สารอธิการบดี
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561

ในนามผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยา ขอแสดงความยิ น ดี
กับนั กศึกษาทุ กคนที่ประสบความสาเร็จในการเข้าศึ กษาต่อในระดับ อุดมศึกษา และขอต้อนรับเข้าสู่ รั้วมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้วยความยินดียิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภาระหน้าที่ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะ
การแสดง และวั ฒ นธรรม ผลิ ต ครู แ ละส่ ง เสริ ม วิ ท ยฐานะครู พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ประวั ติ ศ าสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตรกรรมและด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วย
เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ทาความร่วมมือทางวิชาการ และวางแผนการพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับนานาชาติ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้อย่างหลากหลาย กว้างขวาง มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พร้อมที่จะให้นักศึกษาออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นคนเก่ง คนดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต และรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม จึงกาหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิ ตไว้ดังนี้ มีวินั ย ใฝ่ รู้
อุตสาหะ สานึกดี และมีจิตอาสา อันจะทาให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นคนของพระราชา
ข้าของแผ่นดิน อย่างสมบูรณ์
ท้ายสุดนี้ ขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้ประสบผลสาเร็จดังที่ตั้งใจหวังไว้ และเป็ นคนดี คนเก่ง มีมานะ
อดทน มีใจบริการ เพื่อเป็นที่พึ่งและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป
นายเกษม บารุงเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
เรื่อง
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตอนที่ 1 แนะนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 หัวหน้าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม จุดเน้น พันธกิจ
 นโยบาย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 ภารกิจ
 การแบ่งส่วนราชการ
 รายนามผู้บริหาร
 กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ และรายชื่ออาจารย์ประจาคณะ
 กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรายชื่ออาจารย์ประจาคณะ
 กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายชื่ออาจารย์ประจาคณะ
 กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ และรายชื่ออาจารย์ประจาคณะ
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการให้ผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นราย วิชาเรียน และการศึกษา
รายวิชาเรียนเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552
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สารบัญ
เรื่อง
หน้า
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์
จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
60
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษา และการจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561
63
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561
66
 ประกาศสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการชาระเงินค่าบารุงการศึกษาของ
บุคลากรประจาการ
69
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษาและการจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560
70
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินค่าบารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
72
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550
75
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา พ.ศ.2557
81
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พ.ศ. 2557
84
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน
การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558
86
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
88
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการจัดการ
ศึกษาภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
90
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง
พ.ศ. 2556
91
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559
92
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการดาเนินการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
95
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรือ่ ง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2560 97
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สารบัญ
เรื่อง
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การย้ายสาขาวิชาเรียนสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 ตารางผลการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีการศึกษา 2560
ตอนที่ 3 งานบริการและสวัสดิการ
 บริการและสวัสดิการ
 กองพัฒนานักศึกษากับแนวทางการบริหารกิจการนักศึกษา
 ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 โครงการกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษาของรัฐบาล
 คาชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร
 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
 การขอยกเลิกวิชาเรียน
 การขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
 นักศึกษาขอย้ายสถานศึกษา
 การลาพักการเรียน
 คาถาม – คาตอบ สาหรับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา
ตอนที่ 4 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและคาอธิบายรายวิชา
คณะครุศาสตร์
สาระสาคัญของหลักสูตร
 คณิตศาสตร์ 5 ปี
 สังคมศึกษา 5 ปี
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สารบัญ
เรื่อง
คณะครุศาสตร์ (ต่อ)
 การศึกษาปฐมวัย 5 ปี
 คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี
 วิทยาศาสตร์ 5 ปี
 พลศึกษา 5 ปี
 การสอนภาษาไทย 5 ปี
 การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี
 การประถมศึกษา 5 ปี
 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาระสาคัญของหลักสูตร
 ภาษาอังกฤษ 4 ปี
 ภาษาไทย 4 ปี
 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
 ภาษาจีน 4 ปี
 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี
 สหวิทยาการอิสลาม 4 ปี
 ประวัติศาสตร์ 4 ปี
 ดนตรีไทย 4 ปี
 ดนตรีสากล 4 ปี
 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี
 ศิลปะการแสดง 4 ปี
 นิติศาสตร์ 4 ปี
 นิเทศศาสตร์ 4 ปี
 รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี
 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสาคัญของหลักสูตร
 เกษตรศาสตร์ 4 ปี
 เคมี 4 ปี
 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สารบัญ
เรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี
 คณิตศาสตร์ 4 ปี
 จุลชีววิทยา 4 ปี
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี
 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี
 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี
 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
สาระสาคัญของหลักสูตร
 การบัญชี 4 ปี
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี
 การตลาด 4 ปี
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี
 การจัดการ 4 ปี
 การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี
 การเป็นผู้ประกอบการ 4 ปี
 ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี
 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี
 การท่องเที่ยว 4 ปี
 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี
ภาคผนวก
- การเขียนรายงานทางวิชาการ
- หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- Download คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
- ตารางบันทึกข้อมูลการเรียนตลอดหลักสูตร
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ตรำมหำวิทยำลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์
ประจาสถาบันราชภัฏตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือตราพระราชลัญจกร
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะเป็นรูปวงรีภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย
วงจักร กลางวงจักร มีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร
เจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ (แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ) ในแผ่นดินโดยที่วันบรม
ราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศและสมาชิกรัฐสภาถวายน้าอภิเษกจากทิศทั้ง
แปด มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกรจารึกชื่อสถาบัน
ต่ อ มาเมื่ อ สถาบั น ราชภั ฏ ได้ รับ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น มหาวิท ยาลัย ชื่อ ท่ อ นบนจารึก เป็ น ภาษาไทยว่ า
“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHRANAKHON SI AYUTTHAYA
RAJABHAT UNIVERSITY”
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สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีตำ่ งๆ จำนวน 5 สี
สีนำเงิน
แทน ค่าสถาบันเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิด และพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว
แทน แหล่งที่ตั้งของสถาบันทั้ง 38 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง
แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีสม้
แทน ค่าความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 38 สถาบัน
สีขำว
แทน ค่าความคิดบริสุทธิข์ องนักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คติธรรมประจำมหำวิทยำลัย
สิกฺขำกำโม ภว โหติ

หมายถึง ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ

ธงประจำมหำวิทยำลัย

• สีเหลือง (อยู่ด้านบน)
• สีแดง (อยู่ด้านล่าง)

สีประจำมหำวิทยำลัย

• เหลือง - แดง

ดอกไม้ประจำมหำวิทยำลัย

• ดอกโสน
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รำยชื่อ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แนะนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ระยับศรี กาญจนะวงศ์*

1. บทนำ
คนที่อยู่กรุงเก่าอย่างเจ้าของ
โปรดช่วยมองให้ซึ้งถึงความหลัง
โรงเรียนฝึกหัดครู ที่หลังวังฯ
คือการตั้งต้นชีวิต วิทยาลัย ( ครูพระนครศรีอยุธยา )
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411-2453) ได้มีการปฏิรูปศึกษาขึ้น การจัดการศึกษาสมัยนี้
แตกต่างไปจากเดิมเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนตามแบบตะวันตก มีโรงเรียนครู หลักสูตรแบบเรียน อันเป็นรากฐานของ
การศึกษาสมัยใหม่ของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2430 ได้ก่อตั้งกรมศึกษาธิการ โรงเรียนที่มีอยู่สมัยนั้น ก็ขึ้นกับกรมศึกษาธิการทั้งสิ้นและอีก 2 ปีต่อมา
คือ พ.ศ. 2432 ได้ตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง การฝึกหัดครูของไทย เริ่มดาเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 ซึ่งขณะนั้นการจัดการฝึกหัดครูเป็นหน้าที่ของกรมศึกษาธิการ โรงเรียนฝึกหัดครู แห่งแรกตั้งขึ้นที่บริเวณ
โรงเลี้ยงเด็กสะพานดาพระนคร เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” สอนระดับประโยคประถมกาหนดเวลาเรียน 2 ปี ในปีแรกมี
นัก เรียนเพี ยง 3 คน ปี ต่ อมานั กเรีย นเพิ่ ม จานวนมากขึ้น เรื่อยๆ จึงย้ ายมาอยู่ ที่ตึ กแม้น นฤมิต ร วัด เทพศิ ริน ทราวาส เมื่ อ ปี
พ.ศ. 2445 เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์” ปี พ.ศ. 2446 ได้ขยายหลักสูตรให้สูงขึ้นถึงขั้นฝึกหัดครูมัธยม
ในปี พ.ศ. 2446 กระทรวงธรรมการได้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียกว่า “โรงเรียน
ฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” สอนตามหลักสูตรครูมูล รับนักเรียนหัวเมืองเข้าศึกษา เพื่อมุ่งหมายให้ออกไปเป็นครูตามหัวเมือง เพื่อเป็น
การสะดวกแก่การที่จะขยายการศึกษา ให้แพร่หลายต่อไป กระทรวงธรรมการจึงได้ดาเนินการจัดตั้งการฝึกหัดครูในหัวเมืองขึ้นใน
บางมณฑลด้วยการฝึกหัดครูของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ก่อกาเนิดขึ้นในขณะที่ยังเป็นมณฑลกรุงเก่าในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว โดยเริ่ ม ด าเนิ น การด้ วยการตั้ งเป็ น โรงเรี ย น ชื่ อ ว่ า “โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู เมื อ งกรุ งเก่ า ” เมื่ อ วั น ที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่ที่ห ลังพระราชวังจัน ทรเกษม จัดสอนวิชาสามัญ อนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 -2 -3
แต่เพิ่มวิชาครูคัดเลือกนักเรียนตามหัวเมืองในมณฑลมาฝึกหัดเป็นครู เพื่อส่งไปโรงเรียนต่างๆ ในมณฑล (หัวเมืองในมณฑลกรุง
เก่ า คือ กรุงเก่า อ่ างทอง สระบุรี ลพบุ รี พรหมบุ รี อิน ทร์บุ รี สิงห์ บุ รี) จนถึงปี พ.ศ. 2458 การฝึก หัด ครูเมื องกรุ งเก่ า
จึงเปลี่ยนแปลงระเบียบการใหม่ ตามระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ การฝึกหัดครูมูลได้ดาเนินการ
ติดต่อกันมาจนถึง ปี พ.ศ. 2475 จึงยุบเลิกไป รวมเวลาที่โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรครูมูล (ครู ป.) อยู่ประมาณ 27 - 28 ปี
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กำรก่อตังกำรฝึกหัดครูมณฑลกรุงเก่ำได้รับเกียรติประวัติสูงสมฐำนะของมณฑลเป็นที่สนใจของผู้ใหญ่ทุกชัน อำทิ
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์จานวน 30,000 บาท ให้กระทรวงธรรมการ
ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงให้การสนับสนุนการก่อสร้าง
โรงเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยราบรื่น
- เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการในครั้งนั้นยังเป็นพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์
อธิบดีกรมศึกษาธิการเห็นว่า
“การใหญ่สาคัญของกรมศึกษาธิการก็คือ การฝึกหัดครูให้ดีแล้วเป็นทางจริงๆ ที่จะให้การศึกษาเล่าเรียนในบ้านเมือง
ดาเนินสู่ทางเจริญ เพราะฉะนั้นในการที่จะสร้างและตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ จึงเป็นการสาคัญของกรมศึกษาธิการที่จะทา”
ท่านผู้นี้ได้มาตรวจดูสถานที่ที่จะสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองเก่าแล้วตัดสินใจว่าจ้างสถาปนิก ชาวอิตาลีให้สร้างโรงเรียน
เป็นเงิน 30,000 บาท ก่อนได้รับอนุญาตจากกระทรวงธรรมการและกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นเหตุให้เกิดการขุ่นเคืองถึง
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพราะทาผิดแบบอย่างราชการ แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่ทรงชอบพอรักใคร่และทรงเห็นในเจตนาที่ดีมิใช่ทาเพื่อ
“อาณาประโยชน์ของตน” จึงพระราชทานอภัยโทษให้และได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชทรัพย์จานวน
30,000 บาท ให้กระทรวงธรรมการก่อสร้างโรงเรียน
โรงเรียนนี้ได้บรรลุถึงซึ่งความเจริญเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า ที่หลังพระราชวังจันทรเกษมแล้ว ในปี พ.ศ. 2467 มณฑลกรุงเก่ายังได้จัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นที่ตาหนักเพนียดอีกแห่งหนึ่งทั้งนี้เป็นนโยบายกระทรวงธรรมการที่ให้ทุกมณฑลตั้งโรงเรียนฝึกหัด
ครูกสิกรรมเพื่อฝึกหัดครูกสิกรรมสอนวิชาวิสามัญ (ให้เรียนวิชากสิกรรม) ในชั้นประถมปีที่ 4 และชั้นประถมปีที่ 5 เพราะถ้าเอา
ครูมูลสามัญไปสอนก็เท่ากับเอาเป็ดขัน
การฝึกหั ดครูมู ลกสิกรรมกับการฝึกหั ดครูมูลสามั ญ เป็ นการฝึกหั ดครูในระดับเดี ยวกัน การแยกกันเรียนคนละแห่ งนั้ น
เนื่องจากการฝึกหัดครูมูลกสิกรรมจาเป็นต้องมีสถานที่สาหรับฝึกหัดทาการกสิกรรมด้วยซึ่งบริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษมไม่มี
สถานที่พอ และไม่เหมาะสมที่จะจัดการกสิกรรม อีกทั้งยังจอแจแออัดด้วยนักเรียนชั้นประถม นักเรียนชั้นมัธยมที่มากขึ้นด้วย ดังนั้น
ในปี พ.ศ. 2475 จึ งได้ ยุ บเลิ กแผนกฝึ กหั ดครู มู ลสามั ญ ที่ โรงเรี ยนตั วอย่ างมณฑลกรุ งเก่ า (โรงเรี ยนฝึ กหั ดครู เมื องกรุ งเก่ า)
การฝึกหัดครูจึงรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียดแห่งเดียว
2. พัฒนำกำรของกำร “สร้ำงควำมเป็นครู” จำกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่ำสู่สถำบันรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ก. สถานภาพของโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียดภายหลังการยุบเลิกมณฑล พ.ศ. 2476 ทางราชการได้ยุบเลิก
มณฑลต่างๆ โรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียดจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ชื่อ
โรงเรียนว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงสอนตามหลักสูตรครูมูลกสิกรรม พ.ศ.
2467 ตามเดิม
ข. การย้ า ยสถานที่ ตั้ ง โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู มู ล ฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด และการเปลี่ ย นชื่ อ โรงเรี ยน
พ.ศ. 2479 ทางราชการเห็นสมควรให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดจากตาหนักเพนียดไปอยู่ในกรม
ทหารหัวแหลม เพราะมีอาคารว่างอยู่เป็นจานวนมากและมีบริเวณกว้างขวางเหมาะในการฝึกหัดทาการกสิกรรมโดยแยกเป็นสอง
โรงเรียนคือโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
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จังหวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา และโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ส ตรีป ระกาศนี ย บั ต รจั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปิ ด ทาการสอนเมื่ อ วั น ที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูใหม่ดังนี้
1. โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
2. รับนักเรียนที่เรียนจบชัน้ ประถมศึกษาบริบรู ณ์ เข้าเรียนต่ออีก 2 ปี เมื่อสอบไล่ได้ชั้นปีที่ 2 แล้วจะได้รับประกาศนียบัตร
จังหวัด (ครู ว.)
3. รับครูประชาบาลที่ยังไม่มีวุฒิครู เข้ารับการอบรมอีก 1 ปี จบการอบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู
ป.บ.) เมื่อเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 มีนักเรียนประเภทในบารุง (รัฐบาลอุดหนุน) 30 คน ประเภทนอกบารุง (ทุน
ส่วนตัว) 40 คน และมีครูประชาบาลที่ยังไม่มีวุฒิครู มาเข้าอบรมเพิ่มเติม 39 คน รวมทั้งสิ้น 118 คน
สิ้นปีการศึกษา 2479 ครูประชาบาลที่เข้ามาอบรม จบการอบรมได้วุฒิ ป.บ. ออกไปเป็นครูตามโรงเรียนเดิมที่ตนสังกัด
อยู่ 39 คน และสิ้น ปี การศึ กษา 2480 นั กเรียนฝึกหั ดครู 79 คน สอบไล่ ได้ ส าเร็ จการศึ กษาได้ วุฒิ ครู ว. ออกไปเป็ นครู
ประชาบาลตามสังกัดภูมิลาเนาเดิมของตน
การผลิตครูทั้ง 2 ระดับ (ครู ว. และครู ป.บ.) มีวุฒิต่ากว่าครูมูล (ครู ป.) แต่จาเป็นต้องทา ทั้งนี้เพราะมีความจาเป็นที่
จะต้ องเร่งผลิ ตครูให้ ออกไปสอนในโรงเรี ยนชนบท ซึ่ งยั งขาดแคลนครู อยู่ อย่ างมาก (เนื่ องจาก พ.ร.บ. ประถมศึ กษา
ซึ่ ง
ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2464 มีผลบังคับใช้ทุกตาบลในประเทศไทย ใน ปี พ.ศ.2478) ปรากฏว่านักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาเร็จออกไปเป็นครูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 – 2482 มีจานวนถึง 307 คน
ชาวอยุ ธ ยาชอบเรี ย กโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต ร จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาว่ า “โรงเรี ย นประกาด” หรื อ
“โรงเรียนผักกาด” เพราะโรงเรียนนี้เป็นการฝึกหัดครูแผนกเกษตรกรรม นักเรียนทุกคนต้องทาแปลงขนาด 1 x 4 เมตร คนละ
4 แปลง ปลูกผักตลอดทั้งปี
ค. การย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
พ.ศ. 2484 รั ฐ บาลมี น โยบายจะปรั บ ปรุ ง การท าสุ ร าและเมรั ย จ าหน่ า ยแก่ ป ระชาชน นายปรี ดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม) เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรับผิดชอบในเรื่องนี้ จึงขอเอาโรงงานต้มกลั่นสุราและเมรัย มาตั้งใน
จังหวัดนี้โรงหนึ่ง เพื่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเกิดของท่าน โดยเอามาตั้งที่กรมทหารเก่า เพราะเป็นสถานที่ที่มี
ความเหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกันท่านก็คานึงถึงความเจริญในด้านการศึกษาของจังหวัดเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงการคลังจึงอนุมัติ
ให้จ่ายเงินทุนปรับปรุงสรรพสามิต จานวน 2 แสนบาท เป็นค่าชดเชยให้ไปสร้างโรงเรียน 5 โรงเรียน ที่ต้องย้ายออกจากกรม
ทหาร โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ย้ายไปสร้างอยู่ในที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ (ตรงที่เป็น
โรงเรี ย นประตู ชั ย ปั จ จุ บั น ) ในเนื้ อ ที่ ป ระมาณ 21 ไร่ ส่ วนโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ส ตรี ย้ ายไปอยู่ ที่ ต าบลหอรั ต นชั ย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่
พ.ศ. 2491 โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู
พระนครศรีอยุธยา การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการผลิตครู ดังนี้
1. หลักสูตร ครู ว. เปลี่ยนระเบียบใหม่ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่ออีก 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2482 - 2492
2. หลักสูตร ครู ป.บ. ก็เปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่เช่นกัน คือรับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนต่ออีก
3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 - 2490
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3. หลักสูตรครูมูล ครู ป. นั้น โรงเรียนได้กลับมาเปิดสอนหลักสูตรนี้อีกระยะหนึ่ง โดยรับนักเรียนที่สาเร็จมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 เข้าเรียนต่ออีก 1 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 - 2497
เมื่อโรงเรียนตั้งอยู่ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัยปัจจุบันได้เป็นปีที่ 13 ก็มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นคือวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2497 ทางราชการได้ยกฐานะกองการฝึกหัดครูขึ้นเป็นกรมการฝึกหัดครู จึงได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจการฝึกหั ด
ยกเลิกระบบการฝึกหัดครูเดิมการผลิตครู ว. ครู ป.บ. ครู ป. ก็ยกเลิก
โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ งเริ่ ม ใช้ ร ะบบการฝึ ก หั ด ครู แ บบ 2 -2 -2 ของกรมการฝึ ก หั ด ครู ตั้ งแต่
ปีการศึกษา 2498 เป็นต้นมา การเรียน การสอน การวัดผล เปลี่ยนแปลงใหม่ใช้ระบบหน่วยกิต
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เริ่มต้นผลิตครู ป.กศ. ในปี พ.ศ. 2498 โดยรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่
6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี โรงเรียนยังคงตั้งอยู่ที่เดิม จนถึงปี พ.ศ. 2509 จึงได้ย้ายสถานที่ตั้งใหม่
ง. การย้ายสถานที่ตั้ง และการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 ถนนโรจนะ มีเนื้อที่ประมาณ
150 ไร่เศษ (กรมการฝึกหัดครู ได้เจรจาตกลงขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับกรมสามัญจึงให้โรงเรียนประตูชัยของ
กรมสามัญ
ซึ่งตั้ งอยู่ ณ ที่ นี้ ย้ายไปตั้งอยู่ ณ ที่ ตั้งของโรงเรียนฝึกหั ดครูพระนครศรีอยุธยา) ในปีนี้ โรงเรียนได้รับ การยกฐานะขึ้ นเป็ น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาด้วย
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศรวมโรงเรี ย นสตรี ฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา เข้ า กั บ วิ ท ยาลั ย ครู
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2517 เริ่ ม เปิ ด สอนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ป.อ.) หลั ก สู ต ร 2 ปี จากผู้ มี วุ ฒิ ป.กศ.สู ง ป.ม. หรื อ พ.ม.
โดยเปิดสอนในปีแรกนี้ 2 สาขา คือ
สาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยมศึกษา (วิชาเอกฟิสิกส์)
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู
พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. ป.ป. ม.ศ.5 และเปิดสอนระดับปริญญาตรี
(ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง ปวส ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม มศ.5 ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มี
วุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษา ป.กศ.สูง เทคนิคการอาชีพ เพิ่มเติม 6 วิชาเอก หลักสูตรนี้เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2527
เป็นปีสุดท้าย
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต พร้ อ มกั บ ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง คงเปิ ด หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าชี พ ครู ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
ทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี ไปพร้อมๆ กัน
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา โชคดีได้รับมรดกทางด้านวิทยาการ การฝึกหัดครูมาตั้งแต่สมัยเป็นมณฑลกรุงเก่า นับว่า
เป็นมรดกที่มีค่า มีความหมายสาหรับวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ “สร้างความเป็นครู” ให้กับสังคมไทยตลอดมา
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จ. ระยะทาง 90 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2538 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยครูทั่วประเทศ คือ มีการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ. วิทยาลัยครู เป็น
พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูทั่วประเทศ มีอยู่ทั้งสิ้น
36 แห่ง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนมาเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพิธี
ท าบุ ญ ครบรอบ 90 ปี สถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และพิ ธี เปิ ด ป้ ายสถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เมื่ อ วั น ที่ 4
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดย ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏเป็นประธาน
พ ร ะ บ ำ ท ส ม เด็ จ พ ร ะป ร มิ น ท ร ม ห ำ ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เด ช ม หิ ต ล ำ ธิ เบ ศ ร รำ ม ำ ธิ บ ดี จั ก รี น ฤ บ ดิ น ท ร
สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม พระรำชทำนนำม “รำชภัฏ” และตรำ หรือ
สัญลักษณ์ “รำชภัฏ” นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชำวสถำบันรำชภัฏ ทั่วพระรำชอำณำจักร

นำม “รำชภัฏ” หมายความว่าเป็นปราชญ์ของพระราชา
ตรำสั ญ ลั ก ษณ์ รำชภั ฏ พิ จ ารณาจากดวงตราพระราชลั ญ จกรประจ าพระองค์ รั ช กาลปั จ จุ บั น เพื่ อ ก าหนดรู ป แบบ
สัญลักษณ์สถาบันราชภัฏ และได้รับ พระราชทานมาเป็นตราประจาสถาบันราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักรซึ่งมีรายละเอียดที่สมควร
นามากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้คือ
- เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กาเนิดสถาบัน
- เป็ น รู ป แบบที่ เป็ น กลาง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ตั้ ง ธรรมชาติ และความสอดคล้ อ งกั บ ชื่ อ สถาบั น ราชภั ฏ ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทาน
- สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่างๆ จานวน 5 สี
สีนำเงิน
แทน ค่าสถาบันเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว
แทน แหล่งที่ตั้งของสถาบันทั้ง 40 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง
แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีสม้
แทน ค่าความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 40 สถาบัน
สีขำว
แทน ค่าความคิดบริสุทธิข์ องนักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉ. จากสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2547 สถาบั น ราชภั ฏ ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น พ.ร.บ. สถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ. 2538 เป็ น พ.ร.บ.มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศที่มีอยู่ทั้งสิ้น 41 แห่ง ทั่ว
ประเทศได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จึง
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยานั บ แต่ นั้ น มา และได้ มี พิ ธี เ ปิ ด ป้ า ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ แก้วสุทธิ เป็นประธานในพิธีเปิด
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หัวหน้ำสถำนศึกษำจำกอดีตถึงปัจจุบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
โรงเรียนฝึกหัดครู 2479 –
พระนครศรีอยุธยำ 2480 –
2487 –
2497 –
2501 –
2508 –
2508 –
โรงเรียนสตรีฝึกหัด 2479 –
ครู
2479 –
พระนครศรีอยุธยำ 2481 –
2487
2492
2501
2511

2480
2487
2497
2501
2508
2508
2509
2479
2481
2487

–
–
–
–

2492
2501
2511
2511

วิทยำลัยครู
2509 –
พระนครศรีอยุธยำ 2517 –
2519 –
2521 –
2523 –
2524 –
2531 –
2532 –
2537 –

2517
2519
2521
2523
2524
2531
2532
2536
2538

นายเติม ทับทิมทอง
สถำบันรำชภัฏ
นายฉลอง ศรีจันทร์
พระนครศรีอยุธยำ
นายชัยวัฒน์ ยุกติรัตน์
มหำวิทยำลัย
นายประยุทธ สวัสดิสิงห์
รำชภัฏ
นายทวี โปราณานนท์
พระนครศรีอยุธยำ
นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา
นายจินต์ รัตนสิน
นางสาวสมสวัสดิ์ จามร
วรรณ
ม.ล.หญิง ทินกร
นางพิสิฏฐ์ เวชชภูมิ
(ทองฟุ อุบลพันธ์)
นางสาวจารุนีย์ มฤคทัต
นางสาวพเยาว์ ศรีหงส์
นางสาวอนงค์ สังขะวร
นายจินต์ รัตนสิน(รักษาการฯ)
นายจินต์ รัตนสิน
ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์
รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง
รศ.ดร.เจริญผล สุวรรณโชติ
นายจาเริญ เสกธีระ
นายโสภณ สุวรรณโรจน์
รศ.ธง รุญเจริญ
ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง
รศ.วิทยา รุ่งอดุลพิศาล

2538 – 2546 รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ
2547
ผศ.สุวิทย์ เฑียรทอง
2547
2552
2556
2556
2557
2557

–
–
–
–
–
–

2552
2556
2556
2557
2557
2558

รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
ดร.อุทยั ดุลยเกษม(รักษาการฯ)
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์(รักษาการฯ)
ดร.เกษม บารุงเวช(รักษาการฯ)
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
(รักษาการฯ)
2558 – ปัจจุบัน ดร.เกษม บารุงเวช

