส่วนหัวข้อรองพิมพ์ตรงย่อหน้าท่ี 1 (ตรงอักษรตัว
ท่ี 8) หากมีหัวข้อย่อยๆ ภายใต้หัวข้อรองให้พิมพ์ตรงย่อหน้าท่ี 2, 3…. ตามล าดับ 

6. บรรณานุกรมให้จัดพิมพ์เรียงตามล าดับตัวอักษร เรียงบรรณานุกรมภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ บรรณานุกรม
แต่ละรายการให้พิมพ์ชิดขอบพิมพ์ด้านซ้าย กรณีพิมพ์ไม่จบในบรรทัดเดียว ให้ย่อหน้าเข้าไปพิมพ์ตรงย่อหน้าท่ี 1 หรือพิมพ์
ตรงอักษรตัวท่ี 8     
  
สรุป 

รายงานทางวิชาการเป็นผลจากการแสวงหาความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆ ท่ีอาจารย์ผู้สอน
มอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมไปกับการมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีเรียน      

การประเมินคุณค่าของรายงานจึงพิจารณาท่ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ของผู้ท า
รายงาน รายงานท่ีดีจึงต้องแสดงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง แสดงความคิดหรือทรรศนะของผู้เขียนอย่างมีเหตุผล และท่ีส าคัญ
อย่างยิ่งคือ ต้องเป็นผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาเอง ซึ่งมิใช่ผลงานท่ีคัดลอกจากผู้อื่น   

นักศึกษาสามารถศึกษาเพ่ิมเติมเรื่อง การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมได้ท่ีเว็บไซต์ http://human.aru.ac.th 
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หมำยเลขโทรศัพท์ภำยใน 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 

  
หน่วยงำน เบอร์ตรง 

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   0 3527 6555 
2.  คณะครุศาสตร์ 0 3532 2084 
3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 3524 5400 
4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3524 5888 
5.  คณะวิทยาการจัดการ 0 3532 2085 
6.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 3524 5165 
7.  กองบริการการศึกษา 0 3524 1196 
8.  กองพัฒนานักศึกษา 0 3532 2080 
9.  งานการเงินและบัญชี 0 3524 5164 
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คู่มือนักศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2561 
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ช่ือและนามสกลุ : …………………………………………………………………………………..                   รหสัประจ าตวันักศกึษา……………………..

บงั
คบั

เล
อืก

P P

/ 9001103 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3 ( 3 - 0 - 6 ) P

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ 9001301 อยธุยาศึกษา 3 ( 3 - 0 - 6 ) P

/ ( - - )

/ ( - - )

/ 9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวัน 3 ( 3 - 0 - 6 ) P

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

วิชา

อาจารยท์ีป่รกึษา: …………………………………..สาขาวิชา: ………………………………………………………………..คณะ: ……………………………………………..

เก
รด

มนุษยฯ

ภาษาฯ

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

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

หมายเหต(ุถา้มี) : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………………………………………………

อืน่ๆ

วิชาชีพ/วิชาแกน

วิทยฯ

รวม หน่วยกติ

ศกึษา

ทัว่ไป

วิชาPre-/เรยีน

เพ่ิมโดยไม่นับ

หน่วยกติ

แบบบันทึกข้อมูลการเรียนรายบุคคล

หมวด

วิชา
กลุม่วิชา

ภาคเรยีน/ปี

การศกึษา

(X/XXXX)

รหสัวิชา

XXXXXXX
ช่ือวิชา

สงัคมฯ

เฉพาะ

เลอืกเสรี

หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

(ตามหลกัสตูร)

(X(X-X-X))

วิชาเอก/

วิชาบงัคบั

วิชาเลอืก

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

เลอืกเสรี

ช่ือผูส้อน

 
 
 
 
 
 

 

สำมำรถ Download แบบบนัทึกข้อมูลกำรเรียนรำยบุคคล ได้ที ่ 
http://regis.aru.ac.th/register/ตำรำงแผนกำรเรียน.xls 
 



  

 