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ปรัชญำ
คุณธรรม นาความรู้ สูก่ ารพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภายในปี 2564
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรูภ้ ูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี และมีจิตอาสา
ค่ำนิยม
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้
จุดเน้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 การผลิตและพัฒนาครู
 การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
พันธกิจ
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพที่
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยา เมือง
มรดกโลกอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนับสนุน พัฒ นาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสังคมสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดการจัดการ บารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุน พัฒนา การสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการ
บริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่ งเสริมการจั ดการเรียนการสอนเพื่อ เตรียมความพร้อ มสู่ ประชาคมอาเซีย นด้ านภาษาอั งกฤษและภาษาในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม นาการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเป็นคนดี คนเก่ง มี
ความสุข รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. ด้ำนควำมรู้
มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้
2. ด้ำนควำมคิด
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์
3. ด้ำนทักษะ
มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการทางานเป็นทีม มีทักษะ
ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
4. ด้ำนบุคลิกนิสัย
มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีภาระหน้าที่ ซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2547 ความใน
หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 7 ดังนี้
“ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการ บารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
อื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชี พของคนในท้ องถิ่ น รวมถึ งการแสวงหาแนวทางเพื่ อส่ งเสริ มให้ เกิ ดการจั ดการ การบ ารุ งรั กษา และการใช้ ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปฏิบัติภารกิจในการให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมาโดยตลอดจาก
เริ่มแรกที่ได้เปิดสอนเฉพาะวิชาชีพครู มาจนถึงที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งเปิด
โอกาสให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบุคลากรสาขาวิชาการต่างๆ ได้นอกเหนือจากการผลิตครู ดังนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็น
ต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงได้เริ่มเปิดสอนสาขาการอื่นๆ นอกจากอาชีพครู บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงประกอบด้วยทั้งสาขาครุศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะวิชา 4 คณะด้วยกัน
ในการผลิตบัณฑิต คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการ
จัดการ
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เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้สถาบัน
ราชภัฏทาหน้าที่ได้กว้างขวางขึ้น ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทาหน้ าที่บริการให้กับนั กศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็ นหลัก และ
สามารถเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทาให้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายในระดับสูงได้
กว้างขวางขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงแก่ชุมชนทั้งในระดับ
กว้าง คือจะมีการตั้งคณะต่างๆเพิ่มขึ้น ในเวลาอันใกล้นี้ คือ คณะศิลปกรรม คณะเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนใน
ระดับสูงนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาต่างๆ ตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและตามศักยภาพของสถาบันทาการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การวิจัยเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ปฏิบัติภารกิจนี้มาโดยตลอด
โดยเฉพาะตั้งแต่มีการระบุข้อความในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ว่า“ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย”
ขณะนี้เมื่อได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ความในมาตรา 7 ก็ได้ระบุภารกิจหนึ่งของสถาบันราชภัฏไว้ว่า
“ทาการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม” และในมาตรา 10 ก็ได้กาหนดให้สานักวิจัยเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งของสถาบันราชภัฏให้มี
ฐานะเทียบเท่ากอง เช่นนี้แสดงว่า การวิจัยเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งของสถาบันราชภัฏ เมื่อสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับ
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2547 ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ให้ความสาคัญต่อ
การผลิตงานวิจัยเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการบุกเบิกความรู้ใหม่ๆ ในทางวิชาการอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และจะได้นา
ความรู้ ใหม่ ๆ ไปปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารงาน และการให้ บริ การทางวิ ชาการแก่ สั งคมโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในฐานะที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงมีเป้าหมายที่สาคัญอย่างหนึ่งในการวิจัยว่าการที่สังคมไทยได้พัฒนามา
จนถึงบัดนี้ ก็ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้าน จึงควรวิจัยให้ค้นพบว่า ภูมิปัญญาของชาวบ้านทั้งหลายนั้นมีความเป็นมาอย่างไร เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนว่าวิวัฒนาการในปัจจุบันและเทคโนโลยีปัจจุบันนั้น ล้วนแล้วแต่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งสิ้น ผลการวิจัยเหล่านี้จะได้
นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ คุณวุฒิของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นสามารถประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายในการส่งเสริมให้บุ คลากรทางานวิจัยโดยการจัดสรรงบประมาณและ
สนั บสนุ นสิ่งอ านวยความสะดวกต่ างๆ เพื่ อกระตุ้ นให้ มี การวิจัยในทุ กสาขาวิชาอย่ างกว้างขวาง นอกจากนี้ สถาบั นยังได้ รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานวิจัยจานวนมากและหลายสาขาวิชา
อย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นการทาหน้าที่อย่างเหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กำรปรับปรุงถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคม โดยเฉพาะในเขต
บริการของสถาบัน และปริมณฑลมาเป็นลาดับ โดยเริ่มจากพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนจะได้รับการสนับสนุนให้ ทันต่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทั้งในด้านสารสนเทศ และการใช้
เครื่องมือต่างๆ ให้ศึกษาค้นคว้า คิดค้น วิเคราะห์ วิจัย ทฤษฎีและหลักวิชาต่างๆ เพื่อการปรับใช้ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยาเป็ นศู นย์ รวมวิ ทยาการข้ อมู ลความรู้ ต่ างๆ ทั้ งด้ านสั งคมศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาวิกฤต พร้อมที่จะช่วยท้องถิ่นได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เริ่มดาเนินการปฏิบัติงานเพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เผยแพร่
งานวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ฝึกอบรมบุคลากรทั้งของกรมการฝึกหัดครู และผู้สนใจทั่วไปให้รู้จักใช้และทานุบารุงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสังคมโดยทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมาเป็นเวลาช้านาน
ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ กัน ถือว่าเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่ง โดยการสนับสนุนให้ภาควิชาและคณะวิชาของสถาบันได้ทาหน้าที่ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดตั้ง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขึ้นเพื่อให้ทาหน้าที่ประสานงานและดาเนินงานเกี่ยวกับการทานุบารุงส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน งานที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ การจัดตั้งหอวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมศิลปะ
พื้นบ้านไว้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และอนุรักษ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
ค้นคว้าวิจั ยเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้ องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ และด้วยเหตุ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ตั้ งของศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จึงช่วยให้ สถาบั นฯ มีบทบาทต่ อการส่ งเสริ มและเผยแพร่ศิ ลปวัฒนธรรมได้กว้างขวางยิ่งขึ้ น
โดยเฉพาะการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของศูนย์วัฒนธรรมได้จัดแสดงปรากฏต่อสายตาของผู้ชมเป็นจานวนมากทั้งการแสดงบนเวทีการ
แสดงกลางแจ้ง การแสดงในหอประชุม และการแสดงทางโทรทัศน์ และมหาวิทยาลัยฯ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น การ
ท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย กรมประชาสั มพั นธ์ และสถาบั นการศึ กษาอื่ นๆ ในงานส่ งเสริ มและเผยแพร่ วั ฒ นธรรม นอกจากนั้ น
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยายั งได้ เข้ าร่วมงานกับจังหวัดในการจัดงานส าคั ญตามเทศกาล และงานประจาปี ของจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาเสมอมา
กำรผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู
การผลิตครูนับว่าเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 นับมาถึงบัดนี้
เป็นเวลาหนึ่งศตวรรษแล้วถึงแม้ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัย สามารถเปิดสอนวิชาการในสาขาอื่นๆ แล้วมหาวิทยาลัยก็ยังตระหนักว่า
การผลิตครูมีความสาคัญและจะต้องดาเนินการต่อไป โดยการลดปริมาณการผลิตครูลง แต่ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นคุณภาพของ
การผลิตครูให้เข้มข้นยิ่งขึ้น มีวิธีการสรรหาผู้ที่จะมาเรียนครู 2 แบบ คือ แบบที่หนึ่งใช้วิธีการคัดเลือก และอีกแบบหนึ่งคือใช้
วิธีการสอบคัดเลือก เพื่อจะได้เลือกสรรคนดีมีคุณธรรม และบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคตมาเข้าเรียน ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของสังคมไทยในอนาคต นอกจากนั้นในการผลิตครู มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป็นนโยบายที่จะ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งคุณภาพทางวิชาการควบคู่กันไปกับการพัฒนาด้าน คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาครู
อย่างจริงจัง
นอกเหนือจากการผลิตครูตามหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังมีภารกิจในการส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมครูประจาการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และวิทยฐานะของบุคลากรเหล่านั้นให้มีความรู้และ
คุณวุฒิสูงขึ้น และนอกจากนั้นยังจัดให้มี การอบรมครูระยะสั้นในหลักสูตรเฉพาะ โดยประสานงานกับกรมสามัญศึกษาบ้าง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้าง สานักงานการศึกษาเอกชนบ้าง และกองการศึกษาเทศบาลบ้าง ดังนี้เป็นต้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ทาหน้าที่ส่งเสริมวิทยฐานะครูอย่างสมบูรณ์
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กำรแบ่งส่วนรำชกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการแบ่งส่วนราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 มีดังนี้
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ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ผู้อานวยการกองกลาง รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
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คณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตประถม
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 การประถมศึกษา
 การศึกษาปฐมวัย
 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
 การสอนภาษาไทย
 การสอนภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 คอมพิวเตอร์ศึกษา
 พลศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 วิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
อาจารย์ปิยะ มีอนันต์
ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน
นางสาวกาญจนา เงินอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล (รักษาการ)
ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง (รักษาการ)
อาจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ (รักษาการ)
ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
อาจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล
อาจารย์ภรภัทร นิยมชัย
ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย
อาจารย์จันจิรา หาวิชา
อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง
อาจารย์สิอร หาสาสน์ศรี
อาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ
อาจารย์พัชราภร พูลบุญ
อาจารย์สมกมล กาญจนพิบูลย์
ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561
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อำจำรย์ประจำคณะครุศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
1
ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
ค.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
2
ผศ.บุญไท เจริญผล
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
3
นายกิตติภพ มหาวัน
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
4
นายศักดา จันทราศรี
กจ.ม. (การจัดการ)
5
ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา)
6
นายสุวัฒน์ ทับทิมเจือ
ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
7
ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
8
ดร.ชัยยศ เดชสุระ
ค.ด. (อุดมศึกษา)
9
ดร.พรเทพ รู้แผน
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
10
ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
11
ดร.สุภัทรา คงเรือง
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
12
ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
13
ดร.อมรรัตน์ สนัน่ เสียง
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
14
ผศ.ดร.นิป เอมรัฐ
Ph.D. (Development Education)
15
ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
16
นางสาวกนกพร ศรีทองแดง
วท.ม. (ชีววิทยา)
17
นางสาวกรกนก ประทุมสุวรรณ M.Sc. (Teaching English to Speakers
of Other Languages)
18
ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
Ph.D. (Special Education)
19
20
21
22
23
24

นางสาวจันจิรา หาวิชา
นางสาวจิราภรณ์ มีสง่า
นางสาวจุฑามาส นิลคง
นายจุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์
นางสาวชนกานต์ ขาวสาลี
นางสาวชนิกา จิตจักร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
วท.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

(ภาษาไทย)
(การวัดผลการศึกษา)
(การศึกษาปฐมวัย)
(เคมี)
(พลศึกษา)
(ภาษาไทย)
19

สังกัดสำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
กลุ่มวิชาชีพครู
คอมพิวเตอร์ศึกษา
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
การสอนภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย

การสอนภาษาไทย
การประถมศึกษา
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
พลศึกษา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
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อำจำรย์ประจำคณะครุศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
25
นางณัฏชญา ธาราวุฒิ
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กลุ่มวิชาชีพครู
ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช
26
Ed.D (Early Childhood Education) การศึกษาปฐมวัย
ดร.ธานี ชูกาเนิด
ศษ.ด. (ภาวะผู้นาและนวัตกรรมทางการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู
27
ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
กลุ่มวิชาชีพครู
28
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
นายนรเศรษฐ์ เตชะ
สังคมศึกษา
29
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
นางสาวนฤมล ตันติชาติ
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ การสอนภาษาอังกฤษ
30
ภาษาต่างประเทศ)
นางเนตรนิภา เจียมศักดิ์
31
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) การสอนภาษาอังกฤษ
นายบริบูรณ์ ชอบทาดี
กลุ่มวิชาชีพครู
32
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน
พลศึกษา
33
ค.ด. (พลศึกษา)
ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและ
กลุ่มวิชาชีพครู
34
การจัดการเรียนรู้)
นายปิยะ มีอนันต์
สังคมศึกษา
35
ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม
36
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) คณิตศาสตร์
การศึกษาพิเศษและการสอน
37
นางสาวพัชนี บุญรัศมี
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) (การเรียน
ภาษาไทย
ร่วมระหว่างเด็กปกติฯ)
นายพัชรพล เถาธรรมพิทักษ์
วิทยาศาสตร์
38
ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
นางสาวพัชราภร พูลบุญ
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอนวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์
39
นายพัสสกรณ์ วิวรรธมงคล
สังคมศึกษา
40
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
นายพิเชษฐ์ อยู่สด
กลุ่มวิชาชีพครู
41
ศศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)
นายพิศาล สีสด
กลุ่มวิชาชีพครู
42
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
นางสาวภรภัทร นิยมชัย
การศึกษาปฐมวัย
43
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
นางสาวภัทรภร พิกุลขวัญ
วิทยาศาสตร์
44
กศ.ม. (ชีววิทยา)
นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
การศึกษาปฐมวัย
45
นางสาวภัธภร หลั่งประยูร
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) การสอนภาษาอังกฤษ
46
นางสาวภูษณิศา สุวรรณศิลป์
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์
47
นางรักษมน ยอดมิ่ง
48
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
นางสาวรัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล
49
นางสาววนิดา เรืองศาสตร์
50
นายวรวุฒิ ธาราวุฒิ
51
52

ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย

53
54
55

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง
นางสาววิจิตรตา โป๊ะฮง
นางสาววิชชุดา พลยางนอก

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

อำจำรย์ประจำคณะครุศำสตร์
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา-การเป็น
ผู้ฝึกกีฬาและการออกกาลังกาย)
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)

Ed.D (Curriculum and Instruction)
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
นางวิชลดา รอดแก้ว
อ.ม. (ภาษาไทย)
นางสาววิลาสินี วันปาน
ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
นางสาวศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
นายศิริพล แสนบุญส่ง
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
นางสาวศิริรัตน์ ชาวนา
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
นายสมกมล กาญจนพิบูลย์
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)(การสอน
สังคมศึกษา)
นายสิรภพ สินธุประเสริฐ
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
นางสาวสิอร หาสาสน์ศรี
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
นางสาวสุพัตรา ฟักอ่อน
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
นางสาวสุพินดา เพชรา
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
นางเสาวลักษณ์ ประมาน
ศษ.ม. (พลศึกษา)
นางสาวหนึ่งฤทัย ชวนะลิขกิ ร
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
นางสาวอัจฉราพรรณ กันสุยะ
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)
นางอิศรา รุ่งทวีชัย
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
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สังกัดสำขำวิชำ
การประถมศึกษา
กลุ่มวิชาชีพครู
พลศึกษา
การศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย

กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์
การสอนภาษาไทย
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาชีพครู
คณิตศาสตร์
พลศึกษา
การสอนภาษาไทย
การประถมศึกษา
กลุ่มวิชาชีพครู
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561
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คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ประธานกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
ประธานกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
ประธานกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 การปกครองท้องถิ่น
 การพัฒนาชุมชนและสังคม
 ดนตรีไทย
 ดนตรีสากล
 นิเทศศาสตร์
 นิติศาสตร์
 ประวัติศาสตร์
 ภาษาจีน
 ภาษาญี่ปุ่น
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ประยุกต์ศิลป์
 ศิลปะการแสดง
 สหวิทยาการอิสลาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด
อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ
นางอรัญญา จงกลรัตน์
อาจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิพ์ ัฒน์
อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน
อาจารย์ ดร.กาวี ศรีรัตน์
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
อาจารย์สุมาลินี สาดส่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน
อาจารย์ ดร.เอนก รักเงิน
อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ
อาจารยรวมศักดิ์ เจียมศักดิ์
อาจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด
อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์
อาจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
อาจารย์กิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ
อาจารย์ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม
อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงษ์กิจ
อาจารย์กุสมุ า นะสานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์
อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์
อาจารย์ ดร.นิพล แสงศรี
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2561
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อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
1 ดร.เกษม บารุงเวช
ค.ด. (การอุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
2 ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
3 ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) ศิลปกรรม
4 นางทัศนี สุทธิวงศ์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์)
5 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
6 ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ศศ.ด. (การศึกษาตลอดชีวิตและการ พัฒนาชุมชนและสังคม
พัฒนามนุษย์)
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 ศรีสังข์งาม
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) ศิลปกรรม
12 นางสุวณี วิจารัตน์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
13 นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ
ศศ.ม. (ดนตรี)
ดนตรีไทย
14 นายเฉลิมพล พลมุข
อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
15 ผศ.บุญสืบ บุญเกิด
ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
ดนตรีไทย
16 ผศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
นิเทศศาสตร์
17 ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
ภาษาญี่ปุ่น
18 ผศ.เอกสิทธิ์ สุนมิ ิตร
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 รักสกุลพาณิชย์
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 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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อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
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 ศรีรัตน์
Ph.D. (Philosophy)
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
31 นายกิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ
ศศ.ม. (ภาษาจีนเพื่อการสอนสาหรับ ภาษาจีน
ชาวต่างชาติ)
32 นายกุลธีร์ บรรจุแก้ว
ศศ.ม. (ดนตรี)
ดนตรีสากล
33 นางสาวกุสุมา นะสานี
อศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
34 นางเกตุวดี หิรัญพงษ์
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบ
ศิลปกรรม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
35 นายคมลักษณ์ ไชยยะ
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
การพัฒนาชุมชนและสังคม
36 นางสาวจินดา ธารงอาจริยกุล
รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)
การปกครองท้องถิ่น
37 นางสาวชนิกานต์ ผลเจริญ
ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) รัฐประศาสนศาสตร์
38 นางสาวชะเอม สังสีแก้ว
Master of Teaching Chinese to ภาษาจีน
Speakers of Other Languages
39 นายณัฐพร นิรังสรรค์
M.A. (Entertainment Management) ศิลปะการแสดง
40 นางสาวดาราพร ศรีม่วง
อศ.ม. (ภาษาไทย)
ภาษาไทย
41 นางสาวเด่นเดือน เลิศทยากุล
วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นิเทศศาสตร์
42 นายตราดุลย์ นรนิติผดุงการ
น.ม. (บริหารงานยุติธรรม)
นิติศาสตร์
43 นายทรงพล คชเสนี
ศศ.ม. (การบริหารงานดนตรี)
ดนตรีสากล
44 นายธนกรณ์ โพธิเวส
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
ดนตรีสากล
45 นางสาวธัญญารัตน์ มะลาศรี
M.A. (Teaching Chinese to
ภาษาจีน
Speakers of Other Languages)
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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อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
49 นางสาวนภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี Master of Teaching Chinese to ภาษาจีน
Speakers of Other Languages
50 นายนรินทร์ อุ่นแก้ว
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
นิติศาสตร์
51 ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
ป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
การพัฒนาชุมชนและสังคม
52 ดร.นิพล แสงศรี
ปร.ด. (อิสลามศึกษา)
สหวิทยาการอิสลาม
53 หม่อมหลวงบราลี สุทัศนีย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
54 นางบังอร บุญปั้น
อ.ม. (ภูมิศาสตร์)
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
55 ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต์ รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการ
รัฐประศาสนศาสตร์
จัดการเชิงกลยุทธ์)
56 นายปกาศิต เจิมรอด
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
นิติศาสตร์
57 ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการ
รัฐประศาสนศาสตร์
จัดการภาครัฐ)
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 เอี่ยมศิลป์
ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) รัฐประศาสนศาสตร์
64 นายพันธรัตน์ ศรีสุวรรณ
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
นิติศาสตร์
65 นายพินิจ ศรีสวัสดิ์
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
นิติศาสตร์
66 ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล
ป.ด. (ไทยศึกษา)
ประวัติศาสตร์
67 นางสาวเพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)
ประวัติศาสตร์
68 นายภูวมินทร์ วาดเขียน
ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
69 นางสาวมูนีเราะฮ์ ยีดา
ร.ม. (การปกครอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
70 นายรวมศักดิ์ เจียมศักดิ์
ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
ดนตรีสากล
71 นายรัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
ภาษาไทย
72 ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก)
ดนตรีสากล
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อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
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 ร้อยศรี
M.Sc. (Creeds and Religions
สหวิทยาการอิสลาม
Sciences in the Heritage of the
Scholars of the Western part of
the Islamic World)
78 ดร.วิศิษฏ์ เพียรการค้า
ศศ.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
ศิลปกรรม
79 ดร.ศิขรินทร์ แสงเพชร นาเรือง
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
ภาษาไทย
80 นางสาวศิรินันท์ นุยภูเขียว
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ภาษาอังกฤษ
จุดมุ่งหมายเฉพาะ)
81 ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์
อ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ประวัติศาสตร์
82 นางสาวศุภสุตา ปรีเปรมใจ
อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)
ประวัติศาสตร์
83 นางสาวสิริพร ทิชาชาติ
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ
84 นางสาวสิริรัตน์ ผลหมู่
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
85 นางสาวสุกัลยา คงประดิษฐ์
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
นิเทศศาสตร์
86 ดร.สุธี โกสิทธิ์
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท)
การพัฒนาชุมชนและสังคม
87 ว่าที่ร้อยตรีสุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล M.Phil. (Japanese Language and ภาษาญี่ปุ่น
Culture)
88 นางสาวสุมาลินี สาดส่าง
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
89 นายสุรศักดิ์ เพชรคงทอง
ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
ดนตรีไทย
90 นายสุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล
ร.ม. (รัฐศาสตร์)
การปกครองท้องถิ่น
91 นางสาวสุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ อ.ม. (ภาษาไทย)
ภาษาไทย
92 นายสุวัฒชัย คชเพต
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) ภาษาไทย
93 ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
การปกครองท้องถิ่น
94 ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม
Ph.D. (Arabic)
สหวิทยาการอิสลาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
95 นางสาวอรคนางค์ นวลเจริญ
M.A. (English as on International ภาษาอังกฤษ
Language)
96 นางสาวอรพิมพ์ สุขสุวรรณ
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) ศิลปกรรม
97 นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์
รป.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) การปกครองท้องถิ่น
98 นายอิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
นิเทศศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) ภาษาอังกฤษ
99 นายเอกรัตน์ คณาพร
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
ภาษาอังกฤษ
Communications
104 Mr.Simon Ellis White
ปริญญาตรี สาขา Computing with ภาษาอังกฤษ
Business Computer System
105 Miss Zhang Jue
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและ
ภาษาจีน
วรรณคดีจีน
106 Mr.Edouard Le Bout de
ปริญญาตรี สาขา Education
ภาษาอังกฤษ
Chateau-Tierry
107 Mr.Navadet Yongsawai
ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
108 Miss Wei Jingru
ปริญญาโท Major Teaching
ภาษาจีน
Chinese to Speakers of Other
Langusges
109 Mr.Isao Kondo
ปริญญาโท สาขาการศึกษาภาษา
ภาษาญี่ปุ่น
110 Mr.Taro Saito
ปริญญาโท สาขาภาษาต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น
ตะวันออก
111 Mr.Michael Edward Nedbal JR ปริญญาโท สาขา International
ภาษาอังกฤษ
Peace and Conflict Resolution
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2561
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คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 เกษตรศาสตร์
 คณิตศาสตร์
 คหกรรมศาสตร์
 เคมี
 จุลชีววิทยา
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
 วิศวกรรมการจัดการ
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 วิศวกรรมไฟฟ้า
 สาธารณสุขศาสตร์
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม
นายกฤษณะ กันอ่า
นางวิรินดา มีบารุง
ดร.ภัททิรา หอมหวล
นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ บรรณสาร
นางสาวนพา ลีละศุภพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
ดร.ปรัชวนี พิบารุง
นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ
นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง
นางสาวยุพิน พวกยะ
นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
นางสาวอัณธิกา เสงี่ยมใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง ลือวัฒนา
นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน์
นางสาวเพ็ญนภา ภู่กันงาม
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
1 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
วท.ด. (เคมี)
เคมี
2 นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Ph.D. (Media and Network Technologies) วิศวกรรมไฟฟ้า
3 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
4 ผศ.อร่าม ชนะโชติ
วท.ม. (ฟิสิกส์)
ฟิสิกส์
5 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง วท.ด. (จุลชีววิทยา)
จุลชีววิทยา
6 นายกฤษณะ กันอ่า
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
คณิตศาสตร์
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 นายจาลอง ศรีสง่า
วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 นางสาวธราภรณ์ สถาปิตานนท์
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 นายพงระภี ศรีสวัสดิ์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
เกษตรศาสตร์
10 นางสาวภารดี แซ่อึ้ง
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
11 นางสาวยุพิน พวกยะ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 นางรงรอง แรมสิเยอ
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วิศวกรรมการจัดการ
13 นายสมเดช อิงคะวะระ
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)
วิศวกรรมการจัดการ
14 นายเจริญ จันทร์ทาโล
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิศวกรรมไฟฟ้า
15 ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)
คณิตศาสตร์
16 ผศ.จุฑามาศ บรรณสาร
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) เคมี
17 ผศ.ชัชฎาพร องอาจ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิศวกรรมไฟฟ้า
18 ผศ.ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
19 ผศ.ปิยธิดา สุดเสนาะ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
20 ผศ.พวงชมพู หงษ์ชัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิศวกรรมไฟฟ้า
21 ผศ.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
22 ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์
คอ.ม.
(คอมพิ
ว
เตอร์
แ
ละเทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ)
23 ผศ.วิมล กิตติรักษ์ปัญญา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
จุลชีววิทยา
24 ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
วท.ม. (พืชศาสตร์)
เกษตรศาสตร์
25 รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
26 ดร.ปรัชวนี พิบารุง
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
27 ดร.ภควดี สุขอนันต์
ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์)
เคมี
วท.ด. (วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี) ฟิสิกส์
28 ดร.ภัททิรา หอมหวล
29 ดร.วีรภัทร ภัทรกุล
ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
สาธารณสุขชุมชน
ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) คณิตศาสตร์
30 ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม
31 ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ
ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วิศวกรรมการจัดการ
32 ผศ.ดร.บุญล้า สุนทร
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
คณิตศาสตร์
33 ผศ.ดร.ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วิศวกรรมการจัดการ
34 ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
วท.ด. (เคมี)
เคมี
35 ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย
ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
สาธารณสุขชุมชน
36 รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
37 นายสาโรช ปุรสิ ังคหะ
วท.ม. (วิศวกรรมซอฟแวร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
38 ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิศวกรรมไฟฟ้า
39 นางสาวกันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
40 นางสาวกาญจนา สาธุพันธ์
วท.ม. (ฟิสิกส์)
ฟิสิกส์
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน) คหกรรมศาสตร์
41 นางสาวจรัสสินี สุวีรานนท์
42 ดร.จันทกานต์ นุชสุข
ปร.ด. (ชีวเคมี)
เคมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
43 นางสาวจันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
44 นางสาวจินดาวรรณ ธรรมปรีชา วท.ม. (ฟิสิกส์)
ฟิสิกส์
45 นางสาวชนาธิป พรหมเพศ
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วิศวกรรมการจัดการ
46 ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาธารณสุข)
47 นางสาวชลวิภา สุลกั ขณานุรกั ษ์
ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ)
สาธารณสุขชุมชน
48 นางสาวช่อเพชร จาปี
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
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
52 นางธนิดา ยงยืน
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุลชีววิทยา
53 นายธีรพล ทรัพย์บุญ
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วิศวกรรมการจัดการ
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน) คหกรรมศาสตร์
54 นางสาวนพา ลีละศุภพงษ์
55 นางนันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)
คหกรรมศาสตร์
56 นางสาวเนตรนภา สาสังข์
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) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
62 นายพงศ์ธร รักซ้อน
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วิศวกรรมการจัดการ
63 นายพชฏ นรสิงห์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
64 ผศ.พัชรี สินธุนาวา
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุลชีววิทยา
65 ดร.พิชิต โชดก
ปร.ด.(เภสัชศาสตร์)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วท.ด (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
66 ดร.พิทยา ใจคา
Doctor of Plant Pathology (Agriculture) เทคโนโลยีการผลิตพืช
67 ดร.เพชรพิกุล วางมูล
68 นางสาวเพ็ญนภา พู่กันงาม
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
69 นางสาวภัทรวดี โตปรางกอบสิน วท.ม.(เคมีอินทรีย์)
เคมี
70 ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์
ปร.ด. (พืชศาสตร์)
เกษตรศาสตร์
71 นางสาวรุ่งรัตน์ สมานหมู่
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
คณิตศาสตร์
72 ดร.รุ่งอรุณ พิมพ์ปรุ
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 ยอดสวัสดิ์
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่
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)
ฟิสิกส์
81 นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม
วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภัย)
82 นายสายชล สุขญาณกิจ
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกษตรศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
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
ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา)
คหกรรมศาสตร์
88 นางสาวสุนันทา คะเนนอก
89 นางสาวสุพิชญา คาคม
วท.ม. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและ คหกรรมศาสตร์
โภชนาการ)
90 นางสุภาพร ณ หนองคาย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
91 นางสาวสุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภัย)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
92 นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
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. (การบริหารสาธารณสุข)
สาธารณสุขชุมชน
99 นายอูน ตะสิงห์
ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
สาธารณสุขชุมชน
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
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คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
 การจัดการ
 การตลาด
 การบัญชี
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 การท่องเที่ยว
 การจัดการโลจิสติกส์
 การเป็นผู้ประกอบการ
 ธุรกิจระหว่างประเทศ
 การจัดการธุรกิจโรงแรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
นายชุมพล พืชพันธ์ไพศาล
นางเบญญญาภา สอนพรม
รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
นางสาวสุดารัตน์ เกลีย้ งสอาด
นางสาวรุ่งเรือง ทองศรี
นางสาววนิดา อินทรลักษณ์
นางมณฑิรา ชุมวรานนท์
นางสาวสวิตา อยู่สุขขี
นายมรุต กลัดเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา เกตุสมบูรณ์
นางสุฑามาศ ยิ้มวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมุ นา พูลผล
นายอรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ
นางสาวสุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
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ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1 ดร.กิติมา ทามาลี
2 นางกันยารัตน์ คงพร
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
นางสาวกันทิมา มั่งประเสริฐ
นายณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
นางภาวินีย์ ธนาอนวัช
นางมณฑิรา ชุมวรานนท์
นางสาวรุ่งเรือง ทองศรี
นางสาววนิดา อินทรลักษณ์
นางเสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์
ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์
ผศ.สุมนา พูลผล

14
15
16
17
18
19
20

รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์
รศ.ปราณี ตันประยูร
ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์
ดร.ศานติ เล็กมณี
ผศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน
ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
นายกวินภพ สายเพ็ชร์

21
22
23

นายกาธร แจ่มจารัส
นางจันจิรา ดีเลิศ
นายฉัตรชัย นิยะบุญ
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำกำรจัดกำร
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.ม. (บัญชีการบริหาร)
บธ.ม. (บัญชี)
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (บัญชี)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม.(การบัญชี)
กจ.ม. (การจัดการทั่วไป)
วท.ม. (เทคโนโลยีการวางแผน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท)
บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล)
บธ.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
Dprof (Marketing Communications)
Ph.D. (Economics)
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
M.Sc. (International Business
Management)
บธ.ม. (การประกอบการ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)

34

สังกัดสำขำวิชำ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
การท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการ
การบัญชี
การบัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การบัญชี
การตลาด
การบัญชี
การท่องเที่ยว
การเป็นผู้ประกอบการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
การตลาด
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การปกครองท้องถิ่น
การจัดการธุรกิจโรงแรม
การเป็นผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
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ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
24 นางชเนตตี จาตุรนต์รัศมี
25

นายชาญชัย เมธาวิรุฬห์

26

นายชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา

27
28

นางสาวชุติมา นิ่มนวล
นายชุมพล พืชพันธ์ไพศาล

29
30

นางสาวญาณิศา เผื่อนเพาะ
นางสาวณัฐรดา ไหมมาลา

31

นางสาวทรรศิกา ธานีนพวงศ์

32

นางสาวนภัสนันท์ ทองอินทร์

33
34
35
36

นายประพันธ์ แสงทองดี
นางสาวพรรษวรรณ สุขสมวัฒน์
นางสาวพัฒน์กมล อ่อนสาลี
นายพิเชษฐ เนตรสว่าง

37
38
39
40
41
42
43

นายพิเนต ตันศิริ
นางสาวเพ็ญนภา หวังที่ชอบ
ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี
นางสาวภัทราพร จันตะนี
นางสาวมนภัทร บุษปฤกษ์
นายมรุต กลัดเจริญ
ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำกำรจัดกำร
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
กจ.ม. (การจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม)
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.ม. (การจัดการสาหรับ
ผู้ประกอบการ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและ
ภัตตาคาร)
บธ.ม. (การประกอบการ)
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน)
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การบริหารลอจิสติกส์และโซ่
อุปทาน)

สังกัดสำขำวิชำ
การเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการ
การเป็นผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยว
การเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการธุรกิจโรแรม
การจัดการโลจิสติกส์
การท่องเที่ยว
ธุรกิจระหว่างประเศ
การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการโลจิสติกส์

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
บช.ม. (บัญชีการบริหาร)
การบัญชี
ศศ.ม. (เทคโนโลยีสังคม)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
กจ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ) การจัดการธุรกิจโรงแรม
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการจัดการ)
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ลำดับที่
44
45
46
47

ชื่อ - สกุล
นางสาวฤดี เสริมชยุต
นางสาววรปภา มหาสาราญ
นางวรรณิภา ใจดี
นายวีรพล น้อยคล้าย

48
49
50
51

นางสาวศรัญญา วิสุทธิศาลวงศ์
นางศุภลักษณ์ ศรีวิไลย
นายสมเกียรติ แดงเจริญ
นายสรพล ขัตติยาสุวรรณ

52
53

นางสาวสวิตา อยู่สุขขี
นางสาวสินีนาถ วีระสวัสดิ์

54
55
56
57
58

นางสาวสิริพร อินทสนธิ์
นางสุฑามาศ ยิ้มวัฒนา
นางสาวสุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด
นางสุรารักษ์ สุพัฒนมงคล
นางสาวสุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์

59
60
61
62
63
64

ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง
นางสาวอมรา ดอกไม้
ผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์
นายอรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ
ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ
นายเอกพล วิงวอน
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำกำรจัดกำร
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
บธ.ม. (การตลาด)
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร)
บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)
บธ.ม. (การตลาด)
วท.ม. (การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์)
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
M.Sc. (International Hospitality
and Tourism)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน)
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
MSc. (Management and Marketing)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
M.Sc. (International Hospitality
and Tourism)
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ)
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์)
M.B.A. (International Business)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
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สังกัดสำขำวิชำ
การตลาด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยว
การตลาด
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการ
การจัดการธุรกิจโรงแรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจโรงแรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
การจัดการโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
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ตอนที่

2 ระเบียบ
และประกำศต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี
พ.ศ. 2560
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกั บ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงออ ก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2549
บรรดาข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ แ ทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นั กศึ ก ษาภาคปกติ ” หมายความว่ า นั ก ศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยา ที่ จั ดการเรี ย น
การสอนในเวลาราชการ
“นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ” หมายความว่ า นั กศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยาที่ จั ด การเรี ย น
การสอนนอกเวลาราชการ
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา
“คณะ” หมายความว่า คณะต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่ า คณะกรรมการประจ าคณะต่ า ง ๆ ในสั งกั ด มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในสังกัดของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สถาบั น การศึ ก ษา” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ คาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
การใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการมี
อานาจวินิจฉัยชี้ขาดและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบคาวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 1
ระบบกำรศึกษำ
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาดังต่อไปนี้
6.1 การจัดการศึกษาภาคปกติ
(1) มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาภาคปกติ ในระบบทวิ ภ าค โดยแบ่ ง ปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง ๆ ออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจเปิดภาคฤดูร้อนก็ได้
(2) ภาคการศึ ก ษาปกติ แ ต่ ล ะภาคมี ร ะยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า15 สั ป ดาห์ ภาคฤดู ร้ อ นมี ร ะยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
(3) ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จาเป็นจะต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อนให้ถือ
เสมือนว่าภาคฤดูร้อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคปกติ
(4) หลักสูตรสาขาวิชาใดจะเปิดทาการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ประจาคณะและสภาวิชาการ
6.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
(1) มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาภาคพิเศษให้กับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ ในระบบไตรภาค โดยแต่ละ
ภาค
การศึกษาจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ -อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการเพื่อสนองความต้องการของมวลชนในท้องถิ่นและไม่
จากัดอายุของผู้เรียน
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(3) ในแต่ ละภาคการศึ กษาของนั กศึ กษาภาคพิ เศษ มหาวิทยาลั ยอาจใช้สื่ อการเรี ยนการสอน และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาประสบผลสาเร็จสูงสุด
6.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดการศึกษา จานวนหน่วยกิตใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละ
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 หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไป เป็ น หมวดวิ ช าที่ เสริ ม สร้ างความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ให้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ เป็นกลุ่มวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐาน และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยมีหน่วยกิตระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ระดับปริญญาตรี
ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยระดับอนุปริญญามีจานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข้อ 8 หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 9 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 9 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 10 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10
ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 11 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
4 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้
นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
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หมวด 3
กำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำและสภำพนักศึกษำ
ข้อ 12 คุณสมบัติของนักศึกษา
12.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่าระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองสาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี(4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
12.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3
ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
12.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคทางจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
12.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา
ข้อ 13 การเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัย จะสอบคั ด เลือ ก หรื อคั ดเลื อกผู้มี คุ ณ สมบั ติ ตามข้อ 12 เข้ าเป็ น นั ก ศึก ษาแต่ ละครั้ ง ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 14 การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
14.1 มหาวิทยาลัยอาจจะรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบหลักสูตรแล้ว
14.2 คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(2) ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(3) มีผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
14.3 ผู้ประสงค์จะขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
(2) มีระเบียนแสดงผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วต่อมหาวิทยาลัย
14.4 การเทียบโอนหน่ วยกิตและผลการเรียนจะพิ จารณาเที ยบโอนรายวิชาที่ เรียนมาโดยรายวิชาเทียบโอน
จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ากว่า C เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 15 การเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
15.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถเข้ารับการสอบหรือการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.2 การเทียบโอนหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
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ข้อ 16 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
16.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยต้องรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และลงทะเบียนเรียน ชาระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบารุงการศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงจะมี
สถานภาพเป็นนักศึกษา
16.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา แต่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้อง
แจ้งเหตุขัดข้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์
16.3 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมีสถานภาพหรือรหัสนักศึกษาไม่เกินหนึ่งรหัสในขณะที่ยังมีสภาพเป็น
นักศึกษาอยู่ หากมีสถานภาพซ้าซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัสจะต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษาเพื่อให้เหลือเพียงรหัสเดียว ยกเว้นกรณีที่
เป็นนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
16.4 ในทุ ก ภาคการศึ กษาที่ นั ก ศึก ษาลงทะเบี ยนเรีย น หรือ ไม่ มี ก ารลงทะเบี ยนแต่อ ยู่ร ะหว่างการแก้ไขผล
การศึกษา การค้นคว้า การทารายงาน ฯลฯ เพิ่มเติมในภาคเรียนใด นักศึกษาจะต้องชาระค่าบารุงศึกษาเพื่อให้มีสภาพการเป็น
นักศึกษา
ข้อ 17 การลาพักการศึกษา
นักศึกษาที่ไม่สามารถศึกษาในภาคเรียนปกติใดได้สามารถยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษา โดยยื่นคาร้องพร้อม
แนบหลักฐานความจาเป็นและชาระค่าธรรมเนียม ภายในวันสุดท้ายของภาคเรียนหรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้การลาพัก
การศึกษาให้กระทาได้ติดต่อกันไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
18.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกได้ ดังนี้
(1) นักศึกษาเกณฑ์ปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
(2) นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่ไม่
ถึง 2.00 เมื่อเรียนครบโครงสร้างของหลักสูตร
18.2 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังนี้
กรณีนักศึกษำภำคปกติ
(1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี)
ครบ 8 ปี การศึ กษาปกติ ติดต่อกันในกรณี หลักสู ตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปี การศึ กษาปกติ ติดต่อกันในกรณี ที่เรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
(5) ลาออกหรือเสียชีวิต
(6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน
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(8) กระทาผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา
(9) ไม่ชาระเงินค่าบารุงหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็นผู้ขาดแคลน
อย่างแท้จริง
กรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รับระดับคะแนน
I) ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีนักศึกษำภำคพิเศษ
(1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 3 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนครบหลักสูตร แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี)
ครบ 8 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณี หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
(5) ลาออกหรือเสียชีวิต
(6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน
(8) กระทาผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา
(9) ไม่ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็นผู้
ขาดแคลนอย่างแท้จริง
กรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รับระดับคะแนน
I) ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หมวด 4
กำรลงทะเบียนและค่ำธรรมเนียม
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน
19.1 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
19.2 จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้
(1) นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตใน
แต่ละภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส่วนภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
(2) นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต
19.3 การลงทะเบียนเรียน ให้ดาเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาลงทะเบียนหลังจากวันที่
มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องชาระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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19.4 การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ ลงทะเบียนด้วย
ตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
19.5 การลงทะเบี ยนเรี ยนจะสมบู รณ์ ก็ ต่ อเมื่ อนั กศึ กษาได้ ชาระค่ าธรรมเนี ยมต่ างๆ พร้อมยื่ น หลั กฐานการ
ลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
19.6 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด ให้ กระทาได้ภายในระยะเวลาของการเพิ่มถอนรายวิชา หากพ้ น
กาหนดมหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ
19.7 มหาวิทยาลัยอาจกาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านก่อน (Prerequisite) สาหรับการ
ลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องมี ผลการเรียนเป็น S หรือระดับคะแนน D ขึ้นไป และการลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของ
รายวิชาใด ๆ ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
19.8 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากการลาพักการศึกษาเกิ น 2 ปีการศึกษา
ติดต่อกันกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษาในกรณี
เช่นนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกหากพ้นกาหนดเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้น
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่อาจกระทาได้
19.9 กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิ ทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ หรืออาจ
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่นลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่า
ด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
19.10 การลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพหรือสหกิจศึกษาในภาคเรียนใดไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่หลักสูตรกาหนดไว้
ข้อ 20 การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้
20.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎีให้กาหนด 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิต
20.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กาหนดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
20.3 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามให้กาหนดไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสั ปดาห์ หรือไม่ น้อยกว่า 45
ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
20.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้น
ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ข้อ 21 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
21.1 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาห์
แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
21.2 ขั้นตอนในการเพิ่ม-ถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

44

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

21.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและศึกษาครบตามหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรีและได้ค่าระดับคะแนนสะสม
ถึงเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว อาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้ในวิชาที่เปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นผู้เข้าร่วมศึกษาแต่
จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 22 การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา การยกเว้น หรือการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
หมวด 5
กำรวัดและประเมินผล
ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา
23.1 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคการศึกษาโดยวิธี
ต่าง ๆ เช่น การสอบย่อย การทารายงาน การสอบกลางภาค ฯลฯ และให้มีการสอบปลายภาคโดยให้คิดคะแนนสอบปลายภาค
ตั้งแต่ร้อยละ 30-50 ของคะแนนทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินผลในลักษณะอื่นโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
23.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
และได้รับการวัดและประเมินผล
23.3 กรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 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
เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
P
ผ่าน (Pass)
V
ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor)
W
การถอนรายวิชา (Withdrawn)
23.5 ระดับคะแนน A, B+,B,C+,C,D+,D และ F ใช้สาหรับกรณี
(1) รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบหรือมีผลงานที่ประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนนหรือรายวิชาที่นักศึกษา
เข้าสอบและมีผลงานที่ประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนน
(2) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน
23.6 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่
หลักสูตรกาหนดให้เป็นอย่างอื่น
23.7 ระดับคะแนนใช้กับกรณีดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบเนื่องจากเหตุ
จาเป็นและสุดวิสัยอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบที่กองบริการการศึกษา โดยต้องดาเนินการ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
(2) หากนักศึกษาไม่ดาเนินการขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาคตามเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ Fe เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U แล้วแต่กรณี
23.8 ระดับคะแนน “I” ใช้กับกรณี ดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้สาเร็จสมบูรณ์ได้โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุ
จาเป็นอย่างยิ่ง
(2) นั กศึ กษาทางานที่ เป็ นส่ วนประกอบการศึ กษาของรายวิชานั้ นๆ ยั งไม่ สมบู รณ์ และอาจารย์ผู้ สอน
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
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(3) นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อแก้ระดับคะแนน I ให้สมบูรณ์ ภายใน 2
สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U
แล้วแต่กรณี
23.9 ระดั บคะแนน S หรื อ U ใช้ส าหรับรายวิชาที่ ไม่ นั บหน่ วยกิ ตแต่ หลักสู ตรกาหนดให้ มี การประเมิ นผล
การศึกษาโดยไม่คิดค่าระดับคะแนน
23.10 ระดั บ คะแนน V ใช้ ส าหรั บ รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มศึ ก ษาโดยไม่ นั บ หน่ วยกิ ต และมี เวลาเรี ย น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากเวลาเรียนไม่ครบตามกาหนดให้เปลี่ยนระดับคะแนน V เป็น W
23.11 ระดั บ คะแนน P ใช้ ส าหรั บ รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น วิ ช าเรี ย นในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน หรือจากมหาวิทยาลัยแต่ย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
23.12 ระดับคะแนน W ใช้สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และได้
กระทาขอยกเลิกก่อนการสอบปลายภาค 3 สัปดาห์
23.13 การนับหน่วยกิตสะสม และการคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(1) มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของรายวิชาทั้งหมด
ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
(2) การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้นาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุก ๆ
รายวิชาที่เรียนมารวมกันแล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด
(3) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ากว่า C มหาวิทยาลัย จะ
อนุญาตให้เรียนซ้าได้อีกหนึ่งครั้ง ส่วนการบันทึกผลการเรียนมหาวิทยาลัยจะเลือกบันทึกรายวิชาเรียนที่ได้ระดับคะแนนดีที่สุดให้
และผลการเรียนที่ไม่เลือกบันทึกจะเปลี่ยนเป็น W
23.14 การประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า C หรือ
คะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าสอบตก นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และผลการเรียนที่ต่ากว่า C หรือสอบตกจะ
เปลี่ยนเป็น W
23.15 นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับระดับคะแนนเป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 การสอบตก และการเรียนซ้า
24.1 รายวิชาใดที่นักศึกษามีระดับคะแนนต่ากว่า C อาจขอเรียนซ้ารายวิชานั้นได้โดยไปเรียนวิชาอื่นที่อยู่ใน
หมวดหรือกลุ่มหรือแขนงเดียวกัน
24.2 รายวิชาบั งคั บใดตามโครงสร้ างหลั กสู ตร ถ้ านั กศึ กษาสอบได้ ระดั บคะแนน F หรื อ U นั กศึ กษาต้ อง
ลงทะเบียนเรียนซ้า
24.3 รายวิชาเลือกตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F หรือ U นักศึกษาสามารถ
เปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นตามโครงสร้างหลักสูตรที่เรียนได้
24.4 รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F หรือ U เมื่อทาการลงทะเบียนแล้วให้เปลี่ยนระดับคะแนนF หรือ U เป็น W
24.5 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือกและเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนจะไม่
นับหน่วยกิต ที่สอบตกเป็นตัวหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

47

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

หมวด 6
กำรขอสำเร็จกำรศึกษำและกำรอนุมัติอนุปริญญำและปริญญำ
ข้อ 25 นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น หาก
นักศึกษาไม่ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจยังไม่พิจารณาการสาเร็จ
การศึกษา
25.1 ผู้สาเร็จการศึกษามีสิทธิขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
นักศึกษำภำคปกติ
(1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้
เรียนเพิ่ม และไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U
(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
(3) มีเวลาเรียน
(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ากว่า 5 ภาคการศึกษาและมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 6 ปี
(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ากว่า 7 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 8 ปี
(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ากว่า 8 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 10 ปี
(3.4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ากว่า 4 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 4 ปี
(4) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง
(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษำภำคพิเศษ
(1) เรี ย นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รรวมทั้ ง รายวิ ช าที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
กาหนดให้เรียนเพิ่ม และไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U
(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
(3) มีเวลาเรียน
(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ากว่า 5 ภาคการศึกษาและมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน
6 ปี
(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ากว่า 10 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 8 ปี
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(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ากว่า 12 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 10 ปี
(3.4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ากว่า 6 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน 4 ปี
(4) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง
(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เมื่อนักศึกษาเรียนครบโครงสร้างตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00
ให้เลือกรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาตามข้อ 18
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ต้องผ่านคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา อนุมัติให้สาเร็ จ
การศึกษา ก่อนเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
ข้อ 26 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
26.1 เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอัน ดับ 1 และได้ ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 สาหรับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
26.2 ระดั บปริญ ญาตรี(ต่อเนื่ อง) จะต้ องได้รับ ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ย ทั้งระดับ อนุปริญ ญาหรือเทีย บเท่าและ
ปริ ญ ญาตรี ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.60 ได้ เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง และถ้ า ได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ตั้ ง แต่
3.25 -3.59 ทั้งระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรตินิยมอันดับที่สอง
26.3 ทุกรายวิชาจะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C
26.4 ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F,U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้าซ้อนในรายวิชาใดๆ
2 6 .5 ต้ อ งไม่ เป็ น นั ก ศึ ก ษ าที่ โอ น ม าจ าก ส ถ าบั น ก ารศึ ก ษ าอื่ น ห รื อ มี ก ารเที ย บ โอ น วิ ช าเรี ย น
26.6 นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ มี เ วลาเรี ย นไม่ เ กิ น 4 ภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ หลั ก สู ต ร 2 ปี ไม่ เ กิ น
8 ภาคการศึกษาปกติสาหรับหลักสูตร 4 ปี และ 10 ภาคการศึกษาปกติสาหรับหลักสูตร 5 ปีทั้งนี้ให้นับภาคฤดูร้อนเป็ น
1 ภาคการศึกษาปกติด้วย
26.7 นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ มี เ วลาเรี ย นไม่ เ กิ น 6 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ หลั ก สู ต ร 2 ปี ไม่ เ กิ น
12 ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 27 การอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญา สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ
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หมวด 7
บทเฉพำะกำล
ข้อ 28 ในกรณีที่ยังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2549
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย กำรให้ผู้สำเร็จกำรศึกษำชันปริญญำตรี ได้รบั ปริญญำตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และปริญญำตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550
--------------------------------------------เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรติบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผู้ที่มีผลการศึกษาดีเด่น และมี
ความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม จึ ง เห็ น สมควรออกข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ รองรั บ การให้ ป ริ ญ ญาตรี เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง และปริ ญ ญาตรี
เกียรตินิยมอันดับสอง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั งคั บ นี้ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ วย การให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ชั้นปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้อ 4 ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) สาหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี เรียนครบหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
(2) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี (หลังอนุปริญญา) จะต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และถ้าได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง
(3) ทุกรายวิชาจะต้องได้รับระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(4) ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F หรือ U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใดๆ
(5) ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือมีการเทียบโอนวิชาเรียน
(6) นักศึกษาภาคปกติมีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ
สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
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(7) นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 6 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 12 ภาคเรียน สาหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 15 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 5 ปี
(8) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตั้งแต่ระดับตัดคะแนนความประพฤติขึ้นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของอธิการบดี อนุมัติปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรติ
นิยมอันดับสอง โดยเสนอไปพร้อมกับการขออนุมัติปริญญา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกระเบียบประกาศ หรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่
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 คาสั่งหรือมติอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก ซึ่งรายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชา
ในหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดจากหลักสูตรเดิม
“การยกเว้นรายวิชาเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย หรือสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า จานวนเงินที่นักศึกษาจะต้องชาระเป็นค่าโอนผลการเรียนหรือค่ายกเว้นรายวิชา
เรียน
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ข้อ 5 การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
5.1 ผู้ที่มีสิทธิ์โอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
5.1.1 เป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษา
ในระดับเดิมอีก
5.1.2 เป็นนักศึกษาภาคปกติที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา ภาค กศ.บป. โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
5.2 การขอโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
5.2.1 นักศึกษาที่โอนผลการเรียน ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี
มาแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยเริ่มนับจากภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน
5.2.2 นักศึกษาต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่โอน
ทั้งนี้ จานวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้นับเป็นหน่ วยกิตรวมตามหลักสูตรที่เคยศึกษาในปั จจุบัน และนาไปคิดเป็ น
คะแนนเฉลี่ยสะสม
5.2.3 ผู้ ข อโอนผลการเรี ย นต้ อ งไม่ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกจากมหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550
5.2.4 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ 6 การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
6.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
6.1.1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือยังไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง แล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษาโดยเริ่มนับจากวันสาเร็จ
การศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน หรือ
6.1.2 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และลาออกจากหลักสูตรเดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
6.2 การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
6.2.1 รายวิชาที่นามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอ
ยกเว้น และจานวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกินสองในสามของจานวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องมี
เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
6.2.2 การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียน ไม่ต่ากว่าระดับ C หรือระดับคะแนน
2.00 หรือ P หรือเทียบเท่า
6.2.3 รายวิชาที่ได้การยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียบการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร “P” ในช่องระดับ
คะแนนและไม่นาไปคิดเป็นคะแนนสะสม
6.2.4 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข้อ 7 การนับจานวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้
7.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจานวนหน่วยกิตไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
7.2 นักศึกษาภาคกศ.บป. ให้นับหน่วยกิตได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
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ข้อ 8 ผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียน มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิ ยม แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 9 นักศึกษาต้องทาเรื่องการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย โดยยื่นคาร้องขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาเรียน ตามที่กองบริก ารการศึกษากาหนด หากพ้นจากนี้ให้
ทาบันทึกขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามความจาเป็น เป็นกรณีไป
ข้อ 10 การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้คิดอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติผลการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียน
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินัย
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
นายกสภาประจาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผล
การเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชาเรียน
เพื่อให้ สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคาสั่งอื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.1.1 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6.1.1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือยังไม่สาเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง”
ข้อ 5 ให้ยกเลิก ความในข้อ 6.2.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6.2.4 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เว้นแต่จบการศึกษาเกิน 5 ปีให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณา”
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการ
โอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกั บมติ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.1.1 และข้อ 6.2.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอน
ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนี ยมการโอนผลการเรียน การยกเว้น รายวิชาเรียน พ.ศ. 2552
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการ
จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 6.1.1 เป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ยั ง ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ข้อ 6.2.4 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้ารับการพัฒ นาเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยกาหนด”
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาเรียนและการศึกษารายวิชาเรียนเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
----------------------------เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ล้ ว เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง )
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ
กั บ ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ วย การโอนผลการเรี ย น การยกเว้ น รายวิ ช าเรี ย นและการจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)มาแล้ว และมีสภาเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 2 ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ในภาคเรียนแรกเข้าภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจนครบตามหลักสูตรหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 3 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชา
อยุธยาศึกษาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก
ข้อ 4 ให้นายทะเบียนบันทึกผลการเรียนโดยใช้สัญลักษณ์ “S”
ข้อ 5 การลงทะเบียนเรียน การชาระเงิน ระยะเวลาการศึกษา ให้เป็นไปตามระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559
(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

58

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนผลกำรเรียน กำรยกเว้นรำยวิชำ พ.ศ. 2552
-----------------------เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ าด้ วยการโอนผลการเรี ย น
การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552 อาศัยอานาจตามมาตรา
31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงออกประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมไว้ดังนี้
ข้อ 1 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน ตามข้อ 5 การโอนผลการเรียน ข้อ 6 การยกเว้นรายวิชาเรียน และข้อ 10 การจ่ายค่าธรรมเนียมแห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรี ยน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผล
การเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552
ข้ อ 2 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนผลการเรี ย น
หน่วยกิตละ 50 บาท
ข้อ 3 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการยกเว้นรายวิชาเรียน หน่วยกิต
ละ 50 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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152

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรเทียบโอนควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ จำกกำรศึกษำนอกระบบและ/หรือ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ ตำมหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2553
-----------------------โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองปรัชญาการศึกษา
ตลอดชีวิตและการขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หมวด 1 ระบบการศึกษา ข้อ 5.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษกาหนดให้มี
การเทียบความรู้จากประสบการณ์ เดิมของนักศึกษา ภาคพิเศษในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และในรายวิชาอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 27 และมาตรา
31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกประกาศเรื่อง การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก
การศึ ก ษานอกระบบและ/หรือ การศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย เข้ าสู่ ก ารศึ ก ษาในระบบ ตามหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไว้ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคพิเศษที่เทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษา
นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีโดยไม่รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรโครงการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ” หมายถึง การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ จาก
การศึ ก ษานอกระบบและ/หรื อ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ของนั ก ศึ ก ษา โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากประสบการณ์ เป็ น หลั ก
เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้อง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึกษาตามอัธยาศัย ” หมายถึง การศึกษาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ
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ข้อ 4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี้
4.1 ต้องมีความรู้พื้นฐานตามที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้ นไปและต้องมีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์จากการทางานมาก่อน
ข้อ 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี้
5.1 ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต้องยื่นคาร้องที่กองบริการการศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของการศึกษา
5.2 การเที ย บโอนความรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์ จ ะเที ย บเป็ น รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน
การเที ย บประสบการณ์ จ ากการทางาน ต้ อ งค านึ งถึ งความรู้ ที่ ได้ จ ากประสบการณ์ เป็ น หลั ก ทั้ งนี้ ต้ อ งมี ค วามรู้ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์จากการทางานมาก่อนเข้าเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดตามวิชาชีพนั้นๆ
5.3 ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รที่ เกี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาด าเนิ น การเที ย บโอนระดั บ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ของนักศึกษาที่ยื่นคาร้องด้วยวิธีการประเมินซึ่งกระทาได้โดยการทดสอบมาตรฐานหรือการ
ทดสอบที่ไม่ใช่มาตรฐาน หรือการประเมินแฟ้มสะสมงาน ผลงานและเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษา
ตามมาตรฐานของรายวิชาที่เทียบโอนและเสนอให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการขั้นตอน
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
5.4 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าค่าระดับคะแนน C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 จึงจะ
นับเป็น หน่วยกิตเทียบเท่าของรายวิชานั้น แต่จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนผลการเรียนหรือคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5.5 การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จะไม่ได้รับการเสนอสิทธิ์ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
5.6 กระบวนการพิจารณาการขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ภาคเรียนแรกที่เข้าศึ กษา ก่อนส่งผลการพิ จารณาให้กองบริการการศึกษาเพื่อบัน ทึกผลการเรียนให้นักศึกษาอัน เป็ น
ขั้นตอนสุดท้าย
ข้อ 6. การบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ตามวิธีการประเมินผลดังนี้
6.1 หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกเป็น “CS” (Credit from Standard Tests)
6.2 หน่วยกิตจากการทดสอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บันทึกเป็น “CE” (Credit from Exam)
6.3 หน่วยกิตจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน/แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อนและผลงานหรือ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ให้บันทึกเป็น “CP” (Credit from Portfolio)
ข้อ 7. การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้นับจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบรวมกันจะต้องไม่เกินสอง
ในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การศึกษา
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ข้อ 8. นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี้
8.1 ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จานวน 1,500 บาท
8.2 ค่ า ธรรมเนี ย มการขอเที ย บโอนผลการเรี ย นรายวิ ช าในระบบ นอกระบบ และการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่ในระบบ หน่วยกิตละ 300 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย เงินบำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดกำรศึกษำ
ระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี ภำคปกติ
พ.ศ. 2561
_________________
โดยที่ เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ งระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ าด้ วย การเก็ บ เงิ น บ ารุ ง
การศึ ก ษาและการจ่ ายเงิน เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารจั ด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินบารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธยา ว่าด้ วย การเก็ บ เงิน บ ารุงการศึ ก ษาและ
การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ค่ าบ ารุ งการศึ ก ษาแบบเหมาจ่ าย” หมายความว่ า ค่ าใช้ จ่ ายที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งจ่ า ยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นรายภาคการศึกษา แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเป็นราย
ครั้งในกรณีอื่น ๆ
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติ ไม่รวมภาคฤดูร้อน
ข้อ 5 ให้ มหาวิทยาลัยเรียกเก็ บค่าบ ารุงการศึ กษาแบบเหมาจ่ายจากนั กศึ กษาเป็ นรายภาคการศึก ษา ทั้ งนี้
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
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ข้อ 6 อธิการบดีอาจใช้ดุลยพินิจผ่อนผันการชาระค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ได้ตามเหตุอันควร
ข้อ 7 นักศึกษาที่ไม่ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกาหนด หรือไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาก่อนวันสอบปลายภาคด้วยเหตุผลความจาเป็ นของนักศึกษาและหรือครอบครัวที่อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและ
รับรองให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547
ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ดังนี้
(1) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีหยุดพักการเรียนภาคเรียนละ 1,500 บาท
(2) ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด วันละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
(3) ค่าขอกลับคืนสถานภาพนักศึกษาใหม่ เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชาระค่าบารุงการศึกษา 200 บาท
และให้ชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามจานวนภาคการศึกษาที่ค้างชาระ ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
(4) ค่าออกเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ รายงานผลการศึกษา ใบแทนเอกสารต่าง ๆ ที่เคยออกไว้แล้ว หนังสือรับรอง
ต่าง ๆ ฉบับละ 20 บาท
(5) ค่ าขอรับ ประกาศนี ย บัต ร อนุ ปริญ ญาบั ต ร ปริ ญ ญาบั ต ร เกิน กว่าหกเดื อนนั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ มหาวิ ทยาลั ย
ประกาศกาหนดให้รับ ฉบับละ 500 บาท
(6) ค่าบารุงหอพัก ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(7) ค่าลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ให้เรียกเก็บเมื่อสาเร็จการศึกษาโดยเป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกาหนดในแต่ละปี
(8) ค่าธรรมเนียมที่ให้เรียกเก็บในวันรายงานตัว ประกอบด้วย
(8.1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
200 บาท
(8.2) ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
200 บาท
(8.3) ค่าประกันของเสียหาย
500 บาท
ค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้ทาทรัพย์สิน
เสี ยหาย และต้ องมายื่น คาร้อ งขอคื น ภายใน 6 เดือนนั บ จากวัน พ้ นสภาพเป็ นนั ก ศึกษา หากนั ก ศึก ษาไม่ ม าขอรับ คื นภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวให้โอนเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(9) ค่าบารุงการศึกษาภาคฤดูร้อนและค่าธรรมเนียมอื่น นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจัดสรรเงินที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ไม่เกินร้อยละ
๘๐ เพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ
ข้อ 10 การเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 11 นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาอยู่ก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การเก็บเงินบารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549
ไปจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 12 ให้ อธิ ก ารบดีรั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บนี้ ในกรณี ที่เกิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบนี้
ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยระดับปริญญำตรี ภำคปกติ
พ.ศ. 2561
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน
บารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินบารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561 จึงกาหนดการเก็บเงินบารุงการศึกษา
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/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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
หมำยเหตุ กรณีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 ให้เก็บค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 5,000 บาท
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สำขำวิชำในสังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1. ภาษาอังกฤษ
2. ดนตรี/ดนตรีไทย
3. การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาชุมชนและสังคม
4. ศิลปกรรม/ประยุกต์ศิลป์
5. นาฏศิลป์การละคร/ศิลปะการแสดง
6. รัฐประศาสนศาสตร์
7. นิเทศศาสตร์
8. ภาษาไทย
9. ภาษาญี่ปุ่น
10. นิติศาสตร์
11. ประวัติศาสตร์
12. สหวิทยาการอิสลาม
13. ดนตรีสากล
14. การปกครองท้องถิ่น
15. ภาษาจีน

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

7,000
8,500
7,000
8,000
7,000
8,400
8,500
8,000
8,500
8,500
8,000
7,000
9,400
8,000
7,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สำขำวิชำในสังกัดคณะวิทยำกำรจัดกำร
1. การจัดการ
2. การจัดการโลจิสติกส์
3. การบัญชี
4. การตลาด
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
7. การท่องเที่ยว
8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
9. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
10. การเป็นผู้ประกอบการ
11. ธุรกิจระหว่างประเทศ
12. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
13. การจัดการธุรกิจโรงแรม

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

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
26,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
/สาขาวิชา...
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สำขำวิชำในสังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1. คณิตศาสตร์
2. เกษตรศาสตร์
3. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป/คหกรรมศาสตร์
4. เคมี
5. ชีววิทยาประยุกต์/จุลชีววิทยา
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
8. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10. วิทยาการคอมพิวเตอร์
11. สาธารณสุขชุมชน/สาธารณสุขศาสตร์
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13. วิศวกรรมไฟฟ้า
14. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
15. เทคโนโลยีการผลิตพืช
16. วิศวกรรมการจัดการ

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

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศสถำบันรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง แนวปฏิบตั ิกำรชำระเงินค่ำบำรุงกำรศึกษำของบุคลำกรประจำกำร
----------------------------------------อาศัยอานาจตามระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ พ.ศ. 2539 ข้อ 5.2 เพื่อให้การชาระเงินค่าบารุงสถาบันในการรักษาสภาพนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
ให้ถือแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ
2. นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบหลักสูตร แต่มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังไม่เรียบร้อย
3. นักศึกษาได้คะแนน I ในภาคเรียนสุดท้าย
4. นักศึกษาที่ประสงค์จะหยุดเรียนในภาคเรียนนั้นๆ
กรณีที่ 1 ปฏิบัติตามประกาศของสถาบันฯ ของแต่ละภาคเรียน
กรณีที่ 2-4 ให้นักศึกษาชาระค่าบารุงการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคเรียนนั้นๆ
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง)
รักษาการในตาแหน่งรองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำและกำรจ่ำยเงินเพื่อจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ภำคพิเศษ พ.ศ. 2560
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินบารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบารุงการศึกษาและ
การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคพิเศษที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ค่าบารุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเป็นรายภาคเรียน
“ภาคเรียน” หมายความว่า ภาคเรียนที่จัดการศึกษาให้นักศึกษาเข้าศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบารุงการศึกษาเป็นรายภาคเรียนจากนักศึกษาในทุกคณะที่จัดการศึกษาภาคพิเศษ
ไม่เกินภาคเรียนละ 5,000 บาท
การเก็บค่าบารุงการศึกษาแต่ละสาขาวิชาในสังกัดแต่ละคณะให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
อัตราที่กาหนด
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี และหรือค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ โดยจัดทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง โดยจัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คนละไม่เกิน 500 บาท
(2) ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา บัตรละไม่เกิน 500 บาท
(3) ค่าบารุงห้องสมุด ภาคเรียนละไม่เกิน 800 บาท
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(4) ค่าบารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละไม่เกิน 800 บาท
(5) ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละไม่เกิน 100 บาท
(6) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีลาพักการเรียนภาคเรียนละไม่เกิน 2,000 บาท
(7) ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนดวันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
(8) ค่าขอกลับคืนสถานภาพนักศึกษาใหม่เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชาระค่าบารุงการศึกษา 500 บาทและ
ให้ชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามจานวนภาคเรียนที่ค้างชาระ ภาคเรียนละ 1,500 บาท
(9) ค่าเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทน เอกสารต่าง ๆ ที่เคยออกให้แล้ว ฉบับละ 50 บาท
(10) ค่าขอรับปริญญาบัตรเกินกว่าหกเดือนนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนดให้รับฉบับละ 500 บาท
(11) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต และค่าใบรายงานผลการเรียน ให้เรียกเก็บเมื่อสาเร็จการศึกษา ไม่เกิน 1,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 5,000 บาท
(13) ค่าประกันของเสียหาย คนละไม่เกิน 1,000 บาท
เงินค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นกั ศึกษาที่มิได้ทาทรัพย์สิน
เสียหาย และต้องมายื่นคาร้องขอคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันพ้นสภาพเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ถอนคืนภายในกาหนด
ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยโอนเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(14) ค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่กาหนดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบารุงการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วัน
เปิดภาคเรียน
ข้อ 8 อธิการบดีอาจใช้ดุลยพินิจผ่อนผันการชาระค่าบารุงการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้ตามเหตุสมควร
ข้อ 9 นักศึกษาที่ไม่ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาตามที่กาหนดหรือไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อน
วันสอบปลายภาคให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษาใหม่ตามข้อ 6(8) ได้
โดยมีเหตุอันสมควร
ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคพิเศษ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของเงินที่เก็บได้ ในการเสนอเพื่อขออนุมัติ
ข้อ 11 การเรียกเก็บเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินบารุงการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 12 เงินที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายในการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยจัดทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด และคาวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรเก็บเงินค่ำบำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ
--------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อราชการยิ่งขึ้นต่อไป
อ าศั ย อ าน าจ ต าม ค วาม ใน ม าต รา 2 7 แล ะม าต ร า 3 1 แ ห่ งพ ระร าช บั ญ ญั ติ ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560 จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
(กศ.บป.) พ.ศ. 2558 และกาหนดการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ดังนี้
ข้อ 1 ค่าบารุงการศึกษา
ภาคเรียนละ
1,000 บาท
ข้อ 2 ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
200 บาท
ข้อ 3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ
หน่วยกิตละ
300 บาท
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ
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
สาหรับนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชานิติศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนภาคเรียนที่
2/2560 ให้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ 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) การท่องเที่ยว
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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ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

(5) วิทยาการคอมพิวเตอร์
(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(7) การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
วิศวกรรมการจัดการ
(8) วิศวกรรมไฟฟ้า
(9) สาธารณสุขชุมชน
(10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(11) คณิตศาสตร์
(12) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(13) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(14) เทคโนโลยีการผลิตพืช
(15) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
5 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
6 ค่าบารุงหอสมุด
7 ค่าบารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
9 ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อสาเร็จการศึกษา)
10 ค่ากิจกรรมนักศึกษา
11 ค่าบารุงกีฬา
12 ค่าปรับอากาศ
13 ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าเกินกว่าที่กาหนดวันละ 50 บาท

ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

500
500

บาท
บาท

ภาคเรียนละ
500 บาท
ภาคเรียนละ
500 บาท
ภาคเรียนละ
500 บาท
ภาคเรียนละ
500 บาท
ภาคเรียนละ
500 บาท
ภาคเรียนละ
500 บาท
ภาคเรียนละ
500 บาท
ภาคเรียนละ
500 บาท
ภาคเรียนละ
500 บาท
คนละ
300 บาท
ภาคเรียนละ
300 บาท
ภาคเรียนละ
300 บาท
บัตรละ
200 บาท
คนละ
300 บาท
ปีการศึกษาละ 100 บาท
ปีการศึกษาละ 100 บาท
หน่วยกิตละ
25
บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

อนึ่ง กรณีที่นักศึกษาค้างชาระค่าธรรมเนียมการเรียนก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับตามประกาศฉบับนี้ด้วย
ทั้งนี้ ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย วินัยนักศึกษำ
พ.ศ. 2550
----------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรออกข้อบั งคับ เกี่ ยวกับ วินัย นัก ศึก ษา เพื่ อมารยาทและความประพฤติเรียบร้อย เพื่ อให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นบัณฑิตที่ดีพร้อมที่จะรับใช้สังคมในอนาคต
อาศัยอานาจความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ผู้อานวยการ” หมายถึง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หมวดที่ 1
วินัยและกำรรักษำวินัยนักศึกษำ
ข้อ 4 นักศึกษาต้องปฏิบัติและรักษาวินั ยนักศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยรักษาไว้ซึ่งเกียรติของความเป็นนักศึกษา ผู้ใดฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษตามข้อบังคับนี้
ข้อ 5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และคาสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
ข้อ 6 นักศึกษาต้องดารงตนเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เคารพต่อสิทธิและ
หน้าที่ของผู้อื่น
ข้อ 7 นักศึกษาต้องเป็นผู้มีศีลธรรม และจรรยามรรยาทอันดี ไม่ปฏิบัติตนในทางที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและสังคม
ข้อ 8 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีหรือก่อการทะเลาะวิวาทระหว่าง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาต่างสถาบัน หรือบุคคลอื่น
ข้อ 9 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อ 10 นักศึกษาต้องพกบัตรประจาตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย และต้องแสดงบัตรนักศึกษาได้ทันที
ข้ อ 11 นั ก ศึ ก ษาจะอยู่ ภ ายในบริ เ วณอาคารสถานที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เกิ น เวลาตามระเบี ย บหรื อ ค าสั่ ง ใดๆ
ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ที่กาหนดไว้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ข้อ 12 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามคาสั่ง คาตักเตือน โดยชอบของคณาจารย์หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ข้อ 13 นักศึกษาต้องไม่เล่นการพนันหรือมีอุปกรณ์สาหรับการเล่นการพนันไว้ในครอบครอง
ข้อ 14 นักศึกษาต้องไม่นาสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายทุกประเภท รวมทั้งสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาหรือมี
ไว้ในครอบครองหรือเสพในบริเวณมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 นักศึกษาต้องไม่พกพาอาวุธหรือมีอาวุธไว้ในครอบครอง หรือสิ่งเทียบอาวุธเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ 16 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ 17 นักศึกษาต้องมีสมั มาคารวะ ไม่กล่าวคาสบประมาท หรือ
ข้ อ 18 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไม่ ด าเนิ น กิ จ กรรมใดๆ ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศหรื อ ค าสั่ ง ใดๆ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 19 นักศึกษาต้องไม่กระทาหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการใดๆ ซึ่งอาจทาให้เสื่อมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมในทางเพศในที่สาธารณะ
ข้อ 21 นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือการวัดผล
ข้อ 22 นักศึกษาต้องไม่แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 23 นักศึกษาต้องไม่กระทาความผิดต่อกฎหมายใดๆ รวมทั้งต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะตัวการผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
หรือพยายามกระทาความผิดในสถานที่ที่ทากิจกรรมบริเวณหอพักของมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2
บทลงโทษ
ข้อ 24 นักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระทาผิดวินั ย
นักศึกษา จะต้องรับโทษดังต่อไปนี้
24.1 ตักเตือน
24.2 ทาทัณฑ์บน
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 ตลอดระยะเวลาที่คงสภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
25.2 การตั ดคะแนนความประพฤติ แต่ ละครั้งให้ ตั ดไม่ ต่ ากว่า 5 คะแนน โดยให้ อยู่ ในดุ ลพิ นิ จของคณะกรรมการ
สอบสวน ตามข้อ 29
25.3 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60
คะแนน จะต้องถูกลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติ
25.4 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่เกิน
100 คะแนน จะต้องถูกลงโทษ พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติ
25.5 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้ง
รวมกัน เกินกว่า 100 คะแนน จะต้องถูกลงโทษให้พ้นสภาพนักศึกษาอัตราการตัดคะแนนความประพฤติในแต่ละฐานความผิด
จะเป็นเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 26 กรณีที่นักศึกษาถูกลงโทษตามข้อ 24.4, 25.3 และ 25.4 ภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาให้ถือว่านักศึกษา
จะต้องพักการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่กระทาความผิดเป็นต้นไป
ข้อ 27 นักศึกษาผู้ใดที่กระทาความผิดและถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ถ้ามีเหตุอันควรบรรเทาโทษ มหาวิทยาลัยอาจนา
มาตรการรอการลงโทษ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษในภายหลังเมื่อพฤติกรรมของนักศึกษาได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มาใช้บังคับก็
ได้ ส่วนหลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 28 นักศึกษาผู้ใดต้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นความผิด ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพนักศึกษา
หมวดที่ 3
กำรดำเนินกำรทำงวินัย
ข้ อ 29 ให้ มี ค ณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาคณะหนึ่ ง มี ห น้ าที่ ส อบสวนการกระท าความผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ 30 ผู้มีอานาจลงโทษผู้ที่กระทาความผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ ได้แก่อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 31 เมื่อมหาวิทยาลัยมีคาสั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้วให้ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ของนักศึกษาผู้นั้นทราบ
ข้อ 32 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาคาอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยของ
นักศึกษาในกรณีที่มีการร้องอุทธรณ์ องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ 33 การอุทธรณ์การลงโทษให้ทาเป็นหนังสือ โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษาภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่งลงโทษ และให้ถือว่าการอุทธรณ์เป็นสิทธิเฉพาะตัว
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ข้อ 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ วินัยนักศึกษา พิ จารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ แล้วเสนอความคิดเห็นต่ออธิการบดี และให้ถือคาวินิจฉัยของอธิการบดี และให้ถือคาวินิจฉัยของอธิการบดีเป็น
ที่สุด
ข้อ 35 ให้ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัยศึกษา เอกสารประกอบ
สานวนการสอบสวน และคาสั่งลงโทษของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องรายงานสรุปเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัยนักศึกษา และผล
การดาเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่
ละปีการศึกษาแล้วเสร็จ
ข้อ 36 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจในการออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยตีความให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550

(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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บัญชีแนบท้ำย
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย วินัยนักศึกษำ พ.ศ. 2550
----------------------------------------องค์ประกอบคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยศึกษำ ที่ข้อ 29 อ้ำงถึง
ซึ่งประกอบด้วย
----------------------------------------1. ในกรณีผู้กระทาความผิดเป็นนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง โดยไม่มีนักศึกษาจากคณะอื่นเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย
1.1 คณบดี
ประธานกรรมการ
1.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
กรรมการ
1.4 ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
1.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. ในกรณี ผู้ ก ระท าความผิ ด เป็ น นั ก ศึ ก ษาระหว่ างคณะตั้ งแต่ ส องคณะให้ มี ค ณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
ประกอบด้วย
2.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานกรรมการ
2.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
2.4 ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
2.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. ในกรณีนักศึกษากระทาความผิดฐานทุจริตการสอบ ให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย
3.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
3.2 อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการ
3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
กรรมการ
3.4 ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
3.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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บัญชีแนบท้ำย
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย วินัยนักศึกษำ พ.ศ. 2550
----------------------------------------องค์ประกอบคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์วินัยนักศึกษำ ที่ข้อ 32 อ้ำงถึง
ซึ่งประกอบด้วย
----------------------------------------ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา ประกอบด้วย
1.1 อธิการบดี
ประธานกรรมการ
1.2 รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
1.3 คณบดีที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
1.4 ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
1.5 นิติกร
กรรมการ
1.6 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมำยและเครื่องแต่งกำยนักศึกษำ
พ.ศ. 2557
---------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่อง
แต่ งกายนั ก ศึ ก ษา พ.ศ.2550 เพื่ อ ให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้ น ตลอดจนเพื่ อ ธ ารงไว้ ซึ่ ง เกี ย รติ ชื่ อ เสี ย ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
มติ สภามหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงให้ ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่กาย
นักศึกษา พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ กข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา ว่าด้ วย เครื่ องแบบ เครื่ อ งหมายและเคื่ องแต่ งกาย
นักศึกษา พ.ศ. 2550”
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นั ก ศึ ก ษา” หมายถึ ง ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี หลั ก สู ต รปกติ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
“หลักสูตรปกติ” หมายถึง หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากาหนดให้มีการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี และได้รับปริญญาบัตรโดยมีกาหนดเวลาการศึกษาที่แน่นอนและศึกษาในเวลาราชการ
ข้อ 5 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ
ข้อ 6 การกาหนดให้ใช้เครื่องแต่งกายที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยหรือ
ประกาศคณะแล้วแต่กรณีได้ตามความเหมาะสม
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ข้อ 7 เครื่องแบบ ประกอบด้วย
7.1 นักศึกษาชาย
(1) เสื้อสีขาวทรงสุภาพ แบบเชิต้ คอปกเชิ้ตปลายแหลม ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด
แขนยางถึงข้อมือหรือแขนสัน้ มีกระเป๋าติดแนวอกด้านซ้าย
(2) เนคไทสีดา มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) กางเกงขายาวสีดาหรือสีกรมท่า ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย มีห่วงสาหรับร้อยเข็มขัด
(4) เข็มขัดหนังสีดา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา หรือรองเท้าผ้าใบสีดา สีกรมท่า หรือ สีขาว ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย (เฉพาะ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดาเท่านั้น)
(6) ถุงเท้าสีดา สีเทาหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
(7) ทรงผมสุภาพ ห้ามไว้หนวดเครา
7.2 นักศึกษาหญิง
(1) เสื้อสีขาวทรงสุภาพ แบบเชิ้ตคอปกปลายแหลม แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ไม่บาง เสื้อขนาดพอเหมาะไม่
รัดรูป ไม่ประดับลูกไม้ ไม่ใช้ผ้ายืด ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 4 เม็ด ทาด้วยโลหะตามขนาดและแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) กระโปรงสีดา ทรงเอ (A) หรือกระโปรงจีบรอบตัว (กระโปรงพลีท) เนื้อผ้าเรียบไม่บาง ไม่มันวาว
ไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ายีนส์ ไม่แทรกเนื้อผ้าโปร่งบางที่ส่วนใดๆ ของกระโปรง ความยาวอย่างน้อยคลุมเข่า มีของเอว และอนุญาต
ให้นักศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น ใส่กระโปรงจีบรองตัว (กระโปรงพลีท)
(3) เข็มขัดหนังสีดา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) ให้มีเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะประดับหน้าอกด้านซ้าย และคอเสื้อด้านซ้ายตาม
ขนาดและแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(5) รองเท้าคัตชูสีดา ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว หรือรองเท้าผ้าใบสีดา สีกรมท่าหรือสีขาว
ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย (เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้าสีขาวเท่านั้น)
(6) ทรงผมไม่ตกแต่งสีฉูดฉาดหรือไม่สุภาพ
7.3 ชุดพิธีการ
(1) นักศึกษาชาย ใช้เครื่องแบบนักศึกษาชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทที่มีเครื่องหมายวิทยาลัย
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด เข็มขัดสีดา กางเกงขายาว สีดา สวมถุงเท้าสีดา รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาเท่านั้น
(2) นั กศึ กษาหญิ ง ใช้เครื่ องแบบนั กศึ กษาหญิ ง เสื้ อเชิ้ ตสี ขาวกลั ดกระดุ มที่ คอ เสื้ อเชิ้ ตติ ดเครื่ องหมาย
มหาวิทยาลัยที่หน้าอกด้านซ้าย เข็มขัดสีดา กระโปรงจีบรอบตัว (กระโปรงพลีท) สวมรองเท้าคัตชูหนังสีดา แบบเรียบ ทรงสุภาพ
ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว
7.4 ชุดกิจกรรม ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ใช้เครื่องแบบตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7.5 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ใช้เครื่องแบบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 8 การแต่งกาย
8.1 เครื่องแบบ
(1) นักศึกษาชาย ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้
เห็นหัวเข็มขัด
(2) นักศึกษาหญิง ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้
เห็นหัวเข็มขัด
(3) นักศึกษามุสลิม หากประสงค์จะแต่งกายตามหลักคาสอนหรือตามประเพณีอิสลาม ให้ใส่เสื้อตามข้อ
7.1(1) และ 7.2(1) แขนยาว และใช้ผ้าคลุมผมสีขาวหรือสีดา ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นลูกไม้
8.2 ชุดพิธีการ ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8.3 ชุดกิจกรรม ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8.4 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งในวันที่มีการเรียนหรือฝึกวิชาทหารได้
การแต่งกายที่นอกเหนือจากข้อบังคับนี้ ให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณา และเสนอขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย
เป็นกรณีๆ ไป
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจในการออกระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยตีความให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคาวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พ.ศ. 2552
---------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 22
ซึ่งกาหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด” และเพื่อให้การดาเนินการในหมวด 5 ข้อ 2 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นไปตามแผนปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ให้คณะกาหนดให้มีการวิเคราะห์การประเมินการใช้หลักสู ตรที่ผ่านมา เพื่อนามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างน้อยทุก 5 ปี
2) ให้คณะกาหนดให้มีการจัดรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในหลักสูตร และจัดอัตราส่วนจานวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ
4) ให้คณะกาหนดให้อาจารย์จัดทาประมวลรายวิชา ที่ทาการสอนทุกภาคเรียน
5) ให้คณะกาหนดให้อาจารย์วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
แผนการสอน
6) ให้คณะกาหนดให้อาจารย์จัดวิธีการสอนโดยวิธีต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การอภิปราย
การระดมสมอง การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็นต้น
7) ให้คณะกาหนดให้อาจารย์ดาเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามความแตกต่างของผู้เรียน
8) หน่ วยงานที่ ได้ รั บ มอบหมาย ด าเนิ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ของคณาจารย์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนอาจารย์แต่ละคณะและสรุปผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยทุกภาคเรียน
9) ให้ ค ณาจารย์ ศึ ก ษาคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ และแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัยเป็นแนวทางการปฏิบัติ
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10) ให้กองบริการการศึกษาประสานงานและรวบรวมเอกสารการดาเนินงานการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เช่น คู่มือการปฏิบัติรายงานผลการประเมิน เป็นต้น
ทั้งนี้ให้ดาเนินการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

(ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรือ่ ง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า
ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558
---------------------------------เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และระบบงานทะเบียน อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และ
มาตรา 31 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และมติ คณะกรรมการวิ ชาการ ครั้ งที่ 2/2558 วั นที่ 7
กันยายน 2558 ให้ยกเลิกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและมาตราการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า สาหรับ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558 นี้แทน ดังต่อไปนี้
1. การลงทะเบี ยน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียน หรือเลือ กเสรี โดยผ่านระบบ
ออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด และผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การเพิ่มวิชาเรียน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่ตารางสอนของนักศึก ษาหรือแผนการเรียน
กาหนดในแต่ละภาคเรียน โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด ภายใต้เงื่อนไขข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละ
รายวิชา จานวนหน่วยกิตรวม วันเวลาเรียน เวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกัน จานวนคนที่กาหนดในแต่ละหมู่เรียน และต้องดาเนินการตาม
ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
3. การถอนวิชาเรียน หมายถึง การตัดหรือยกเลิกวิชาตามตารางสอนของนักศึกษาออก โดยผ่านระบบออนไลน์หรือ
ช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด และต้องดาเนินการตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
4. การลงทะเบี ยนล่ าช้า หมายถึ ง การเลือ กวิช าเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียนหรื อวิช าเลือ กเสรี ที่ เกิ น
กาหนดเวลาการลงทะเบียนปกติแล้ว โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด และผ่านการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5. จานวนหน่วยกิต หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้
5.1 นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาปกติ ภาคการศึ ก ษาละไม่ ต่ ากว่ า
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
5.2 นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต
6. ระยะเวลาการลงทะเบียน
6.1 การลงทะเบียนปกติให้กระทาภายใน 15 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณีลงทะเบียนช่วง
ปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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6.2 การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ให้กระทาภายใน 20 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณีลงทะเบียน
ช่วงปิดภาคเรียนหรือภายใน 15 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6.3 การลงทะเบี ย นเรี ย นล่ าช้ า ให้ ก ระท าภายใน 7 วั น นั บ จากวัน สุ ด ท้ ายของการเพิ่ ม -ถอนวิช าและ
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้
1) ให้นักศึกษาเขียนคาร้องเพื่อขออนุญาตจากอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรับรอง
เวลาเรียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีให้ความเห็น ผ่านกองบริการการศึกษาและเสนออธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมายพิจารณา
2) นักศึกษาจะต้องเขียนคาร้องตามแบบและยื่นคาร้องภายในเวลาที่กาหนด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ติดตามผลการพิจารณาด้วยตนเอง หลังจากยื่นคาร้อง ภายในไม่เกิน 5 วันทาการ หรือตามที่กองบริการการศึกษานัดหมาย
หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ดาเนินการใดๆ จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุในคาร้องนั้น
3) กรณีได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้า ให้นักศึกษาติดต่อขอลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมตาม
สภาพของนักศึกษา ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้าทุกรายวิชาหรือพบว่าไม่มีการลงทะเบียนในระบบ นักศึกษา
จะต้องทาการลาพักการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ
7. หากไม่สามารถปฏิบัติตามหรือนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน
---------------------------------เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 จึงสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาภาคปกติ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 27 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน สาหรับ
นักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2558
(2) ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วยเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลาปิดภาคปลายของปีการศึกษา
เก่าจนถึงเวลาการเปิดภาคต้นของปีการศึกษาใหม่
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ และนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่มีโปรแกรมการเรียนในวันราชการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปี
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ มีการเรียน และควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ
“ทวีคาบ” หมายความว่า เวลาในการเรียนในหนึ่งสัปดาห์เป็นสองเท่าของเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาภาคปกติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ โดยนักศึกษาเลือกลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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ข้ อ 4 การลงทะเบี ย นภาคฤดู ร้ อ นของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ให้ นั บ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของภาคการศึ ก ษาปกติ ต ามข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ข้อ 5 วิชาที่สามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน มีดังนี้
(1) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) วิชาฝึกประสบการณ์ หรือ สหกิจศึกษา
(3) วิชาเลือกเสรีที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ
(4) วิชาบังคับที่มีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน
(5) วิชาอื่นนอกเหนือจาก (1) ถึง (4) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลความจาเป็นเป็นรายกรณีไป
ข้อ 6 นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือลงทะเบียนเรียนร่วมกับ
นักศึกษาภาคอื่นก็ได้
การลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
ข้อ 7 นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในระดับโทษการพักการศึกษา ไม่มีสิทธิการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนใน
ปีการศึกษานั้น
ข้อ 8 เวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นทวีคาบ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้อง
จัดการเรียนการสอนน้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ไม่ต่ากว่า 6 สัปดาห์จะต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ากว่า 16 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วย
กิต
ข้อ 9 หลักสูตร สาขาวิชาใดจะเปิดทาการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะเจ้าของวิชาและสภา
วิชาการ และนักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
ข้อ 10 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558
(นายเกษม บารุงเวช)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรเก็บค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน
สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ
---------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
สอดคล้อ งกับ ระเบีย บมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา เกี่ ยวกับ การเก็บ เงิน ค่าบ ารุงการศึก ษาและการจ่ายเงิน เพื่ อจั ด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 10
แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย การเก็ บเงิ นค่ าบ ารุ งการศึ กษาและการจ่ ายเงิ นเพื่ อจั ดการศึ กษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินในการประชุมครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงกาหนดการเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ค่าบารุงการศึกษา
ภาคเรียนละ
1,000 บาท
ข้อ 2 ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
200 บาท
ข้อ 3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ
หน่วยกิตละ
300 บาท
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ ภาคเรียนละ 500 บาท (ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละคณะ)
ข้อ 5 ค่าบารุงห้องสมุด
ภาคเรียนละ
300 บาท
ข้อ 6 ค่าบารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนละ
300 บาท
ข้อ 7 ค่าบารุงห้องพยาบาลและสุขภาพ
ภาคเรียนละ
100 บาท
ข้อ 8 ค่าปรับอากาศ
หน่วยกิตละ
25
บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

90

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง พ.ศ. 2556
-----------------------โดยที่สมควรให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตารางให้ เป็นระบบที่ชัดเจน ส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2556 เมื่ อ วั น ที่ 17 มกราคม
พ.ศ. 2556 กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง ดังนี้
1. การจัดสอบนอกตารางสอบ คือการจัดสอบรายวิชาต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณารายวิชาที่ให้จัดสอบนอกตาราง มีดังนี้
2.1 เป็ นรายวิชาที่ หน่ วยกิ ตเป็ น ภาคปฏิ บัติ ไม่ มีทฤษฎี เช่น 3(0-3-6), 2(90) หรื อวิชาปั ญ หาพิ เศษ โครงงาน/
สัมมนา/การเตรียม/ฝึกประสบการณ์ อาจจัดสอบนอกตารางกลางภาคและปลายภาคได้ กรณีที่เป็นรายวิชาที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติ
เช่น 3(2-2-5) อาจจัดสอบนอกตารางกลางภาคได้ แต่ปลายภาคต้องสอบตามตารางปกติ
2.2 เป็นวิชาที่ขอเปิดนอกเหนือจากประกาศตารางเรียนตารางสอนในภาคเรียนนั้น
2.3 ต้องมีเหตุผลและความจาเป็นพิเศษและเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมมิใช่เฉพาะบุคคล
2.4 การเปลี่ยนแปลงการสอบหรือไม่มีการจัดสอบรายวิชาใด นอกเหนือจากข้อ 2.1-2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น
บันทึกเสนอต่อคณบดี (กรณีมีหัวหน้าภาควิชาให้ผ่านหัวหน้าภาควิชาก่อนเสนอคณบดี) ผ่านกองบริการการศึกษาและอธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ก่อนที่จะมีการสอบกลางภาคหรือปลายภาคอย่างน้อย 15 วันทาการ
กรณี ที่นั กศึ กษาบางคนลงทะเบี ยนไม่ ได้ (ตารางสอบซ้าซ้อน) และอาจารย์ผู้ สอนบั นทึ กขออนุ ญ าต และได้รับการ
อนุ ญาตสอบนอกตารางแล้วนั้ น ผู้ สอนจะต้ องจัดสอบนอกตารางให้ กับนั กศึ กษาผู้นั้ นเป็ นการเฉพาะบุคคล โดยไม่ กระทบหรื อ
เปลี่ยนแปลงตารางสอบเดิมที่กาหนดไว้
2.5 กรณี สอบนอกตารางปลายภาค อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องจัดสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับจากวัน
สุดท้ายของวันสอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามวันเวลาที่กาหนดตามปกติ ทั้งนี้ให้อาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง นโยบำยกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำ
พ.ศ. 2559
.............................................
อนุ ส นธิ ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ฉบั บ ที่ 312 ลงวั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ข้อ 9 กาหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งตามที่กาหนด จึงสาเร็จการศึกษา แต่เนื่องจากการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับ นั ก ศึ ก ษายังไม่ ส อดคล้ องกับ ประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เรื่อง นโยบายการยกระดั บมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนั กศึกษา ฉบับที่ 312 ลงวัน ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้ประกาศนโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจัดรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา หรือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รวมแล้วไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
ข้อ 2 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดทารายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ หรือภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ หรือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในหมวดวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
ข้อ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่
The Common European Frame work of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นกรอบความคิดในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching :
CLT) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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ข้อ 5 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
ข้อ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ข้อ 7 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารา และเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อ 8 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในชั้นเรียนและศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ 9 กาหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR โดยถือเป็นเกณฑ์สาเร็จ
การศึกษาตามลาดับชั้นปริญญา ดังนี้
(1) ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ระดับ B2 (Vantage or Upper intermediate) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้
อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านและทาความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากได้
(2) ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ระดับ C1 (Effective Operational Proficiency or advance) คือผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความที่ยาว มีหัวข้อที่ซับซ้อนและ
หลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถแสดงความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหา
คาศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคม การทางาน หรือด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่
ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ตามโครงสร้างไวยากรณ์พร้อมทั้งสามารถใช้คาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
(3) ระดับปริญญาเอก ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ C2 (Master of
Proficiency) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง
สละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี อ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับได้เข้าใจ และเลือกใช้ภาษาสาหรับพูดและเขียน
ได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 10 กาหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษา ดังนี้
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เกณฑ์

ปริญญาตรี

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

B2
405
437
123
41
4
60

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
B2
500
477
153
53
4.5
60

ปริญญาโท
C1
605
513
183
65
5.5
75

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง
C1
700
550
213
79
6.5
90

ปริญญาเอก
C2
785
590
243
96
7.5
120

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

(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง แนวทำงกำรดำเนินกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำ
.............................................
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอั ง กฤษ (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) และสอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบัน อุดมศึกษา และประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่อ ง นโยบายการยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั งกฤษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา พ.ศ. 2559
จึงประกาศแนวทางการดาเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเป็นนักศึกษา นักศึกษาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้อง
สอบวัดระดับความรู้ เพื่อจัดกลุ่มเข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ อย่างน้อย 60 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน
2. การทดสอบระดั บ ความสามารถภาษาอั งกฤษ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ที่ เข้ าศึ ก ษาในภาคเรี ย นแรก และนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่
2 - 4 จะต้องลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษสาหรับผู้เริ่มเข้าศึกษา (English Placement test)
เพื่อประเมินระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
3. การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองในโปรแกรมสาเร็จรูปที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น Speexx Discovery หรือ
Econ โดยนักศึกษาจะได้รับหลักสูตรการฝึกทักษะที่เหมาะกับความสามารถที่กาหนดให้เรียนภาคการศึกษาละอย่างน้อย 1 ระดับ
ซึ่งกาหนดเป้าหมายในการศึกษา ดังนี้
(1) ปีที่ 1 ระดับ A1 - A2
(2) ปีที่ 2 ระดับ A2 - B1
(3) ปีที่ 3 ระดับ B1 - B2
4. นักศึกษาที่มี ผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษอยู่ ในระดั บ B2 ขึ้น ไป ภายใน 2 ปี แรกที่เข้ารั บการศึก ษา
มหาวิทยาลัยจะสนั บสนุน ให้นักศึก ษาเข้ ามาทดสอบมาตรฐานภาษาอั งกฤษในองค์ กรที่จัดการสอบมาตรฐานอังกฤษระดับ
สากล
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5. เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องทาแบบทดสอบเลื่อนระดับ (English Progress Test) เพื่อประเมิน
ความรู้ที่ได้ศึกษาจากโปรแกรม โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) ผู้ที่มีสิทธิส์ อบเลื่อนระดับจะต้องมีคะแนนสะสมของหลักสูตรในโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามระดับที่เข้า
สอบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของแบบทดสอบ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการออกเสียง
(2) กรณีที่นักศึกษาสามารถทาคะแนนสอบเลื่อนระดับได้มากกว่าร้อยละ 70 สามารถเลื่อนระดับ
เพื่อศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับสูงขึ้นได้
(3) กรณีนักศึกษาทาคะแนนทดสอบเลื่อนระดับได้น้อยกว่าร้อยละ 70 จะต้องศึกษาในหลักสูตรเดิม และทาการ
สอบเลื่อนระดับใหม่อีกครั้งหนึง่
6. นักศึกษาที่ศึกษาด้วยตนเองในโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกาหนดถึงหลักสูตร B2 และสอบวัดระดับผ่านตามเกณฑ์
คะแนนที่กาหนดไว้แล้ว สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา ตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกาหนดได้
7. นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด สามารถออกฝึก
ประสบการณ์วิชา สหกิจศึกษาได้โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบได้ค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์คะแนนที่กาหนดไว้
8. นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์คะแนนที่กาหนดไว้ เมื่อศึกษาครบหลักสูตรและปฏิบัติตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา จะมี
สิทธิยื่นความจานงขอสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมหาวิทยาลัยจะบันทึกผลการสอบภาษาอังกฤษลงในใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) เพื่อแสดงผลการสอบผ่านระดับขั้นความสามารถที่กาหนดไว้
9. นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด สามารถสมัคร
เข้ารับการฝึกฝนเพิ่มเติมในหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยต้องชาระค่าใช้จ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหน่วยงานอื่น และสามารถผ่านการทดสอบจนผ่านระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2560
-------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาใหม่ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ งก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ด าเนิ น การเพื่ อ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เป็ น นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547
และข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ว่าด้ วยการจัด การศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2549
จึงออกประกาศดังนี้
ข้ อ 1 บรรดา กฎ ค าสั่ ง ประกาศ หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ อื่ น ใดที่ ไม่ ได้ ก าหนดไว้ ในประกาศนี้ หรื อ ขั ด แย้ งกั บ ประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา” หมายความว่า การขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
“เงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์เป็น
นักศึกษา
ข้อ 4 มหาวิทยาลัยนาเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นเงินฝากสาหรับเป็นเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เงินบารุงการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย และเงินค่าประกันของเสียหาย ในภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิท ยาลัย สาหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
แล้วสละสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ไม่ลงทะเบียนเรียน หรือมีความประสงค์จะย้ายไปศึกษาต่อที่สถาบันการศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยจะ
ไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้ โดยให้โอนเงินเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 การยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาให้ขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาที่กองบริการการศึกษาพร้อม
ทั้งชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ในอัตราตามท้ายประกาศ
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(2) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาแล้ว เข้ามารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา
ที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะนาเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาเป็นค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
และค่าประกันของเสียหาย
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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พระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อสำหรับสำขำวิชำ
ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะและครุยประจำตำแหน่ง
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
-----------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะและครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา
60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา 3 ให้กาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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 มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ“ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(5) สาขานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต” ใช้อักษรย่อ
“ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “นศ.บ.”
(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรี ยกว่า “บริห ารธุ รกิ จดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้อั ก ษรย่ อ “บธ.ด.” และ “ปรั ชญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต ” อัก ษรย่ อ
“ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “บธ.บ.”
(7) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ
“ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ
“ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.”
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(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต ” 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 “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต ” ใช้อัก ษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิ ต ” ใช้อักษรย่อ
“ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย”
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
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“มาตรา 7 สีประจาสาขาวิชา มีดังนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี
(2) สาขาวิชาการศึกษา
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์
(5) สาชาวิชานิเทศศาสตร์
(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(11) สาขาวิชาศิลปศาสตร์

สีฟ้าเทา
สีฟ้า
สีม่วง
สีขาว
สีน้าเงิน
สีชมพู
สีน้าตาล
สีแดงเลือดนก
สีเหลือง
สีแดงเลือดหมู
สีแสด”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สมควรกาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา รวมทั้งสีประจาสาขาวิชาสาหรับ
สาขาวิชาดังกล่าวจึงจาเป็นต้องตรา พระราชกฤษฎีกานี้
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 109ก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พ.ศ. 2558
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกั บประกาศ
คณะกรรมการข้ารการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ ดารงตาแหน่ งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 12 ธันวาคม 2558 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกาหนดมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของ ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้วย การกาหนดมาตราฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติหรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภ้ฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ภาระงานทางวิชาการ” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะการปฏิบัติงานตามพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา
ประกอบด้วย ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
“ภาระงานสอน” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภท
เช่น งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบั ติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุม วิทยานิพนธ์ ตามหลักสูต รภาคปกติของ
มหาวิทยาลัย
“ภาระงานวิจั ยและงานวิชาการอื่ น ” หมายความว่า ปริ ม าณและคุ ณ ลั กษณะของงานศึ กษาค้ น คว้ าอย่ างมี ระบบตาม
กระบวนการวิธีวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่จะนาไปสู่การประยุกต์ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึงการ
วิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิค และวิศวกรรม การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ รวมถึงงานวิชาการประเภทอื่นๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

“ภาระงานทานุ บารุงศิลปวัฒ นธรรม” หมายความว่า ปริม าณและคุณ ลักษณะของงาน หรือกิจกรรมเพื่ อทานุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นการดารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังความเป็นชาติในลักษณะ
ต่างๆ
“ภาระงานอื่นๆ” หมายความว่า ปริมาณและคุณลักษณะของงานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายและสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
“ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ผู้ บ ริ ห าร” หมายความว่ า ผู้ บ ริ ห ารตามมาตรา 18(ข) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราช การพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 5 ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีมาตราฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่าประกอบด้วยด้านภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและ
งานวิ ชาการอื่ น ภาระงานด้ านการบริ การวิ ชาการ ภาระงานท านุ บ ารุ งศิ ลปวั ฒนธรรมและภาระงานอื่ นๆ ที่ สอดคล้ องกั บพั นธกิ จของ
มหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข้อ 6 ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ นอกจากจะมีภาระงานขั้นต่า ตามข้า
5 แล้ว ต้องมีผลงานทางวิชาการที่กาหนดสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ อย่างน้อยปีละหนึ่งรายการ
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศกาหนด หลักเกณฑ์และวิธีคิดสัดส่วนภาระงานตามข้า 5 ด้านหนึ่งด้านใด หรือ
หลายด้าน โดยคานึงถึงปริมาณและคุณลักษณะของการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบความซับซ้อน ความยากง่าย ความสาคัญ
ผลงานที่ปรากฏ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ตลอดจนใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับนามาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ในการรองรับต่อการพัฒนาประเทศโดยให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ หรือ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อาจลดหรือยกเว้นภาระงานให้แก่ผู้บริหาร โดยกาหนดไว้ในประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยนาผลการปฏิบัติงานตามประกาศเรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ไปใช้ประกอบการพิ จารณาเลื่ อนเงินเดือน ค่าจ้าง หรือใช้ในการ
ประเมินตามหลักการบริหารงานบุคคลของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการหรือผู้บริหาร
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
-------------------------------------------เพื่ อ ให้ การก าหนดภาระงานทางวิช าการของผู้ด ารงตาแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 และข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31(1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ
7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 จึงเห็นสมควรกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
บรรดาประกาศ มติ หรือคาสัง่ อื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ความในประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ภาระงานอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเรื่องการกาหนดมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 คือภาระงาน
ดังต่อไปนี้
(1) ภาระงานการพัฒนานักศึกษา หมายถึง ปริมาณและคุณลักษณะของงานด้านการส่งเสริมคุณลักษณธบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ การจัดกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
(2) ภาระงานด้านการบริหารและการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย หมายถึง ปริมาณและคุณลักษณะของ
งานด้านการบริหารในตาแหน่งที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หรือโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยถธยา หรือโดยมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อ 5 ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการต้องมีมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่า ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ
เทียบเท่า 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 6 การกาหนดสัดส่วนมาตรฐานภาระงานของผู้ดารงแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อยต้องมีภาระงานดังต่อไปนี้
6.1 ตาแหน่งอาจารย์
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 ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่เกิน 12 ภาระงาน
6.1.5 ภาระงานการพัฒนานักศึกษาและการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยไม่เกิน 12 ภาระงาน
6.1.6 ภาระงานอื่นๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 12 ภาระงาน
6.2 ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ นอกจากมีภาระงานตามข้อ
6.1.1 ถึง 6.1.6 แล้วให้มีผลงานทางวิชาการที่กาหนดสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ อย่างน้อยปีละหนึ่งรายการ
ข้อ 7 วิธีคานวณภาระงานสอน
7.1 ภาระงานสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คิดภาระงานโดยพิจารณาจากเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน และการตรวจงาน โดยคานวณภาระงานสอนรายวิชาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1
คาบ เท่ากับภาระงาน 1.75 ภาระงานต่อสัปดาห์
7.2 ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี ให้คิดภาระงานโดยพิจารณาจากเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน และการตรวจงาน โดยคานวณภาระงานตามจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและลักษณะ
วิชาดังนี้
จานวนนักศึกษาต่อหมู่เรียน
ต่ากว่า 31 คน
31 – 50 คน
มากกว่า 50 คน
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7.3 ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ให้คิดภาระงานโดยพิจารณาจากเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน และการตรวจงาน โดยคานวณภาระงานตามจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและลักษณะ
วิชาดังนี้
จานวนนักศึกษาต่อหมู่เรียน
ต่ากว่า 15 คน
15 ขึ้นไป

วิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต
คิดภาระงานต่อสัปดาห์
3.00
3.50

วิชาปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต
คิดภาระงานต่อสัปดาห์
3.25
3.75

กรณีรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 คน ให้คิดภาระงานรวมแล้วเฉลีย่ ตามสัดส่วนภาระงานสอนตาม
ชั่วโมงที่สอน
กรณีรายวิชาที่อาจารย์สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ ให้คิดภาระงานเพิ่มให้อีก 1 ภาระ
งานต่อหน่วยกิต ทั้งนี้ไม่นับรวมรายวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือวิชาภาษาต่างประเทศที่ต้องสอนด้วยภาษา
นั้นๆ
7.4 งานประสบการณืภาคสนาม งานนิเทศ การฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา คิดภาระงาน 1 ภาระงาน
ต่อนักศึกษา 1 คนต่อครั้ง ทัง้ นี้รวมแล้วคิดให้ไม่เกิน 6 ภาระงาน กรณีที่จัดอาจารย์ต่อนักศึกษามากกว่า 1 คน ให้คานวณ
ตามสัดส่วนของอาจารย์ทจี่ ัด
7.5 ภาระงานควบคุมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
7.5.1 งานที่ปรึกษางานวิจัย โครงงาน ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี คิดภาระงาน 1 ภาระงานต่อ
นักศึกษา 1 คนต่อเรื่อง ทั้งนี้ รวมไม่เกิน 5 ภาระงาน กรณีจัดอาจารย์ต่อนักศึกษามากกว่า 1 คน ให้คานวณตามสัดส่วนของ
อาจารย์ที่จัด
7.5.2 งานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คิดภาระงานต่อ
นักศึกษา 1 คน และให้คิดภาระงานติดต่อกันไม่เกิน 2 ภาคเรียนดังนี้
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คิดภาระงาน 3 ภาระงานต่อสัปดาห์
- อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ คิดภาระงาน 2 ภาระ
งานต่อสัปดาห์
ข้อ 8 วิธีคานวณภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ได้คิดภาระงานตามลักษณะหรือประเภทการวิจัยระหว่างดาเนินการ
วิจัย ตามสัญญาการวิจยั ผลสาเร็จของการวิจัย ผลสาเร็จการผลิตผลงานทางวิชาการ
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8.1 การคิดภาระงานวิจัยจากลักษณะหรือประเภทของการวิจัยต่องานวิจัย 1 เรื่อง
ภาระงาน
เงินทุน (กรณีงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย)
ต่อสัปดาห์
การวิจัยในชั้นเรียน
1
จานวนเงินทุนวิจัยต่อปีที่ได้รับ ถ้าได้รับ
20,000 – 25,000 บาท ให้คิกภาระงาน 3
งานวิจัยเชิงสารวจและงานวิจัยสถาบัน
2
ภาระงาน และถ้าได้รับทุนมากกว่า 25,000
งานวิจัยเชิงทดลองหรือพัฒนาองค์ความรู้ทั่วไป
3
บาท ให้ทุกๆ 10,000 บาท คิดภาระงาน
เฉพาะศาสตร์หรือสาขาวิชา
เพิ่มขึ้น 0.1 ภาระงานต่อสัปดาห์
8.2 ผลสาเร็จของการวิจยั การผลิตผลงานทางวิชาการ ให้คิดภาระงานจากการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการหรือการนาเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุมจากการจดอนุสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร และ
ผลงานทางวิชาการ และสามารถนามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
8.2.1 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ให้คิดภาระงาน 3 ภาระงาน
8.2.2 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้คิดภาระงาน 5 ภาระงาน
8.2.3 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) กลุ่มที่ 2 หรือผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ให้คิด
ภาระงาน 7 ภาระงาน
8.2.4 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) กลุ่มที่ 1 ให้คิดภาระงาน 9 ภาระงาน
8.2.5 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หรือผลงานการได้รับ
การจดสิทธิบัตร หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ให้คิดภาระงาน 12 ภาระงาน
8.3 ความในข้อ 8.1 และ 8.2 กรณีงานวิจัย บทความวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ หรือ ผลงานที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงาน
ค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน หรือ ตารา หนังสือ ในกรณีที่มีผู้ร่วมดาเนินการมากกว่า 1 คน
ให้คานวณตามสัดส่วนของผู้ร่วมผลิตผลงาน และสามารถนามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ลักษณะหรือประเภทการวิจัย
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8.4 วิธีคานวณภาระงานวิชาการอื่น ให้คิดภาระงานดังนี้
8.4.1 ตารา หนังสือ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการระดับคณะแล้ว คิดให้ไม่เกิน 12 ภาระงาน ส่วนเอกสารการสอน เอกสารประกอบการสอน คิดให้ไม่เกิน 6 ภาระงาน
และสามารถนามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา
ในกรณีจัดทาตารา หนังสือ เอกสารการสอน และเอกสารประกอบการสอนฉบับภาษาอังกฤษสาหรับ
สอนในรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ให้คิดเพิ่มภาระงานอีก 1 ภาระงาน
8.4.2 สื่อประกอบการสอนอื่นๆ ให้คิดภาระงานไม่เกิน 3 ภาระงาน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณบดี
และสามารถนามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ข้อ 9 วิธีคานวณภาระงานบริการวิชาการ ให้คิดภาระงาน ดังนี้
9.1 การเป็นผู้จัดและเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการ โดยสนับสนุนเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
9.1.1 การเป็นผู้จัดเพื่อให้บริการทางวิชาการโดยความเห็นชอบของคณะหรือมหาวิทยาลัยกาหนดให้ 1
โครงการ หรือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ให้คิดภาระงาน 2 ภาระงาน
9.1.2 การเป็นวิทยากรผู้ให้บริการทางวิชาการโดยความเห็นชอบของคณะหรือมหาวิทยาลัย กาหนดให้
1 โครงการ ให้คิดภาระงาน 1 ภาระงาน
9.2 การเป็นผู้จัดและเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการ โดยใช้เงินสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายในมหาวิทยาลัย
9.2.1 การเป็นผู้จัดเพื่อให้บริการทางวิชาการโดยความเห็นชอบของคณะหรือมหาวิทยาลัย กาหนดให้
1 โครงการ ให้คิดภาระงาน 1 ภาระงาน
9.2.2 การเป็นวิทยากรผู้ให้บริการทางวิชาการโดยความเห็นชอบของคณะหรือมหาวิทยาลัย กาหนดให้
1 โครงการ ให้คิดภาระงาน 0.5 ภาระงาน
9.3 การเป็นกรรมการวิชาการ เช่น กรรมการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ กรรมการตัดสิน
ผลงานทางวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น กาหนดให้ 1 คาสั่งให้คิดภาระงาน 1 ภาระงาน
9.4 การเป็นผ็ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความทางวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการหรือวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติ กาหนดให้ 1 งาน ให้คิดภาระงาน 2 ภาระงาน
9.5 การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ การประเมินบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
ในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ กาหนดให้ 1 งานให้คิดภาระงาน 3 ภาระงาน
ข้อ 10
วิธีการคานวณภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยคิดภาระงาน ดังนี้
10.1 การเป็นผู้จัดหรือเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานหรือแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
10.1.1 การเป็นผู้จัดโครงการหรือกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กาหนดให้ 1 โครงการ ให้คิด
ภาระงาน 2 ภาระงาน
10.1.2 การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กาหนดให้ 1 โครงการ ให้คิด
ภาระงาน 1 ภาระงาน
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10.2 การเป็นผู้จัดหรือเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานหรือการใช้แหล่ง
เงินทุนภายในมหาวิทยาลัย
10.2.1 การเป็นผู้จัดโครงการหรือกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กาหนดให้ 1 โครงการหรือเป็น
เป็ส่วนหนึ่งของงานวิจัย ให้คดิ ภาระงาน 1 ภาระงาน
10.2.2 การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กาหนดให้ 1 โครงการ ให้คิด
ภาระงาน 0.5 ภาระงาน
ข้อ 11 วิธีการคานวณภาระงานการพัฒนานักศึกษา
11.1 งานที่ปรึกษานักศึกษา
งานอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาจานวน 1 – 30 คน ให้คิดภาระงาน 2 ภาระงานต่อหนึ่งหมู่เรียน กรณีที่
มีนักศึกษาในหมู่เรียนมากกว่า 30 คน ให้คิดภาระงาน 3 ภาระงานต่อหนึ่งหมู่เรียน
กรณีจัดอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 1 คนในหนึ่งหมู่เรียน ให้คานวณตามสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อหมู่
เรียน
11.2 งานที่ปรึกษาชมรมที่ได้รับการจัดตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้คิดภาระงานชมรมละ 1 ภาระงาน
โดยกาหนดให้แต่ละชมรมมีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน
ข้อ 12 วิธีการคานวณภาระงานการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยคิดภาระงาน ดังนี้
12.1 การเป็นคณะกรรมการในโครงการตามคาสั่งเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยหรือคณะ สานัก สถาบัน
กาหนดให้ 1 โครงการ ให้คดิ ภาระงาน 0.5 ภาระงาน
12.2 การเป็นกรรมการในโครงการที่มีระยะเวลาในการดาเนินการมากกว่า 1 ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือ คณะ สานัก สถาบัน กาหนดให้ 1 โครงการ ให้คิดภาระงาน 3 ภาระงาน
ข้อ 13 วิธีคานวณภาระงานด้านการบริหารและการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
13.1 อธิการบดี มีภาระงาน 35 ภาระงาน
13.2 รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเท่าคณะ มีภาระงาน 28 ภาระงาน
13.3 ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต มีภาระงาน 21 ภาระงาน
13.4 รองคณบดี รองหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีภาระงาน 18 ภาระงาน
13.5 หัวหน้าภาควิชา ประธานคณะรรมการบริหารหลักสูตร รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต มีภาระงาน
14 ภาระงาน
13.6 ประธานสภาคณาจารย์ มีภาระงาน 11 ภาระงาน
13.7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภาคณาจารย์ กรรมการที่แต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการประจาคณะ กรรมการส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ไม่ใช่กรรมการโดยตาแหน่งหรือเทียบเท่า
มีภาระงาน 7 ภาระงาน
13.8 ผู้ช่วยคณบดี มีภาระงาน 5 ภาระงาน
13.9 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีภาระงาน 5 ภาระงาน
13.10 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีภาระงาน 3 ภาระงาน
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บุคคลที่ดารงตาแหน่งด้านการบริหารหลายตาแหน่งให้คานวณภาระงานด้านการบริหารที่มีสัดส่วนสูงที่สุดเพียง
ตาแหน่งเดียว
ข้อ 14 แนวปฏิบัติในการกาหนดภาระงานขั้นต่าและการคานวณภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
14.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากาหนดภาระงานในหลักสูตรให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจาหลักสูตร เพื่อกระจายการปฏิบัติงานให้ครบภาระงานตามที่หลักสูตรรับผิดชอบ
14.2 ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานภาระงานทางวิชาการระดับคณะ เพื่อทาหน้าที่กาหนด
หลักเกณฑ์ ประเมินผล และรายงานผลให้คณะกรรมการประจาคณะทราบเป็นรายภาคการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
14.3 ให้คณบดีใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ในการมอบหมายภาระงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กับผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการเพื่อการกระจายงาน การกาหนดอัตรากาลัง การจัดเวลาพบหรือให้คาปรึกษานักศึกษา และการจัดการเวลา
การผลิตผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น และรวบรวมรายงานการมอบหมายภาระงานและรายงานการปฏิบัติงานของผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการตามที่คณะมอบหมาย เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกภาคการศึกษา
14.4 มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลมาตรฐานภาระงานทางวิชาการสาหรับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพิจารณาต่อสัญญาจ้าง และการพิจารณา
ความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
14.5 ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการสามารถเสนอขอปรับสัดส่วนภาระงานของตนได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ โดยทาข้อตกลงในแบบมอบหมายภาระงาน (Job assignment) ตามแนบท้ายประกาศนี้กับคณบดีที่สังกัดอยู่
14.6 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องกาหนดภาระงานแตกต่างจากที่ให้คณบดี เสนอเรื่องผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานภาระงานทางวิชาการระดับคณะ และมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้อ 15 ให้ยกเว้นการบังคับใช้เกณฑ์ภาระงานโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีเป็นรายกรณี ดังนี้
15.1 ผู้ที่พ้นจากตาแหน่งทางการบริหารในระหว่างภาคเรียน
15.2 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการหรือกลับจากการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาในระกว่างภาคเรียน
15.3 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยนับจากวันที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ แต่ไม่ถึงเวลา 1 ปี
ให้ยกเว้นการบังคับตามข้อ 6.2
15.4 การอื่นๆ ที่อยู่ในระเบียบของทางราชการ
ข้อ 16 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีมีอานาจ
ตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรย้ำยสำขำวิชำเรียนสำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี
พ.ศ. 2559
……………………………........
เพื่อให้การจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มี
โอกาสทบทวนและตัดสินใจกาหนดทางเลือกในการศึกษา โดยประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนให้ตรงกับความถนัดและความต้องการ
สาหรับโอกาสทางการศึกษา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 จึงออก
ประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะ” หมายความว่า คณะวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีประจาคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชาเรียนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อานวยการกองบริการการศึกษาซึ่งทาหน้าที่นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ประสงค์จะ
ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
“การย้ายสาขาวิชาเรียน” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาเรียนจากสาขาวิชาเรียนเดิมไปสังกัดสาขาวิชาเรียน
อื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชา
เรียนที่ขอย้ายเข้าศึกษา
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ข้อ 2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน มีดังนี้
2.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพัก
การเรียน
2.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนย้ายสาขาวิชาเรียนไม่ต่ากว่า 2.00
2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของการเข้าศึกษาในสาขาวิชาเรียนที่ขอย้ายไปศึกษา
ข้อ 3 เงื่อนไขการขอย้ายสาขาวิชาเรียน
3.1 นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนด โดยยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้น ๆ และจะทราบผลการพิจารณาไม่เกิน 3 สัปดาห์ภายหลังจากยื่นคาร้อง
3.2 การย้ายสาขาวิชาเรียนทั้งภายในคณะและต่างคณะ จะกระทาได้เพียงครั้งเดียว
3.3 นักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเรียนที่ประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
การศึกษาสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี หรือไม่นอ้ ยกว่า 1 ปีการศึกษา สาหรับหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน
หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีก่อนสาเร็จการศึกษา
3.4 การขอย้ายสาขาวิชาเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนโดยได้รับรหัส
ประจาตัวนักศึกษาใหม่ และนายทะเบียนบันทึกข้อมูลรายวิชาเดิมเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 4 ขั้นตอนและวิธีการขอย้ายสาขาวิชาเรียน ให้ดาเนินการดังนี้
4.1 กรณีย้ายสาขาวิชาเรียนภายในคณะ
4.1.1 นักศึกษารับคาร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษา
4.1.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมและ
นาเสนอต่อคณบดีเพื่อดาเนินการต่อไป
4.1.3 คณบดีแจ้งและขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาประสงค์ขอ
ย้ายสาขาวิชาเรียนเข้าศึกษา และนาผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
4.1.4 นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการย้ายสาขาวิชาเรียน
4.2 กรณีการย้ายสาขาวิชาเรียนต่างคณะ
4.2.1 นักศึกษารับคาร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษา
4.2.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมและ
นาเสนอต่อคณบดีเพื่อดาเนินการต่อไป
4.2.3 คณบดีต้นสังกัดเสนอคาร้องไปยังคณบดีในคณะที่นักศึกษามีความประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4.2.4 ต่อไป
4.2.4 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนเข้าศึกษาให้
ความเห็น และคณบดีนาผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
4.2.5 นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการย้ายสาขาวิชาเรียน
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ข้อ 5 นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนจานวน 500 บาท
ข้อ 6 การบันทึกผลการเรียน การวัดและประเมินผล การสาเร็จการศึกษา
6.1 รายวิชาและผลการเรียนที่เคยศึกษามาทั้งหมดในสาขาวิชาเรียนเดิม ให้นามาบันทึกและคานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเรียนใหม่ด้วย
6.2 สาหรับรายวิชาเรียนเดิม กรณีรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หรือเนื้อหาสาระวิชาแตกต่างจากหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาเรียนที่จะย้ายเข้าศึกษา ให้นายทะเบียนเสนอขออนุมัติการปรับข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนวิชาเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3 การลงทะเบียน การวัดและประเมินผล การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
1 0000001 ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 0000001 ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 จบระดับปริญญาตรี
หมายเหตุ สาหรับ นั ก ศึก ษาที่ ยื่นคาร้อ งขอยกเว้ นรายวิ ชาในหมวดวิ ชาศึก ษาทั่ วไป 30 หน่ วยกิ ต ให้ ลงทะเบี ยนเรียนวิ ชาอยุธ ยาศึก ษา ยกเว้ นผู้ ที่ เคยลงทะเบี ยนเรียนและสอบผ่ านใน
2 1091101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
3 408-11-04 Computer Programming
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3 1091102 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบแฟ้มข้อมูล
3 408-24-04 Data Stuctures
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4 1091104 ระบบปฏิบตั ิการ
3 408-23-05 Operating System
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5 1092304 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และภาพเคลือ่ นไหว
3 405-22-08 Multimedia and Animation Technology
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6 1093306 การออกแบบกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
3 405-12-06 Computer Graphics Application
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7 1093502 กฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 405-31-17 Law and Ethical Lssue in Information
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Technology
8 1094913 โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
3 408-21-09 Object Oriented Programming
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9 1500108 การพูดเพื่อพัฒนาชีวิต
3 TH 103 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
10 1500120 จริยธรรมกับชีวิต
3 1500116 จริยศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
11 1500121 ความจริงของชีวิต
3 1500104 ความจริงของชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12 1500121 ความจริงของชีวิต
3 2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13 1500121 ความจริงของชีวิต
3 GEH2202 ความจริงของชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14 1500121 ความจริงของชีวิต
3 ศป130 ปรัชญากับการดารงชีวิต
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
15 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
3 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
16 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
3 2000106 ศิลปะการดารงชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
17 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
3 2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
18 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
3 ศท011 มนุษย์กบั ความงามทางศิลปะ
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 01-210-001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
20 1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 692-11-01 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21 1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
23 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3203-2012 เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
24 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3208-3003 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
25 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3215-2010 การสร้างเสริมบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
26 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3216-2003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
27 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
28 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 001201 ทักษะภาษาไทย
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สารและการสืบค้น
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
30 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 1500110 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ ความหมาย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
31 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 603-11-01 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
32 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
33 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 9021101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สารและการเรียนรู้ 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
34 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 ศท031 การใช้ภาษาไทย
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
35 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 ศป200 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
36 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
37 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 01320005 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
38 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 01-320-005 สนทนาภาษาอังกฤษ1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
39 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 393-12-02 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ที่
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53

ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 9021103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการทางาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 EN 101 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาเป็น
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ในชีวิตประจาวัน
1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1,ศท142 ภาษาอังกฤษ
3+3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พื้นฐาน2
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 1421102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 1500103 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารและทักษะการเรียน
3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรวี ิทยาลงกรณ์
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 9022102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูข้ ้อมูลข่าวสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 EN 102 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 อก104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1,อก105 ภาษาอังกฤษ
2+2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พื้นฐาน2,อก207 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3,อก208
+2+2
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4
1500130 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
3 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
1500137 สุนทรียศาสตร์
3 2062501 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
2+2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
1,3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสือ่ สารภาษาอังกฤษ 2

54 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3

55 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3

56 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3

57
58
59
60
61
62
63
64

1552321 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3
1553317 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3
1641301.. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศวรรษที
3่
2021202 ภาพพิมพ์ 1
3
2021303 ประติมากรรม 1
3
2033414 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปกรรม 1
3
2061201 ปฏิบตั ิดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
2
2061301 การฝึกโสตประสาทและการอ่านและเขียนโน้ต
3

65
66
67
68
69
70

2061401
2061702
2062302
2063301
2063503
2500106

ปฏิบตั ิดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
การซ่อมสร้างเครือ่ งดนตรีสากล
การเรียบเรียงเสียงประสาน
การประพันธ์ดนตรีเบือ้ งต้น
ดนตรีบาบัด
วิถไี ทย

2
3
3
3
3
3

3000-1221 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,3000-1222
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
อก 307 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1,อก 308 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ2
อก 401 ภาษาอังกฤษธุรกิจ3,อก 402 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ4
3212-21203 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3212-2102 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
1-2593201
ปลายคริสต์ประวั
ศตวรรษที
ติศาสตร์
่ 15เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2021201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน
2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน
2033411 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
2061201 ปฏิบตั ิฆอ้ งวงใหญ่ขั้นพื้นฐาน
2061301 การอ่านและการเขียนโน้ต,2061402 การฝึก
โสตประสาท
2061401 ปฏิบตั ิคีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน
2061702 การซ่อมสร้างเครือ่ งดนตรีสากล
2062302 การเรียบเรียงเสียงประสาน
2063301 การประพันธ์ดนตรีเบือ้ งต้น
2063503 ดนตรีบาบัด
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย,3000-1302 ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

2+2 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
2+2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2+2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3
3
3
3
3
3
2
3+2

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2
3
3
3
3
1+2

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
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ที่
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
2500106 วิถไี ทย
3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย,3000-1306
1+2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
เศรษฐกิจพอเพียง
2500106 วิถไี ทย
3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย, 3000-1307
1+2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ชีวิตกับสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี
2500106 วิถไี ทย
3 HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย,PHI1000 หลักการ
3+3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ดารงชีวิตในสังคม
2500106 วิถไี ทย
3 GESO1001 พลวัตสังคมไทย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2500110 มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย, 3000-1307
1+2 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ชีวิตกับสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี
2500110 มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
3 493-16-05 มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2500112 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 นต101 ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 05-110-103 หลักเศรษฐศาสตร์
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 3200-0101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 3971101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 EC200 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 สรบ 2002 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
2500118 การเมืองและการปกครองของไทย
3 POL1101 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2500120 มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม
3 ศ2501 สังคมและวัฒนธรรม
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก
2500120 มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม
3 01999141 มนุษย์กบั สังคม
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2500120 มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม
3 SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษวิทยาเบือ้ งต้น
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2500120 มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม
3 1432101 วัฒนธรรมไทย
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2500120 มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม
3 SO 103 สังคมวิทยาและมานุษวิทยา
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2500121 สังคมวิทยาเบือ้ งต้น
3 SOC1003 INTRO TO SOCIOLOGY & ANTHRO
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3 2592101 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
2551105 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์
3 POL1100 INTRODUCTION TO POLITICAL
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
SCIENCES
2551302 ระบบบริหารราชการไทย
3 2581201 ระบบบริหารราชการไทย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
2551307 ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์
3 05310203 ทฤษฎีองค์การ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2551401 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมาย
3 LAW1004 INTRODUCTION TO LAW
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2551402 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 2563501 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรวี ิทยาลงกรณ์
2551405 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์
3 2551102 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2551405 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์
3 67111 รัฐศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยบูรพา
2552101 การปกครองท้องถิน่ ไทย
3 2552101 การปกครองท้องถิน่ ไทย
3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรวี ิทยาลงกรณ์
2552201 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 POL2200 INTRO TO INTERNATIONAL RLT
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2552304 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3 05320202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2552515 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3 2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ที่
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจาปีก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชื่อ วิชา
รหัสวิชา/ชื่อ วิชา
สถาบั นการศึก ษา
2553312 การบริหารโครงการ
3 05310425 การบริหารโครงการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2553313 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
3 05310428 การบริหารเชิลกลยุทธ์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2553408 กฎหมายปกครอง
3 678382 กฎหมายปกครอง
3 มหาวิทยาลัยบูรพา
2554302 การบริหารค่าตอบแทน
3 3563402 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2561101 หลักกฎหมายเอกชน
3 2101101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2561101 หลักกฎหมายเอกชน
3 100100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยพะเยา
2561101 หลักกฎหมายเอกชน
3 678102 หลักกฎหมายเอกชน
3 มหาวิทยาลัยบูรพา
2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะนิติกรรมและสัญญา 3 678141 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 มหาวิทยาลัยบูรพา
2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะนิติกรรมและสัญญา 3 LAW1003 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สัญญา
2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะนิติกรรมและสัญญา 3 2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะหนี้
3 LAW2301 กฎหมายลักษณะหนี้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะหนี้
3 LAW2002 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยหนี้
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะหนี้
3 2561206 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2561104 กฎหมายอาญา 1
3 2562305 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2561104 กฎหมายอาญา 1
3 LAW2006 กฎหมายอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2561201 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2 LW 103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2561201 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2 2105101 ประวัติศาสตร์ระบบกฎหมายไทย
2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2561202 หลักกฎหมายมหาชน
3 2561301 หลักกฎหมายมหาชน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2561202 หลักกฎหมายมหาชน
3 2561208 หลักกฎหมายมหาชน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2561202 หลักกฎหมายมหาชน
3 41201 กฎหมายมหาชน
3 โรงเรียนนายเรือ
2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 มหาวิทยาลัยพะเยา
2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 LW 202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2561204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2 2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2562105. กฎหมายอาญา 2
3 LAW2007 กฎหมายอาญา 2
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะทรัพย์สนิ และที่ดิน
3 2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สนิ และที่ดิน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะทรัพย์สนิ และที่ดิน
3 2562104 กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะทรัพย์สนิ และที่ดิน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะทรัพย์สนิ และที่ดิน
3 LAW1306 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะทรัพย์สนิ และที่ดิน
3 2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สนิ และที่ดิน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะละเมิด จัดการ
3 2562105 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะละเมิด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งานนอกสัง่ และลาภมิควรได้
จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได้
2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะละเมิด จัดการ
3 LAW2003 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยละเมิด
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
งานนอกสัง่ และลาภมิควรได้
จัดการ งานนอกสัง่ ลาภมิควรได้
2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะละเมิด จัดการ
3 2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
งานนอกสัง่ และลาภมิควรได้
ลาภมิควรได้
2562108 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะซื้อขาย
3 2562108 เอกเทศสัญญา1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แลกเปลีย่ น ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
2562110 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะตัวแทน นายหน้า
3 2562110 เอกเทศสัญญา 3
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกันภัย
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ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
139 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 2562112 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่

140 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะหุ้นส่วนและบริษัท
141 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะหุ้นส่วนและบริษัท
142 2562115 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 2

3
3
3

143 2562116 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 3

3

144
145
146
147

2562117
2562205
2562205
2562206

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะมรดก
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีในศาลแรงงาน

2
2
2
3

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2563113
2563113
2563113
2563114
2563114
2563115
2563115
2563117
2563117
2563117
2563119
2563207

กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะครอบครัว
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะครอบครัว
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะครอบครัว
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะมรดก
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะมรดก
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 1
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 1
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 1
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 1
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 1
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกจิ การ
กฎหมายปกครอง

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

171 2563208 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
172 2563209 กฎหมายแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีในศาลแรงงาน

2
3

100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
2562109 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะยืม ฝาก
ทรัพย์ ค้าประกัน จานอง จานา
2562110. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะตัวแทน
นายหน้า ประกันภัย+2563112 กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ลกั ษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2563114 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะมรดก
2562203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2563701 กฎหมายแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีในศาล
แรงงาน
05-000-104 กฎหมายธุรกิจ
05-110-104 กฏหมายธุรกิจ
305-15-05 กฎหมายธุรกิจ
3200-0102 กฎหมายธุรกิจ
3200-1002 กฎหมายธุรกิจ
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ
395-13-05 กฎหมายธุรกิจเบือ้ งต้น
40205 กฎหมายธุรกิจ
LA102 กฎหมายธุรกิจ
นต 214 กฎหมายธุรกิจ
สรบ 2003 กฎหมายธุรกิจ
100209 กฎหมายครอบครัว
LAW2308 กฎหมายลักษณะครอบครัว
2563204 กฎหมายลักษณะครอบครัว
2563205 กฎหมายลักษณะมรดก
LW 311 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
2563116 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 1
2563504 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
LAW3006 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 1
2563515 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 1
LA331 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 1
2563510 กฎหมายล้มละลาย
2562511 กฏหมายปกครอง 1,2562512 กฏหมาย
ปกครอง 2
2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2562206 กฎหมายแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีในศาล
แรงงาน
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มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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3
3
3
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3
3
3
3+3
2
3

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจาปีก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชื่อ วิชา
รหัสวิชา/ชื่อ วิชา
สถาบั นการศึก ษา
2564208 กฎหมายภาษีอากร
3 2563508 กฎหมายภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2564209 กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการไทย
3 2562503 กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการไทย 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
2564403 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 2564401 กฎหมายเกีย่ วกับการค้าระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2564501 การว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3 2564603 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย+2564604 การว่า
2+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ความและศาลจาลอง
2592404 กฎหมายอาญา
3 678261 กฎหมายอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยบูรพา
3010205 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั
3 3022101 การวิเคราะห์สถานการณ์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
3011101 หลักนิเทศศาสตร์
3 3011101 หลักนิเทศศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
3011104 หลักโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3 3031101 หลักการประชาสัมพันธ์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
3011202 การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 3011202 การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
3011204 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3 3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
3013901 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3 3002201 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2102 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3901-1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2103 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 05-540-202 ภาษาปาสคาล
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2101 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3 โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 396-12-01 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3501203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3501203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 303-31-07 ระบบสารสนเทศเพื่อการงานแผนทางการบริหาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3501203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
3501203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3215-2004 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 05-051-207 โครงสร้างข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 3204-2006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 39012002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 3901-2002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 3962106 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3502103 ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3961104 ระบบปฏิบตั ิการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3502103 ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 05-051-103 การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3502103 ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3204-2004 ระบบปฏิบตั ิการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3502103 ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3901-2001 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
ระบบปฏิบตั ิการ
3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3961301 ระบบฐานข้อมูล
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 05-051-201 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจาปีก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชื่อ วิชา
รหัสวิชา/ชื่อ วิชา
สถาบั นการศึก ษา
3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3204-2104 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3901-1003 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3204-2103 โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านบัญชี
3 โรงเรียนพณิชยการพลาชัยร้อยเอ็ด
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3204-2119 การใช้โปรแกรมชุดสานักงาน
3 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3204-2120 โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านบัญชี
3 เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-042-104 การใช้คอมพิวเตอร์ใบงานบัญชี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3000-0201 โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-000-108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-530-121 โปรแกรมสาเร็จรูป 1
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-051-160 โปรแกรมสาเร็จรูป1
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3201-2011 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3203-2003 การใช้โปรแกรมชุดสานักงานในงาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เลขานุการ
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3216-2004 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3901-1002 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 396-11-01 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 396-11-09 โปรแกรมสาเร็จรูป1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 306-21-02 โปรแกรมสาเร็จรูป 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3502201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-551-202 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3502301 ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3204-2004 ระบบปฏิบตั ิการ+3204-2105 การพัฒนา 3+3 โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3000-0204 ระบบฐานข้อมูลเบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3204-2002 ระบบฐานข้อมูล
3 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 396-13-01 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 4133202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 32152004 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 05-051-204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 05-051-204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 393-21-07 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 GE112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 คพ 212 ระบบสารสนเทศธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3503105 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 3901-2003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3503108 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 สบค 2407 การจัดการสานักงานอัตโนมัติ
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3503108 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3203-2011 การปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
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3503108 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3204-2105 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา
3503111 เทคโนโลยีสอื่ ประสม
3 3204-2403 การใช้โปรแกรมสือ่ ประสม
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3503111 เทคโนโลยีสอื่ ประสม
3 3204-2117 การใช้ระบบสือ่ ประสม
3 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 3962107 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 05-051-209 การวิเคราะห์ระบบ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 32042009 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3503114 ระบบเครือข่ายและการสือ่ สารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3962401 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503114 ระบบเครือข่ายและการสือ่ สารข้อมูลทางธุรกิจ
3 05-051-202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3503114 ระบบเครือข่ายและการสือ่ สารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3901-1004 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3503114 ระบบเครือข่ายและการสือ่ สารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3503114 ระบบเครือข่ายและการสือ่ สารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3204-2010 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 396-11-09 โปรแกรมสาเร็จรูป 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 05-551-207 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสานักงาน
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 05051107 โปรแกรมสาเร็จรูป2
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 05-052-101 การใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงาน
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2404 หลักการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2206 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพือ่ พัฒนาเว็บเพจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2406 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ 3 มิติ
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3961501 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 05-051-203 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2402 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกฯ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2402 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3503211 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 05-052-205 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503211 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 3202-2026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
3503211 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3503211 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 396-25-04 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503217 การประยุกต์ใช้อนิ เทอร์เน็ต
3 05-052-204 การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3503217 การประยุกต์ใช้อนิ เทอร์เน็ต
3 3204-2011 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
3503218 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
3 3503218 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3503221 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3200-0005 การใช้เครือ่ งใช้สานักงาน+3204-2301
3+2 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3503221 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3204-2105 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
3503221 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3204-2301 ระบบสานักงานอัตโนมัติ+3204-2308
2+2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร
3503302 การสือ่ สารข้อมูลและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุ
3 รกิจ3204-2003 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
3503302 การสือ่ สารข้อมูลและการจัดการเครือข่าย
3 3204-2010 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
3503401 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 3204-2109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3503401 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
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ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
3503403 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 3000-0201 โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
3503403 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 3204-2121 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านธุรกิจ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
3503502 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3503503 การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3 3204-2104 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย
3 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 3200-1007 เทคนิคการปฏิบตั ิงานสานักงาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 05-000-002 การปฏิบตั ิงานสานักงาน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 3101111 การบริหารงานสานักงาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 3200-0005 การใช้เครือ่ งใช้สานักงาน
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 398-11-01 การปฏิบตั ิงานสานักงาน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 3215-2001 การจัดการสานักงาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 สรบ 2008 เทคนิคการปฏิบตั ิงานสานักงาน
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3521103 การบัญชีการเงิน
3 3521103 หลักการบัญชี
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3521103 การบัญชีการเงิน
3 3951101 การบัญชี1+3951102 การบัญชี2
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3521103 การบัญชีการเงิน
3 05-410-103 การบัญชีการเงิน
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจานงค์
3521103 การบัญชีการเงิน
3 05-000-107 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3521103 การบัญชีการเงิน
3 05-000-003 การบัญชี 1,05-000-004 การบัญชี2
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3521103 การบัญชีการเงิน
3 32012001 การบัญชีการเงิน
3 โรงเรียนพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
3521103 การบัญชีการเงิน
3 3200-0002 บัญชีเบือ้ งต้น1,3200-0003 บัญชีเบือ้ งต้น2
3+3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3521103 การบัญชีการเงิน
3 3200-0002 การบัญชีเบือ้ งต้น1,3200-0003 การบัญชี 3+3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เบือ้ งต้น2
3521103 การบัญชีการเงิน
3 3200-1006 การบัญชีการเงิน
3 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
3521103 การบัญชีการเงิน
3 395-11-03 การบัญชีการเงิน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3521103 การบัญชีการเงิน
3 395-13-02 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3521104 หลักการบัญชี
3 05-000-003 การบัญชี1+05-000-004 การบัญชี2
3+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3521104 หลักการบัญชี
3 05-000-107 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3521104 หลักการบัญชี
3 30202 หลักการบัญชี
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3521104 หลักการบัญชี
3 3200-0001 หลักการบัญชีเบือ้ งต้น 1
3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
3521104 หลักการบัญชี
3 3200-0001 หลักการบัญชีเบือ้ งต้น 1+3200-0004
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม
หลักการบัญชีเบือ้ งต้น 2
3521104 หลักการบัญชี
3 3200-0002 บัญชีเบือ้ งต้น 1+3200-0003 บัญชี
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เบือ้ งต้น 2
3521104 หลักการบัญชี
3 3200-1006 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3521104 หลักการบัญชี
3 395-11-01 การบัญชี 1+395-11-02 การบัญชี 2
3+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3521104 หลักการบัญชี
3 395-11-03 การบัญชีการเงิน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3523201 การบัญชีธนาคาร
3 3201-2017 การบัญชีธนาคาร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจ
3 3201-2015 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
3523204 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3 3201-2016 การบัญชีรฐั บาล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3523301 การวางระบบบัญชี
3 05-041-101 ระบบบัญชี
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3523301 การวางระบบบัญชี
3 3201-2010 ระบบบัญชี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 05-000-206 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 3201-2012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
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ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
3523405 การภาษีอากร
3 305-15-01 การภาษีอากร 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3523405 การภาษีอากร
3 3200-1009 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3523405 การภาษีอากร
3 3215-2004 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3523405 การภาษีอากร
3 395-13-04 การภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3524201 การบัญชีภาษีอากร
3 3201-2007 การบัญชีภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3524205 การบัญชีภาษีอากร
3 3200-2007 การบัญชีภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2021 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2109 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 05-042-205 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 05042206 การบัญชีบริหาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2010 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2018 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยการอาชีพโพธิท์ อง
3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 3201-2008 การตรวจสอบภายใน
3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 05-042-208 การตรวจสอบภายใน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3524311 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3 05-042-104 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3524311 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3 305-34-01 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3524311 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3 3201-2011 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
3531101 การเงินธุรกิจ
3 05061103 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3531101 การเงินธุรกิจ
3 10003301 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
3531101 การเงินธุรกิจ
3 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3531101 การเงินธุรกิจ
3 3205-2003 การเงินธุรกิจ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
3531101 การเงินธุรกิจ
3 3215-2005 การเงินธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3531101 การเงินธุรกิจ
3 3531101 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3531101 การเงินธุรกิจ
3 3921103 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3531101 การเงินธุรกิจ
3 กง 201 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 05-000-106 การภาษีอากร
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 05-110-216 การภาษีอากร
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจานงค์
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 3200-1009 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 3201-2108 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 3201-3001 การภาษีอากร
3 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 391-25-13 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 395-13-04 การภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 นต 315 การภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
3 สรบ 2009 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3533301 หลักการลงทุน
3 05061205 หลักการลงทุน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3533404 การวางแผนกาไรและการควบคุม
3 05-042-209 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3533404 การวางแผนกาไรและการควบคุม
3 3201-2009 การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3541101 หลักการตลาด
3 05-000-101 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3541101 หลักการตลาด
3 05-000-102 หลักการตลาด
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3541101 หลักการตลาด
3 05-220-101 หลักการตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
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ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
3541101 หลักการตลาด
3 304-11-01 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3541101 หลักการตลาด
3 3200-0103 หลักการตลาด
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3541101.. หลักการตลาด
3 3200-1003 หลักการตลาด
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3541101 หลักการตลาด
3 3200-1005 หลักการตลาด
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3541101 หลักการตลาด
3 394-11-02 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3541101 หลักการตลาด
3 MK212 การตลาด
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3541101 หลักการตลาด
3 ตล 201 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3542105 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 05-021-102 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3542105 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 05-220-331 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3542105 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 304-21-03 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3542105 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 3202-2006 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3542105 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 394-11-04 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3542108.. การบริหารช่องทางการตลาด
3 05210101 การจัดจาหน่าย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3542108.. การบริหารช่องทางการตลาด
3 3202-2018 การบริหารการจัดจาหน่าย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3542108.. การบริหารช่องทางการตลาด
3 3543110 การบริหารช่องทางการตลาด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3542109 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 3202-2026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ รดิตถ์
3542112 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3 3202-2022 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3542113 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3 3202-2022 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
3542305 การบริหารการขาย
3 3202-2001 การจัดการขาย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3542308 การบริหารตราสินค้า
3 3202-2013 การสร้างตราสินค้า
3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
3542309 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทาน
3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3542310 เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
3 3202-2012 ศิลปการขายขั้นสูง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 05-021-208 การส่งเสริมการตลาด
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-2012 ศิลปการขายชั้นสูง,3202-2014 หลักการ 3+3+3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จัดการการกระจายสินค้า,3210-2004 การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ
3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 05-111-101 หลักการโฆษณา
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 05-240-218 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 394-11-05 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์,
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
394-11-06 การส่งเสริมการขาย
3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-2005 การส่งเสริมการขาย
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3542402.. การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
3 3542403 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3542403 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
3 3202-2023 การสือ่ สารทางการตลาด
3 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
3542404 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 05240218 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3542404 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-2005 การส่งเสริมการขาย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3542404 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-2005 การส่งเสริมการขาย+3210-2003
3+3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
หลักการโฆษณา
3542404 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-9001 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
3543101 การบริหารการตลาด
3 3202-2016 การบริหารการตลาด
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
3543103 กลยุทธ์การตลาด
3 3202-2003 กลยุทธ์การตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3543104 การตลาดบริการ
3 3202-2010 การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
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ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
3543110 การบริหารช่องทางการตลาด
3 3202-2018 การบริหารการจัดจาหน่าย
3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
3543110 การบริหารช่องทางการตลาด
3 05-021-205 การจัดจาหน่าย
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3543110 การบริหารช่องทางการตลาด
3 05-210-101 การจัดจาหน่าย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3543110 การบริหารช่องทางการตลาด
3 394-21-10 นโยบายการจัดจาหน่าย+394-21-11 การ 3+3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
จัดการขาย+394-21-12 การจัดการการค้าปลีก
3543303 การจัดซื้อ
3 3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3543309 การตลาดบริการ
3 3202-2010 การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ
3 3202-2008 การตลาดเพื่อการส่งออก
3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
3544902 การวิจัยการตลาด
3 3202-2002 การวิจัยตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3561101 องค์การและการจัดการ
3 05-000-103 หลักการจัดการ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3561101 องค์การและการจัดการ
3 05-310-101 หลักการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3561101 องค์การและการจัดการ
3 2591201 องค์กรและการจัดการเพือ่ พัฒนาชุมชนเบือ้ งต้น
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
3561101. องค์การและการจัดการ
3 30204 องค์การและการจัดการ
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3561101. องค์การและการจัดการ
3 303-11-01 หลักการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3561101 องค์การและการจัดการ
3 3200-0104 หลักการจัดการ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา
3561101. องค์การและการจัดการ
3 3200-1002 หลักการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3561101 องค์การและการจัดการ
3 3200-1003 หลักการจัดการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3561101 องค์การและการจัดการ
3 393-11-02 หลักการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3561101. องค์การและการจัดการ
3 MMG101 องค์การและการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3561101 องค์การและการจัดการ
3 จก 200 หลักการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3561101. องค์การและการจัดการ
3 สรบ 2006 หลักการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3561110 การเป็นผูป้ ระกอบการ
3 3200-0003 การเป็นผูป้ ระกอบการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3561502 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการจัดการคุณภาพ
3 393-23-05 การจัดการคุณภาพ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 499-11-01 สถิติเบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 409-32-16 การวิเคราะห์ธรุ กิจเชิงสถิติ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 4112105 สถิติธรุ กิจ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 BA207 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 คณ 201 สถิติธรุ กิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 3000-1603 สถิติ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 05000105 สถิติธรุ กิจ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 05-000-105 สถิติธรุ กิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 30001524 สถิติ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3562131 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 303-41-08 การจัดการระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3562133 การจัดการพนักงานสัมพันธ์
3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 3562131 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 393-21-08 การจัดการระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3562207 จิตวิทยาองค์การ
3 3000-1602 จิตวิทยาการทางาน
3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
3562207 จิตวิทยาองค์การ
3 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ+71111 จิตวิทยา
6+6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การบริการ
3562211 การจัดการคุณภาพ
3 3001-1001 การบริหารคุณภาพในองค์กร
3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
3562212 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
3 3202-2007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
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สถาบั นการศึก ษา
3562212 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
3 3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3 3000-1606 มนุษย์สมั พันธ์ในการทางาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3 691-11-03 มนุษยสัมพันธ์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3562304 การบริหารโครงการทางธุรกิจ
3 3208-3001 การบริหารโครงงาน
3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
3562304 การบริหารโครงการทางธุรกิจ
3 3215-2009 การบริหารโครงการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3562304 การบริหารโครงการทางธุรกิจ
3 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3 3101206 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3 3215-2009 การบริหารโครงการ
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3208-2001 การบริหารงานบุคคล
3 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3109201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3200-2001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 393-22-02 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 HRM2101 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 32112005 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3215-2006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 3101214 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 30000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 30000102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
3 โรงเรียนวิสยั ทัศน์เทคโนโลยีอา่ งทอง
3562505 ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทีม
3 303-31-04 ภาวะผูน้ า
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3562505 ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทีม
3 3563502 ภาวะผูน้ าและการทางานเป็นทีม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3562505 ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทีม
3 3207-2011 ภาวะผูน้ าและการสร้างแรงจูงใจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 393-21-12 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 3211-2011 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 3202-2007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3563207 การจัดการผลิตและการดาเนินงาน
3 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3563207 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3 จก 300 การจัดการการดาเนินงาน
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3563207 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3 3594904 การบริหารการผลิตและการปฏิบตั ิการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3563207 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3 3214-2012 การบริหารการผลิต
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
3563207 การจัดการผลิตและการดาเนินงาน
3 MGT2102 OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MGT
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3563210 การจัดการพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 05220331 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3563210 การจัดการพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 3202-2006 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
3563212 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทาน
3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
3563233 การเงินและการวิเคราะห์การลงทุน
3 3201-2012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
3563301 การจัดการพนักงานสัมพันธ์
3 3207-2008 แรงงานสัมพันธ์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3563301 การจัดการพนักงานสัมพันธ์
3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3563402 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกือ้ กูล
3 393-22-07 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูล
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
3 3207-2006 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
3 3203-2014 เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
3563408 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3563502 ภาวะผูน้ าและการทางานเป็นทีม
3 393-22-04 ภาวะผูน้ า
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3563502 ภาวะผูน้ าและการทางานเป็นทีม
3 3207-2011 ภาวะผูน้ าและการสร้างแรงจูงใจ
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
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ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
3563502 ภาวะผูน้ าและการทางานเป็นทีม
3 3101320 ภาวะผูน้ าและการทางานเป็นทีม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3563502 ภาวะผูน้ าและการทางานเป็นทีม
3 32072011 ภาวะผูน้ าและสร้างแรงจูงใจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
3564106 จริยธรรมทางธุรกิจและนิสยั อุตสาหกรรม
3 303-21-03 ความรูท้ ั่วไปทางธุรกิจและจริยธรรม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3564106 จริยธรรมทางธุรกิจและนิสยั อุตสาหกรรม
3 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3564131 การจัดการเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3 3564204 การจัดการนาเข้าและส่งออก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3564131 การจัดการเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3 05-021-209 การนาเข้าและการส่งออก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3564131 การจัดการเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3 3214-2008 หลักการนาเข้าและส่งออก
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3564131 การจัดการเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3 05-230-306 การนาเข้าและการส่งออก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3564131 การจัดการเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3 394-21-13 การนาเข้าและการส่งออก
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 3215-2002 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 จก 421 การจัดการกลยุทธ์
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 3218-2007 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 MGT3101 STRATEGIC MANAGEMENT
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 600-11-01 ยุทธศาสตร์แห่งความสาเร็จ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3564905 วิธวี ิจัยทางธุรกิจ
3 303-41-15 วิจัยธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3564905 วิธวี ิจัยทางธุรกิจ
3 จก 401 วิธกี ารวิจัยธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3564905 วิธวี ิจัยทางธุรกิจ
3 05-021-211 ระเบียบวิธกี ารวิจัยตลาดเบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3571108 จิตวิทยาการบริการและเทคนิคการต้อนรับ
3 03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3573213 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 03763431 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3573403 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3 0376334 การจัดการและการดาเนินการในธุรกิจนาเทีย่ ว
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3582111 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3 3214-2003 การบริหารระบบข้อมูลสาหรับโลจิสติกส์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3582231 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3582233 การจัดการการจัดหา
3 3562104 กาบริหารการจัดซื้อ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3582403 การจัดการเพื่อการส่งออกและการนาเข้า
3 05230306 การนาเข้าและการส่งออก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3582501 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3 3582111 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3583121 การขนส่งและการกระจายสินค้า
3 3214-2102 การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3583137 การจัดการเพื่อการส่งออกและนาเข้า
3 3214-2008 หลักการนาเข้าและส่งออก
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3583232 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง
3 3214-2205 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3583251 การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินค้า
3 3612301 การจัดการคลังและสินค้า
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3583301 การจัดการการจัดหาและการจัดซื้อ
3 3582233 การจัดการการจัดหา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 3000-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 397-11-01 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 05-110-103 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 309-21-04 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 3104201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 309-21-05 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 3104202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3207-2001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
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ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3215-2003 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3215-2006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3400-1003 การบริหารงานบุคคล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3623104 การบริหารผลการปฏิบตั ิงาน
3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3623105 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกือ้ กูล
3 3207-2005 การจัดการค่าจ้างและสวัสดิการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
3623106 การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
3623106 การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3 3207-2008 แรงงานสัมพันธ์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3000-0201 โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยการอาชีพโพธิท์ อง
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรวี ิทยาลงกรณ์
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 517100 ความรอบรู้ทางด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3203-2004 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรวี ิทยาลงกรณ์
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 3000-1423 วิทยาศาสตร์4
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 493-11-04 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั คุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 1102109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3 4072324 อนามัยการเจริญพันธุ์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3 4122604 โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3 396-11-01 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3 05-000-108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3 3000-0201 โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 3000-1423 วิทยาศาสตร์ 4
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 วท202 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกบั การดานินชีวิต
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 11101141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 สบพ 1501 วิทยาศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
4021101 เคมีเบือ้ งต้น
3 5505101 เคมีทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4021102 ปฏิบตั ิการเคมีเบือ้ งต้น
1 5505102 ปฏิบตั ิการเคมีทั่วไป
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4091101 แคลคูลสั 1
3 MATH1401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
4091201 หลักการคณิตศาสตร์
3 4209102 หลักการคณิตศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4091401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 3000-1524 แคลคูลสั 1
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
4091401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 30001525 แคลคูลสั 1
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
4091401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 3000-1526 แคลคูลสั 1
3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
4111104 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
3 ฐ1010 ชีวสถิติเบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก
4111104 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
3 3000-1524 สถิติ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
4112105 สถิติธรุ กิจ
3 05-000-105 สถิติธรุ กิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
4112105 สถิติธรุ กิจ
3 05-110-110 สถิติธรุ กิจ 1
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
4112105 สถิติธรุ กิจ
3 3000-1524 สถิติ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
4112105 สถิติธรุ กิจ
3 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4112105 สถิติธรุ กิจ
3 499-11-01 สถิติเบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
4112105 สถิติธรุ กิจ
3 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4131502 ระบบการสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 4132701 ระบบการสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป
3 05-530-121 โปรแกรมสาเร็จรูป 1+05-530-122
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
โปรแกรมสาเร็จรูป 2
4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป
3 3000-0201 โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
4141201 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 4141204 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4141202 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
3 4132202 ระบบฐานข้อมูล
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4142201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 4142201 โครงสร้างข้อมูล
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4571305 โภชนาการ
3 3404-2001 โภชนาการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
4571306 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
3 3404-2002 วิทยาศาสตร์และการประกอบอาหาร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
5513202 เขียนแบบวิศวกรรม
3 6061201 เขียนแบบวิศวกรรม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5573306 เครือ่ งกลไฟฟ้า
3 3104-2002 เครือ่ งกลไฟฟ้า 1
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
5574603 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร์, 3105-2014
2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ไมโครคอนโทรลเลอร์
6002301 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3 615381 วิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครือ่ งกล
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
6012301 วงจรไฟฟ้า 1
3 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
6012301 วงจรไฟฟ้า 1
3 3127-1001 วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
6012301 วงจรไฟฟ้า 1
3 3104-1001 วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
6033301 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า+3104-2106
3+2 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
6013202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 3104-1001 วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
6013202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 3104-2010 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
6013203 เครือ่ งกลไฟฟ้า
3 3104-2002 เครือ่ งกลไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
6013402 การออกแบบระบบดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์
3 3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค+3105-2012 ไมโคร
2+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
โพรเซสเซอร์
6013402 การออกแบบระบบดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์
3 3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล+3105-2012
2+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ไมโครโพรเซสเซอร์
6014403 อิเล็กทรอนิกส์กาลังสาหรับระบบอัตโนมัติ
3 3105-2101 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
6022307 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
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ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์,3104-2011
2+3 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ไมโครคอนโทรลเลอร์
6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร์,3105-1003
3+2 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
ดิจิตอลประยุกต์
6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 31042011 ไมโครคอนโทรลเลอร์,3105-1004 ดิจิตอล 3+2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ประยุกต์
6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์,3104-2403
2+3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน
6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3105-2012 ไมโครโปรเซสเซอร์,3105-2014
2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ไมโครคอนโทรลเลอร์
6043303 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 3105-2101 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
6043303 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
6051201 เครือ่ งมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า,3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า2
2+3 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
6051201 เครือ่ งมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด,
3+2 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3105-1002 เครือ่ งมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6051201 เครือ่ งมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3105-1002 เครือ่ งมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,
2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3105-2102 เครือ่ งมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรม
6051201 เครือ่ งมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3105-1002 เครือ่ งวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,
2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
6051201 เครือ่ งมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า, 3104-2001 การติดตัง้ ไฟฟ้า 1
2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
6061201 เขียนแบบวิศวกรรม
2 3102-2004 เทคโนโลยีแคดแคม
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
6062202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 615112 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
6062202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม1
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
6063201 เทอร์โมไดนามิกส์
3 31000111 เทอร์โมไดนามิกส์
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
6081202 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3 31042007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
6082202 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3 3100-0106 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
6082302 กรรมวิธกี ารผลิต
3 615282 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
6082302 กรรมวิธกี ารผลิต
3 3100-0115 กรรมวิธีการผลิต, 3111-2207 กระบวนการผลิต 2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
6082302 กรรมวิธกี ารผลิต
3 3100-0115 กรรมวิธกี ารผลิต,3202-2002 โปรแกรมซีเอ็นซี 2+2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
6083202 การจัดการควบคุมคุณภาพ
3 3100-0150 การควบคุมคุณภาพ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
6083303 การบารุงรักษาทางวิศวกรรม
3 3111-2101 การบริหารงานบารุงรักษา,3111-2102
3+3+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
งานซ่อมบารุงรักษา,3111-2103 งานซ่อมบารุงรักษา
เครือ่ งจักรกล
6083303 การบารุงรักษาทางวิศวกรรม
3 3111-2102 งานซ่อมบารุงรักษา,3111-2103 งาน
3+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ซ่อมบารุงรักษาเครือ่ งจักรกล
6083303 การบารุงรักษาทางวิศวกรรม
3 3111-2102 งามซ่อมและบารุงรักษา
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
6083304 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 3111-2105 การวางผังโรงงานและการติดตั้ง
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
6171201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา
9001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรทีก่ าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ตดิ ต่อยืน่ ใบคาร้องขอยกเว้น พร้อมคาอธิบายรายวิชาทีก่ องบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ที่
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638

ตารางผลการเที ยบรายวิ ชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
รหั สวิ ชา/ชื่ อ วิ ชา
สถาบั นการศึก ษา
9001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 693-11-01 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
3 วิทยาลัยการอาชีพเซกา
9001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 00011001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
9001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 0411101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดสุพรรณบุรี
9001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
9001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสือ่ สารในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม
9001102 การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3 1500107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 0411102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดสุพรรณบุรี
9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสือ่ สารภาษาอังกฤษ1 ,
2+2 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา

639 9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
640 9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
641 9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร

3
3
3

642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

9001104
9001106
9001106
9001108
9001109
9001108
9001109
9001201
9001201
9001203
9001204
9001205
9001206
9001301
9001302
9001302
9001302
9001302
9001302

การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
ชีวิตกับจริยธรรม
ชีวิตกับจริยธรรม
การคิดและการพัฒนาตน
การพัฒนาบุคลิกภาพ
สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
อยุธยาศึกษา
มนุษย์ สังคม และสิง่ แวดล้อม
มนุษย์ สังคม และสิง่ แวดล้อม
มนุษย์ สังคม และสิง่ แวดล้อม
มนุษย์ สังคม และสิง่ แวดล้อม
มนุษย์ สังคม และสิง่ แวดล้อม

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

661
662
663
664

9001303
9001303
9001304
9001305

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
ไทยศึกษา

3
3
3
3

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสือ่ สารภาษาอังกฤษ 2
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

693-12-02 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ศ1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
1500130 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1500129
0001102
1500132
1500140
1500132
1500140

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร

1500120 จริยธรรมกับชีวิต+1500121 ความจริงของชีวิต

0002102 จริยธรรมกับชีวิต
1500123 การคิดและการพัฒนาตน
1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
0001103 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
2500105 อยุธยาศึกษา
2500110 มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
0003103 ชีวิตกับสิง่ แวดล้อม
0411103 ชีวิต สังคม และสิง่ แวดล้อม
493-16-05 มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
ศ1103 มนุษย์และสิง่ แวดล้อม+ศ2501 สังคมและ
วัฒนธรรม
2500112 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
0003104 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
10151 ไทยศึกษา

3
3
3

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดสุพรรณบุรี
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ตารางผลการเที ยบรายวิชาจากสถาบั นการศึก ษาอื่ น เข้าสู่ระบบการศึก ษาในหลัก สูตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา ปะจ าปี ก ารศึก ษา 2560
หลัก สูตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
หลัก สูตรจากสถาบั นอื่ น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหั สวิชา/ชื่ อ วิชา
รหั สวิชา/ชื่ อ วิชา
สถาบั นการศึก ษา
665 9001308 การจัดการธุรกิจปัจจุบนั
3 2500113 การจัดการธุรกิจยุคใหม่
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
666 9001308 การจัดการธุรกิจปัจจุบนั
3 3200-1004 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
667 9001308 การจัดการธุรกิจปัจจุบนั
3 393-11-01 ธุรกิจเบือ้ งต้น+393-11-05 เทคนิคการ
3+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จัดการสมัยใหม่
668 9001309 ภูมศิ าสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
3 2500108 ภูมศิ าสตร์ประเทศไทย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
669 9001310 เอเชียศึกษา
3 2500119 เอเชียศึกษา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
670 9001401 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3 4000115 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
671 9001402 ผูน้ านันทนาการ
3 4000116 ผูน้ านันทนาการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
672 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
673 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
674 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
675 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
676 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 0411207 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดสุพรรณบุรี
677 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 ศ1102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก
678 9001405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
679 9001406 การออกแบบเว็บเบือ้ งต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์+
3+3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
3204-2106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
680 9001406 การออกแบบเว็บเบือ้ งต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 3204-2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
681 9001406 การออกแบบเว็บเบือ้ งต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 3204-2203 หลักการออกแบบเว็บเพจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
682 9001407 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 0004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
683 9001407 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
684 9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
685 9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
686 9001409 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 AGE141 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
687 9001409 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
688 9001410 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3 4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
689 9001411 อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต
3 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกั บ หลัก สูตรที่ก าลังศึก ษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเที ยบโอนรายวิชาให้ ติดต่อ ยื่นใบคาร้อ งขอยกเว้น พร้อ มคาอธิ บ ายรายวิชาที่ก องบริก าร
ที่
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ตอนที่

3 งำนบริกำร
และสวัสดิกำร
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บริกำรและสวัสดิกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
นักศึกษาแต่ละระดับชั้นจะได้รับการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และในแต่ละกลุ่ม มหาวิทยาลัยฯจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม
เพื่อช่วยเหลือทางวิชาการและแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะช่วยเหลือ แนะนาการลงทะเบียนวิชาเรียน การเรียน การเลือกวิชาเรียน
วิชาเอก วิชาโท การวางตัว ตลอดจนถึงความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาแต่ละคนจึงต้องไปขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ของตนเสมอ
กำรรับส่งจดหมำยและธนำณัติ
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ฯ ได้ จั ด ชั้น จดหมายส าหรับ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนที่ บ ริ เวณองค์ ก ารนั ก ศึ กษา ส่ วนพั ส ดุ และธนาณั ติ
นักศึกษาจะไปรับได้จากกองพัฒนานักศึกษา
กำรรักษำพยำบำลและบริกำรสุขภำพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ มี อาคารพยาบาล สาหรับช่ วยเหลื อ ในด้ านสุขภาพอนามัยของนั กศึกษา โดยมีแพทย์ พยาบาล
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจา คอยให้คาแนะนาปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย มียาและเครื่องมือพยาบาลที่จะให้บริการแก่นักศึกษา ณ
อาคาร 2 ชั้นล่าง
ศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบริการจาหน่ายเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ฯ ให้กับนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียนโดยเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา
08.00 - 16.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา อาคาร
เรียนรวมและปฏิบัติการรวม โทร 0 3532 2162 หรือ 0 3527 6555 – 9 ต่อ 7251
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บริกำรแนะแนว
บริการแนะแนวที่จัดขึ้นเพื่อนักศึกษา มีดังนี้
1. บริ ก ารสารวจข้ อ มู ล เป็ น รายบุ ค คล เป็ น บริ การที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ต้ อ งการทราบข้อ มู ล หรื อ รายละเอี ย ดต่ างๆเกี่ ยวกั บ
นักศึกษาให้มากที่สุด เพื่อจะได้เข้าใจนักศึกษาได้ดีขึ้น ทราบถึงความต้องการและปัญหาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และปัญหา
ของนักศึกษา โดยส่วนรวมว่ามีลักษณะอย่างไรเพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป
2. บริการสนเทศ เป็นบริการที่ให้ข่าวสารแก่นักศึกษาที่นอกเหนือไปจากหลักสูตร วิชาเรียน ข่าวสารต่างๆ เหล่านี้ได้แก่
ข่าวสารทางการศึกษา ข่าวสาร ด้านอาชีพ และข่าวสารเกี่ยวกับการปรับตัว บริการนี้ได้จัดในรูปต่อไปนี้
2.1 ห้องสมุดอาชีพ ตั้งอยู่ในอาคารของนักศึกษา ห้องสมุดอาชีพนี้ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และการปรับตัว
2.2 การจัดรายการกระจายเสียงของสถาบันฯ
2.3 จัดป้ายนิเทศ
2.4 การจัดทาข่าวสารแนะนา
2.5 จัดนิทรรศการ
3. บริการให้คาปรึกษา บริการนี้มุ่งช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการแก้ไขเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตอยู่ใน
สถาบันฯ อย่างมีความสุข ถ้านักศึกษามีปัญหาแก้ไม่ตก เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัว ฯลฯ ให้ไป
รับการบริการได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
4. บริการจัดวางตัวบุคคล บริการนี้มุ่งที่จะช่วยเหลือนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษ
หรือต้องการฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน งานบริการนี้ได้แก่
4.1 การจัดหางาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักหารายได้ พิเศษ เพื่อน ามาใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนทั้งยังช่วยให้
นักศึกษามีประสบการณ์ในการทางาน งานที่จะทา ได้แก่ งานสอนพิเศษ งานบ้าน ซักผ้า รีดผ้า เลี้ยงเด็ก ทาสวน งานไฟฟ้า งาน
ศิลปะ ฯลฯ นักศึกษาที่สนใจจะหางานทา ติดต่อที่ห้องสมุดอาชีพ
4.2 การฝึกอบรมอาชีพ บริการนี้มุ่งที่ก ารเสริมความสามารถพิเศษด้านอาชีพ ให้แก่ นักศึกษาเพื่อจะได้มีความรู้
ความสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักต่อไปการเปิดฝึกอบรมแต่ละครั้งจะแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบ
4.3 การจัดสรรเงินทุนการศึกษาที่ได้จากผู้มีอุปการะคุณ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่หนึ่ง เงินทุนต่อเนื่องที่ให้นักศึกษาจนจบหลักสูตร ทุนประเภทนี้นักศึกษาได้รับเป็น งวดๆ ตามที่เจ้าของ
ทุนส่งมา เช่น ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนธนาคารออมสินทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน เป็นต้น
ประเภทที่ สอง เงินทุ น ที่ม อบให้ แก่นั กศึกษาแต่ละปี โดยฝากเงินเข้าบัญ ชี ธนาคารเก็บดอกผลจ่ายเป็น เงิน ทุ น
รวมทั้งเงินทุนที่ผู้มีจิตศรัทธามอบให้เป็นครั้งคราว
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กองพัฒนำนักศึกษำกับ
แนวทำงกำรบริหำรกิจกำรนักศึกษำ
การศึกษาที่มีคุณภาพสมบูรณ์คือแหล่งทรัพย์สินทางปัญญาที่จะช่วยสรรค์สร้างและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าที่ใน
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอันจะเอื้อประโยชน์ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการแบ่งสายงานของสถาบันฯ ว่านอกจาก
ด้านวิชาการแล้ว กิจการนักศึกษาเป็นงานหลักที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เจริญในทุกๆด้ าน
ทั้งสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคมเป็นนักคิด เป็นผู้ใฝ่รู้ และร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างผู้ใช้ปัญญาและวิจารณญาณ มี
ประสบการณ์ในการทางานที่จะต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความเชื่อมั่นในตนเองมีภาวะเป็นผู้นา
ฉะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีวินัยในตนเอง
2. เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เคารพกติกาของสถาบันและสังคม
3. มีความใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
5. มีภาวะความเป็นผู้นาและมีความสานึกในการพึ่งตนเอง
จากคุณลักษณะของบัณฑิตดังกล่าว สถาบันฯ จึงมีแนวทาง การบริหารกิจการนักศึกษาโดย
1. มหาวิ ทยาลั ยฯ จะจั ดกิ จกรรมที่ สร้ างเสริ มคุ ณ ภาพชี วิตให้ สมบู รณ์ โดยมุ่ งเน้ นประสบการณ์ ที่ ธ ารงไว้ซึ่ ง
ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม การสร้างเสริมวินัย บุคลิกภาพ การเล่นกีฬา และการออกกาลังกายเพื่อเสริมสุขภาพ การเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ และบาเพ็ญประโยชน์ทั่วๆ ไป
2. การจั ด กิ จ กรรมจะมุ่ งเน้ น กระบวนการท างานของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารท างาน ความร่ วมมื อ การ
แก้ปัญหาเท่าๆ กับการมุ่งเน้นความสาเร็จของงาน
3. การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้เกิดจากตัวนักศึกษา โดยมีคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องให้คาปรึกษาแนะนา
4. ให้ ค ณะและภาควิช ามี ส่ วนร่ วมรั บ ผิด ชอบในงานกิ จ กรรมนั ก ศึก ษา ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เกิด ประสิ ทธิภ าพในการ
บริหารงาน และเพื่อให้การจัดกิจกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะวิชาของนักศึกษา
5. ให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมตามความสนใจ โดยจัดตั้งหรือเลือกเข้าชมรมต่างๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจ
6. จะส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์พื้นฐาน
ให้งอกงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

137

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

องค์กำรปฏิบัตงิ ำนในสำนักกิจกำรนักศึกษำ
1. กองพั ฒ นาการนั ก ศึ ก ษา เป็ น หน่ วยกลางทาหน้ าที่ ประสานงาน ดู แล ควบคุ ม กิ จการของนั กศึ กษา อั น ได้ แ ก่
การรักษาระเบียบวินัยของนักศึกษา การจัดสวัสดิการของนักศึกษา การบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การจัดกิจกรรมวัฒนธรรม
และประเพณี การบริการสนเทศและอาชีพ การจัดการกีฬาระหว่างคณะ กีฬาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กีฬาสหสถาบัน
ราชภัฏ การจัดกิจกรรมเลือกตั้ง และการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจะมีคณะกรรมการองค์การนักศึกษาเป็นผู้
ดาเนินงาน โดยมีคณะอาจารย์ในสานักงานกิจการนักศึกษาให้คาแนะนา ปรึกษาดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ ดูแล ควบคุมกิจการนักศึกษาภายในคณะ อันได้แก่ การเสริมสร้างระเบียบวินัย การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวทางสังคมและการจัดกิจกรรมภายในคณะ เช่น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ ฯลฯ
3. คณะกรรมการในคณะแต่ละคณะที่จะทาหน้าที่ดูแลกิจการนักศึกษาประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อม
ด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาในคณะทุกคณะเป็นกรรมการดาเนินการองค์การนักศึกษา องค์การนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ได้มาจากการ
เลือกตั้งของนักศึกษาทาหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการดาเนิ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ภายใต้การแนะนาดูแลของกอง
พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาขององค์การนักศึกษา
องค์กำรนักศึกษำ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.1 สภานักศึกษา
3.2 องค์การบริหารนักศึกษา
3.3 คณะกรรมการนักศึกษาทุกคณะ
กิจการที่องค์การนักศึกษาดาเนินการจัดให้แก่นักศึกษา ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้ กีฬาและนันทนาการพัฒ นาบาเพ็ญ
ประโยชน์ วัฒนธรรมประเพณี การสร้างเสริมประชาธิปไตย ชมรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมส่วนกลางที่ไม่ได้
สังกัดคณะใด
4. คณะกรรมการหอพัก เป็นคณะกรรมการที่สถาบันฯ แต่งตั้งให้ทาหน้าที่ดูแล ควบคุมกิจการหอพักให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย กิจการของหอพักที่ต้องดาเนินการ ได้แก่ เรื่องระเบียบวินัย การจัดสวัสดิการ การจัดกิจกรรม การอบรม ฯลฯ
คณะกรรมการชุดนี้ดาเนินงานอยู่ภายใต้สานักกิจการนักศึกษา
5. คณะกรรมการนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะคณะ เป็ น คณะกรรมการที่ ได้ ม าจากการเลื อ กตั้ งของนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะคณะ
เพื่อดาเนินกิจการของนักศึกษาในคณะนั้นๆ ภายใต้การแนะนาดูแลของคณะกิจการดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
การบาเพ็ญประโยชน์ การบริการความรู้สาหรับประชาชน การจัดกีฬาภายในคณะกิจกรรมทางวิชาการและกิจการชุมชนในคณะ
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ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา ซึ่ง
เป็นทุนได้เปล่าโดยไม่ต้องใช้คืน และได้แบ่งประเภททุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท
1. ประเภททุนต่อเนื่อง คือ ทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ บริษัทและหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งได้สนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาจนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. ประเภททุนรำยปี คือทุนการศึกษาที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาเป็นรายปีไม่ต่อเนื่อง เป็นเงินทุนซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นครั้งคราวหรือจากดอกผลที่ได้จากบัญชีเงินฝากของผู้บริจาคทุนโดยมหาวิทยาลัยฯ จะมอบให้ในวันไหว้ครู
เป็นประจาทุกปี
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3
มีความประพฤติดี
2. มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.20
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องทุกประเภทไม่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน
5. นักศึกษา “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนนี้ได้
6. คุณสมบัติอื่นๆ ที่ทางผู้บริจาคทุนกาหนด (สาหรับทุนต่อเนื่อง)
หลักฐำนกำรสมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
2. ใบรายงานผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
3. เอกสารอื่นๆ ที่ผู้บริจาคทุนกาหนด (สาหรับทุนต่อเนื่อง)
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษำที่ได้รับทุนกำรศึกษำ
1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับทุนด้วยตนเอง ตามวัน และเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยฯกาหนด ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบภายหลัง
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนรายปี ทุกคนจะต้องช่วยเหลือ และเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกาหนดให้อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา
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โครงกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของรัฐบำล
แนวทำงกำรพิจำรณำให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของรัฐบำล
รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ เยาวชนของชาติได้มีโอกาสในการเรียนต่อโดยเท่าเทียมกันเพื่อเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้กว้างขึ้น จึงได้จัดตั้งโครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยกระทรวงการคลังเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกสถาบันทั่วประเทศ สาหรับผู้มีความรู้ความสามารถ แต่มีปัญหาด้าน
การเงิน
เงื่อนไขของผู้มีสิทธิข์ อกู้ยืมเงินของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็นนักศึกษาภาคปกติ
ไม่เคยได้รับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
ไม่ทางานประจาระหว่างเรียน
มาจากครอบครัวที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
มีความประพฤติดี
วิธีกำรกู้ยืมเงิน

1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามโครงการนี้เป็นการให้กู้ยืมเงินเป็นรายปี นักศึกษาต้องยื่นคาขอกู้ยืมเงินพร้อมหลักฐานที่
กองพัฒนานักศึกษาภายในเวลาที่กาหนด
2. เมื่อสถาบัน ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอกู้ยืมเงินฯและคณะกรรมการของสถาบัน พิจารณาคาขอกู้ยืมเงินตาม
วิ ธี ก ารที่ ก องทุ น ฯ ก าหนดเรี ย บร้ อ ยแล้ วจะแจ้ งผลการอนุ มั ติ ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบ เพื่ อ ไปขอเปิ ด บั ญ ชี เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ กั บ
ธนาคารกรุงไทย สาหรับโอนเงินกู้ยืมตามสัญญาฯ และทาสัญญากู้ยืมเงินกับนักศึกษาพร้อมหลักฐานการค้าประกัน
วงเงินให้กู้ยืม
งบประมาณ 20,000 – 30,000 บาท/ต่อปีแล้วแต่จานวนเงินที่สถาบันฯ ได้รับในแต่ละปี เงินกู้ที่ได้จ่ายดังนี้
1. ค่าบารุงการศึกษาตามจานวนที่ต้องจ่ายให้แก่สถาบันฯ แต่ไม่เกินวงเงิน ที่กาหนด
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาภายในวงเงินที่กาหนด
3. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่างการเรียนภายในวงเงินที่กาหนด
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กำรคำประกันกำรกู้ยืมเงิน
นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินตามโครงการนี้ จะต้องให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองเป็นบุคคลค้าประกัน
วิธีกำรจ่ำยเงินให้ผู้กู้ยืมเงิน
1. ค่าบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สถาบันฯ เรียกเก็บ สถาบันฯ จะจ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
สถาบันฯ (เงินบารุงการศึกษา)
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และค่าเช่าที่พักที่สถาบันฯ เรียกเก็บ จะจ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
สถาบันฯ (เงินบารุงการศึกษา)
3. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่างการเรียนจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนแก่นักศึกษา โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ของผู้กู้ ตามวันที่เกิดของผู้กู้ทุกเดือน
ระยะเวลำกำรผ่อนชำระหนี
1. ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชาระหนี้เงินกู้คืนให้กับกองทุนฯ เมื่อจบการศึกษา หรือเมื่อเลิกการศึกษา และครบระยะเวลาปลดหนี้แล้ว
2 ปี นับจากวันจบการศึกษา หรือเลิกการศึกษา
2. ผู้กู้ยืมที่ครบกาหนดเริ่มผ่อนชาระหนี้งวดแรก จะต้องชาระเงินต้นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีของ
วงเงินที่กู้ยืมไป
3. งวดต่อไปผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยจะต้องชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับจาก
วันครบกาหนดเริ่มชาระหนี้ตามสัญญา
4. หากผู้กู้ยืมผิดนัดโดยชาระหนี้ภายหลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้นที่ต้อง
ชาระในงวดนั้น กรณีค้างชาระไม่เกิน 12 เดือน และหากค้างชาระเกิน 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปีของเงินต้น ในงวด
ที่ค้างชาระทั้งหมด
5. หากผู้กู้ยืมชาระหนี้ครบทั้งจานวนหรือบางส่วน โดยชาระก่อนวันที่กาหนดเริ่มผ่อนชาระหนี้งวดแรก ผู้กู้ยืมไม่ต้องเสีย
ดอกเบี้ย
กำรพ้นสภำพกำรเป็นหนี
1. ชาระหนี้หมดตามสัญญา
2. ผูก้ ู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย
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คำชีแจงเกี่ยวกับกำรศึกษำวิชำทหำร
จุดประสงค์
เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนวิชาทหาร และเป็นการตอบสนองนโยบายของ รัฐบาลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
ปลูกฝังเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีวินัย มีความรู้เกี่ยวกับกิจการทางทหาร เพื่อเป็นกาลังสารองของกองทัพในการป้องกันประเทศในยาม
ศึกสงคราม และทาหน้าที่บริการในด้านการขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารของนักศึกษา
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาวิชาทหาร
1. เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 22 ปี นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร สาหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความ
ยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้ เฉพาะบางท้องที่ตามกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา 13(3) แห่ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
5. มีขนำดรอบตัว นำหนักและควำมสูงตำมส่วนสัมพันธ์ดังนี
อำยุ
15
16
17
18
19ปีขึนไป

ชำย
ควำมขยำยของอก(ซม.) ส่วนสูง นำหนัก
ซม.
กก.
หำยใจเข้ำ หำยใจออก
75
72
150
40
76
73
152
42
77
74
154
44
78
75
156
46
80
77
158
48

หญิง
ส่วนสูง นำหนัก
ซม.
กก.
145
40
156
41
147
42
148
43
149
44

หมำยเหตุ นักศึกษาที่มีอายุตากว่
่ า 15 ปี ต้องมีขนาดรอบอก–ส่วนสูง–น้าหนักไม่น้อยกว่านักเรียนที่มีอายุ 15 ปี
6. มีความประพฤติเรียบร้อย
7. ไม่เป็นทหารประจาการกองประจาการ หรือถูกกาหนดตัวเข้ากองประจาการแล้ว
8. สาเร็จการศึกษาในสถานศึกษาที่กรมการรักษาดินแดนเปิดทาการฝึกวิชาทหาร
9. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 เพื่อติดใบสมัคร (ทบ.349–001 รด.)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ใบรั บ รองผลการศึ ก ษาชั้ น ม.3 ใช้ ใบ รบ.1-ต คิ ด คะแนนเฉลี่ ย ทั้ ง 2 ภาคเรีย น พร้ อ มทั้ งลายเซ็ น ของ
ผู้รับผิดชอบ จะใช้ใบจริงหรือถ่ายเอกสารก็ได้
4. ถ้าคะแนนไม่ถึง 2.00 ให้ใช้สิทธิลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้
5. เงินบารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหารคนละ 200 บาท
6. นักศึกษาวิชาทหารเก่า เมื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ต้องเสียค่าอุปกรณ์การศึกษา 100 บาท
7. ผู้สมัครเรียนใหม่ต้องเสียค่าเครื่องแบบชุดละประมาณ 850 บาท
สิทธิของผู้สมัครเรียนวิชำทหำร
เมื่อนักศึกษาสมัครเข้าเรียนวิชาทหาร จะได้รับสิทธิต่างๆ ดังนี้
1. ผู้ ที่ส าเร็ จ วิช าทหารตั้ งแต่ ชั้ น ปี ที่ 1 ขึ้น ไป เมื่ อ ไปสอบคั ด เลื อ กเข้ าศึ ก ษาต่ อ ในโรงเรีย นทหารตามข้ อ บั งคั บ ของ
กระทรวงกลาโหม จะได้รับคะแนนเพิ่มดังนี้
1.1 สาเร็จชั้นปีที่ 1 จะได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 3
1.2 สาเร็จชั้นปีที่ 2 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 4
1.3 สาเร็จชั้นปีที่ 3 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 5
1.4 สาเร็จชั้นปีที่ 4 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 6
1.5 สาเร็จชั้นปีที่ 5 จะได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 7
2. ได้รับการลดวันรับราชการทหาร เมื่อสาเร็จวิชาทหารในชั้นปีต่างๆ แล้ว หากต้องเข้ารับราชการทหารจะได้รับการลด
วันการเข้ารับราชการทหารดังนี้
2.1 สาเร็จชั้นปีที่ 1 จะเหลือวันรับราชการทหาร 1 ปี 6 เดือน แต่ถ้าสมัครเข้ารับราชการทหารจะเหลือวันรับ
ราชการทหาร 1 ปี
2.2 สาเร็จชั้นปีที่ 2 จะเหลือวันรับราชการทหาร 1 ปี แต่ถ้าสมัครเข้ารับราชการทหารจะเหลือวันรับราชการ
ทหาร 6 เดือน
2.3 สาเร็จชั้นปีที่ 3 จะได้รับการปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุ น (ไม่ต้องรับราชการทหารในกอง
ประจาการ)
กำรปฏิบัติของนักศึกษำวิชำทหำร
1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ในวันเริ่มการเรียนการสอน
2. ตัดผมสั้น ตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน
3. ผู้ที่ขาดเรียน 4 ครั้ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบภาคทฤษฎี
4. ต้องรักษาความประพฤติให้ ดี มิให้ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ถ้าถูกตัดคะแนนเกิน 50 คะแนนจะไม่ มีสิทธิ์สอบ
(คะแนนความประพฤติมี 100 คะแนน)
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กำรขอผ่อนผันกำรตรวจคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร
สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ถ้าไม่ได้สมัครเรียนวิชาทหาร และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้อง
เข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร แต่นักศึกษาต้องการขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกไว้ก่อนจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
หรืออายุครบ 26 ปี แผนกนักศึกษาวิชาทหารมีบริการที่จะทาเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารโดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
ดังนี้
1. กรอกคาร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ที่แผนกนักศึกษาวิชาทหารตามกาหนดภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
2. ส่งหลักฐานโดยการถ่ายเอกสารต่อไปนี้คือ
2.1 สาเนาหมายเรียก (สด. 35)
3 ฉบับ
2.2 สาเนา สด.9 (หน้า – หลังไว้ในแผ่นเดียวกัน)
3 ฉบับ
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
3 ฉบับ
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3 ฉบับ
2.5 สาเนาบัตรนักศึกษา
1 ฉบับ
2.6 สาเนาใบเสร็จรับเงินภาคเรียนที่ 2 ของปีปัจจุบัน
1 ฉบับ
2.7 สาหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ ให้ไปดูเลขที่สัญญามา
กำรยื่นคำร้องขอผ่อนผันเข้ำรับรำชกำรทหำร
นักศึกษาจะทาทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู่ในสถาบันฯ แห่งนี้ และจะหมดสิทธิ์การผ่อนผันเมื่อ
1. สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. หมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ
3. ผู้ขอผ่อนผันมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์
หน้ำที่ของผู้ที่ขอผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร
1. ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (หมายเกณฑ์) ที่ทางอาเภอออกให้และต้องไปตามกาหนดในหมายนั้น
2. ติดต่อกับแผนกนักศึกษาวิชาทหารแจ้งให้ทราบว่าตนเองได้รับหมายแล้ว ขอทราบเลขที่หนังสือขอผ่อนผัน
3. ไปติดต่อกับสัสดีอาเภอที่ออกหมายเรียกแจ้งให้ทราบว่าทาเรื่องขอผ่อนผันแล้ว ตามเลขที่หนังสือที่ทางแผนกแจ้งให้
ทราบตามข้อ 2
4. เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ขอผ่อนผันลงลายมือชื่อรับทราบ
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนี้อาจถูกตั้งข้อหาว่าหลบหนีการเข้ารับราชการทหาร ซึ่งมีความผิดทางอาญา
หมำยเหตุ นักศึกษาจะต้องมาทาเรื่องผ่อนผันทุกปี จนกว่าจะจบการศึกษา และต้องไปรายงานตัวต่อ คณะกรรมการตรวจ เลือก
ในวันตรวจเลือก ทุกปี หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าจะมีความผิดตามกฎหมาย

* ถ่ำยเอกสำรขนำด A4 และเขียนรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับพร้อมลงชื่อกำกับด้วย*
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สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการทุกวันที่มีการเรียนการ
สอน
 วันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
 เสาร์ - อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
 หยุดวันนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอน *
กำรจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุด
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ โดยแบ่งเป็นหมวดใหญ่และมีสีหุ้มสัน
หนังสือเพื่อสะดวกในการเลือกหาอ่าน ดังนี้
สันสีเทา
000 – 099 เบ็ดเตล็ด ได้แก่ บรรณารักษศาสตร์ สารานุกรม วิจัย คอมพิวเตอร์
สันสีส้ม
100 – 199 ปรัชญาและจิตวิทยา
สันสีดา
200 – 299 ศาสนา
สันสีแดง
300 – 399 สังคมศาสตร์ ได้แก่ สังคมวิทยา การศึกษา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น
สันสีน้าเงิน
400 – 499 ภาษาศาสตร์
สันสีเขียว
500 – 599 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สันสีม่วง
600 – 699 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น แพทยศาสตร์
สันสีชมพู
700 – 799 ศิลปะและการบันเทิง นันทนาการ
สันสีฟ้า
800 – 899 วรรณคดี
สันสีเหลือง
900 – 999 ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และภูมิศาสตร์
สันสีน้าตาล
น
นวนิยาย
ระเบียบ และ มำรยำทกำรใช้บริกำร
1. ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ าใช้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ อาจารย์ ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ และนั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก ส่วนนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
หรือบัตรสมาชิกให้นาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนมาแสดงเพื่อขอเข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้ง
ก่อนเข้าใช้บริการ
2. บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าใช้บริการต้องได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์ และต้องเสียค่าบริการครั้งละ 20 บาท
3. แต่งกายสุภาพ นักศึกษาภาคปกติต้องแต่งเครื่องแบบในวันเวลาราชการ
4. ไม่อนุญาตให้นากระเป๋า หรือถุง และเครื่องมือในการตัดกระดาษทุกชนิด เข้ามาในศูนย์วิทยบริการ
5. เก็บสิ่งของไว้ในตู้ล็อกเกอร์ ยกเว้นของมีค่าโดยติดต่อขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่รับฝากของ
6. งดสูบบุหรี่ หรือห้ามนาอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในบริเวณศูนย์วิทยบริการ
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7. ไม่ส่งเสียง หรือสนทนากันเสียงดับรบกวนผู้อื่น
8. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
9. ห้ามฉีก ตัด ลักขโมยหนังสือ มิฉะนั้นจะดาเนินการตามกฎหมาย และพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา
10. หนังสือที่อ่านแล้วให้นาไปวางที่โต๊ะกลางที่จัดไว้ให้ไม่ต้องนาหนังสือขึ้นชั้นด้วยตนเอง
11. วารสารและหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้ว โปรดนาไปเก็บไว้ที่จัดไว้ให้ไม่วางทิ้งไว้ตามโต๊ะ หรือเก้าอี้
12. ก่อนออกจากศูนย์วิทยบริการ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ และสิ่งของทุกครั้ง
13. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคาตักเตือนของบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ของสานักวิทยบริการโดยเคร่งครัด
14. บัตรสมาชิกใช้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น
กำรทำบัตรสมำชิก
การทาบัตรสมาชิก ให้นาหลักฐาน ดังนี้
1. สมำชิกใหม่
1.1 ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น
1.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
1.3 บัตรประจาตัวประชาชน
1.4 ติดต่อขอทาบัตรสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
2. สมำชิกเก่ำ ต้องต่ออำยุสมำชิกโดย
นักศึกษาภาคปกติ มีอายุสมาชิก 1 ปีการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.บป. ต้องต่ออายุสมาชิกทุกภาคเรียนโดยนา
2.1 ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น
2.2 บัตรสมาชิกเก่า
2.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2.4 ยื่นความจานงขอต่ออายุสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม–คืนหนังสือ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
3. บัตรสูญหำย
ยื่นความจานงขอทาบัตรใหม่ พร้อมนารูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป และค่าธรรมเนียม 10 บาท ติดต่อที่เคาน์เตอร์
บริการยืม–คืนหนังสือ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1
ระเบียบกำรยืม – คืน
* หนังสือทั่วไป*
อำจำรย์ ยืมได้ 20 เล่ม กาหนดส่งภายใน 1 ภาคเรียน
นักศึกษำ ยืมได้ 7 เล่ม กาหนดส่งภายใน 7 วัน
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ยืมได้ 10 เล่ม กาหนดสงภายใน 14 วัน
ข้ำรำชกำร, เจ้ำหน้ำที่ ยืมได้ 7 เล่ม กาหนดส่งภายใน 14 วัน
การยืมหนังสือทุกประเภท ให้ตรวจสภาพหนังสือให้เรียบร้อยก่อนนาออกไป ถ้าหนังสือชารุดหรือถูกฉีกขาดจะต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบก่อน มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย
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ค่ำปรับ
1. ค่าปรับหนังสือเกินกาหนดส่ง อัตราวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม
2. ค่าปรับหนังสือหาย ชาระค่าหนังสือเป็นสองเท่าของราคาหนังสือพร้อมค่าดาเนินการด้านเทคนิคเล่มละ 60 บาท
โดยแจ้งเจ้าหน้าที่บริการการยืม-คืนชั้น 1 ภายในวันกาหนดส่งคืน มิฉะนั้นจะต้องชาระค่าปรับเกินกาหนดส่งด้วย
กำรบริกำร
1. บริการหนังสือตารา และหนังสืออ้างอิง
2. บริการยืม-คืน (เฉพาะหนังสือตารา)
3. บริการวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จุลสาร กฤตภาค
4. บริการอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูล (ซีดีรอม และออนไลน์)
5. บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
http://www.arit.aru.ac.th
6. บริการถ่ายเอกสาร (แผ่นละ 50 สตางค์ ขนาด A4)
7. บริการเย็บเล่มหนังสือ
หมำยเหตุ นักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือขัดข้องกับการให้บริการ เช่น สืบค้นข้อมูลไม่ได้ เจ้าหน้าที่บริการไม่ดี ขอให้แจ้งชัดเจนไว้ที่ตู้
รับความคิดเห็น เพื่อสานักวิทยบริการจะได้ดาเนินการแก้ไข หรือให้ความช่วยเหลือในเวลาต่อมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

147

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

พืนที่ให้บริกำร
อำคำรสำนักวิทยบริกำร
ชัน 1
บริการอินเทอร์เน็ต
บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล
บริการเย็บเล่มหนังสือ
บริการห้องต้นโมก
* ทำงเชื่อมชัน 2 บริกำรถ่ำยเอกสำร*

ชัน 2
บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
บริการ CD-ROM
บริการหนังสือนวนิยาย
บริการหนังสือเยาวชน

















อำคำรบรรณรำชนครินทร์
ชัน 1
บริการฝากของ
บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
บริการทาบัตรสมาชิกใหม่และต่ออายุบัตรสมาชิก
บริการยืม-คืนหนังสือ
บริการวิทยานิพนธ์
บริการหนังสืออ้างอิง
บริการงานวิจัย

ชัน 2
บริการวารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา
บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
บริการวารสารเย็บเล่ม
บริการกฤตภาคและจุลสาร
บริการหนังสือหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ห้องปฏิรปู การศึกษา)
บริการห้องค้นคว้าสาหรับอาจารย์
บริการห้องค้นคว้าสาหรับบัณฑิตศึกษา





























ชัน 3
บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 000-500
บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี



ชัน 4
บริการหนังสือตาราภาษาไทย หมวด 600-900
บริการหนังสือตาราภาษาต่างประเทศ หมวด 000-900
ห้องประชุม
ห้องอยุธยาศึกษา
ห้องพระราชวงศ์จักรี






อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์
ชัน 2
บริการอินเตอร์เน็ต
บริการลงทะเบียน Wireless LAN
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ขันตอนกำรลงทะเบียนเรียน
จัดทาปฏิทินการศึกษา/ประกาศปฏิทินการศึกษา
ประกาศตารางเรียน/ตารางสอน
เปิดภาคเรียน/พบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาการลงทะเบียนให้นักศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
ที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
นักศึกษาชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
นักศึกษาชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ผ่านธนาคาร
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กำรขอยกเลิกวิชำเรียน
นักศึกษาเขียนคาร้องที่กองบริการการศึกษา
(ภายในระยะเวลาที่กาหนด/ตามปฏิทินการศึกษา)
แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบและลงนามในคาร้องยกเลิกวิชาเรียน
ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาเห็นชอบลงนามอนุญาตในคาร้องยกเลิกวิชาเรียน
ยื่นคาร้องยกเลิกรายวิชาที่กองบริการการศึกษา
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ พิจารณาอนุมัติ
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จะบันทึก W
ในฐานข้อมูลนักศึกษา
หมำยเหตุ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 2 สัปดาห์สุดท้าย ก่อนสอบปลายภาคเรียน
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กำรขอโอนผลกำรเรียนและกำรยกเว้นกำรเรียน
นักศึกษายื่นคาร้องที่กองบริการการศึกษา โดยแนบสาเนาใบ
แสดงผลการเรี ยน (Transcript) พร้ อมทั้ งค าอธิ บายรายวิ ชา
และต้องกระทาให้ เสร็จสิ้นภายในกาหนดปฏิทินมหาวิทยาลัย
(ภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา)

เจ้าหน้าที่รับคาร้องพร้อมตรวจสอบความถูกต้องใน
การกรอกข้ อมู ล เอกสารที่ ใช้ ในการพิ จารณาของ
คณะกรรมการได้ แก่ ใบรายงานผลการเรี ยนและ
คาอธิบายรายวิชา

กองบริการการศึก ษารวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการ
วิ ช าการเพื่ อ พิ จ ารณา ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน พ.ศ. 2552

การโอนผลการเรี ย น ต้ อ งโอนผลการเรี ย นทุ ก
รายวิ ชาที่ เคยเรี ยนมาแล้ วโดยไม่ จากั ดหน่ วยกิ ตที่
โอน การยกเว้นรายวิ ชาเรี ยน ให้ ยกเว้นได้ เฉพาะ
รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่า C หรือ P หรือ
เทียบเท่า โดยรายวิชาต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไม่ น้ อยกว่ าสามในสี่ ของรายวิ ชาที่ ขอยกเว้ น และ
จานวนหน่วยกิต ต้องไม่เกินสองในสามของจานวน
หน่วยกิตรวมแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

เจ้าหน้าที่ติดประกาศผลการพิ จารณาโอน/ยกเว้นรายวิชา
เรียน เพื่อให้นักศึกษาทราบผลการพิจารณาดังกล่าว
นักศึกษาติดต่อกองบริการการศึกษาเพื่อนาคาร้องไปชาระเงิน
ค่ าธรรมเนี ย ม ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ งการเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ.
2552 หน่วยกิตละ 50 บาท ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี

นักศึกษาจะต้องไม่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ได้รับ
การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
ถ้าลงทะเบียนซ้า จะต้องดาเนินการยกเลิกวิชานั้นๆ

นักศึกษานาคาร้องมาคืนกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน
การชาระเงินค่าธรรมเนียม เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ
นักศึกษาควรเก็บหลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมไว้แสดง
เมื่อมีปัญหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

151

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

นักศึกษำขอย้ำยสถำนศึกษำ
นักศึกษายื่นคาร้องที่กองบริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาตรวจสอบ และเสนอผู้อานวยการ
กองบริการการศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา
กองบริการการศึกษามีหนังสือสอบถาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาขออนุญาตย้ายเข้า
มีหนังสือตอบ (รับย้าย/ไม่รับย้าย)
กองบริการการศึกษาส่งข้อมูลนักศึกษาพร้อมทั้ง
เอกสารต่างๆ ส่งตัวนักศึกษาไปรายงานตัว
หมำยเหตุ นักศึกษาสามารถเขียนคาร้องย้ายสถานศึกษาได้โดยต้องเป็นนักศึกษา และ ศึกษำในมหำวิทยำลัย
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปีกำรศึกษำ
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กำรลำพักกำรเรียน
นักศึกษาเขียนคาร้องแล้วให้อาจารย์
ที่ปรึกษารับทราบและ ลงนาม

การลาพั ก การเรี ย นไม่ เกิ น 2 ภาคเรี ย นติ ด ต่ อ กั น และนั บ
จานวนภาคเรียนที่ลาพักการเรียนรวมด้วยในการพิจารณาการ
สาเร็จการศึกษา

ช าระเงิ น ค่ า รั ก ษาสภาพจ าน วน
1,500 บาท ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาภาค
ปก ติ และ1,000 บ าท ส าห รั บ
นักศึกษา ภาคพิเศษ ที่งานการเงิน
และบัญชี

ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ชาระเงินลงทะเบียนค่าหน่วยกิตในภาค
เรี ย นนั้ น และกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาขอคงสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา
ย้ อ นหลั ง จะต้ อ งช าระเงิ น ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา 1,500 บาท
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 1,000 บาท สาหรับนักศึกษา
ภาคพิ เศษ และค่ าธรรมเนี ยมขอกลั บ คื น สภาพ นั ก ศึ ก ษาอี ก
200 บาท สาหรับนักศึกษาภาคปกติและ 500 บาท สาหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ

น าค าร้ อ งยื่ น กองบริ ก ารการศึ ก ษา
เพื่อบันทึกข้อมูลต่อไป
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คำถำม - คำตอบ
สำหรับเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ

1กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ หมายความว่า การนาหน่วยกิต ของรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ (ในบางรายวิ ช าที่ ต้ อ งการและอยู่ ในข้ อ ก าหนด) ซึ่ งอนุ มั ติ โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หรื อ จากหลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตร (3 ใน 4) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่
ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
2นักศึกษำที่สำมำรถขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสียหาย
โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันและมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
3กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำมีเงื่อนไขอย่ำงไร
เงื่อนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชามีดังนี้ คือ
1. กำรขอยกเว้นต้องกระทำในภำคเรียนแรกที่เข้ำมำศึกษำ และกระทำได้เพียงครังเดียว
2. การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่าระดับ C หรือ P หรือเทียบเท่า
3. รายวิชาที่นามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และ
จานวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องมีเวลาเรียนใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
4. สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ไม่เกิน 5 ปี และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต โดยไม่สามารถนารายวิชาศึกษาทั่วไป ไปเป็นวิชาในหมวดเลือก
เสรีได้อีก
5. นักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
4กำรขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำมีวิธีกำรอย่ำงไร
นักศึกษาที่ต้องการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องยื่นคาร้องขอภายในภาคเรียนแรกที่เข้ามาศึกษาตามกาหนดการที่กอง
บริการการศึกษากาหนดเท่านั้น และจะขอยกเว้นได้เพียงครั้งเดียว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. เขียนคาร้องขอยกเว้นรายวิชา
2. นาใบคาร้อง พร้อมหลักฐานต่างๆ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและเสนอความเห็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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3. ยื่นใบคาร้องที่กองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานดังนี้
3.1 ใบรายงานผลการเรียน
3.2 รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา (Course Description) ของวิชาที่จะนามาขอยกเว้นจากสถานศึกษาที่ออกใบ
รายงานผลการเรียนในข้อ 3.1 (เฉพาะผู้ที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับผลการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยนักศึกษาสามารถทักท้วงผลการพิจารณาการขอยกเว้นรายวิชาได้ภายในเวลาที่กาหนด จากนั้นให้นักศึกษามารับใบคาร้องจากฝ่าย
หลักสูตรฯ แล้วนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทที่ฝ่ายการเงิน
5. นาใบคาร้องที่ชาระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานทั้งหมดส่งที่กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกผลการยกเว้น
5กำรโอนผลกำรเรียนหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
กำรโอนผลกำรเรียน หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก (ยกเว้นสาหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาต้อง
ศึกษารายวิชานั้นใหม่)
6นักศึกษำที่สำมำรถขอโอนผลกำรเรียนได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่สามารถขอโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันราชภัฏว่าด้วย
การประเมินผลการเรียนของสถาบันราชภัฏ หรือเนื่องจากความประพฤติเสียหาย โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาในปัจจุบันมีคุณสมบัติตรง
ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา และกลับเข้ามาศึกษาใน
สาขาวิชาเดิมอีก
2. การโอน ต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่โอน
7กำรขอโอนผลกำรเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไร
นักศึกษาที่ต้องการขอโอนผลการเรียนต้องดาเนิ นการขอภายในภาคเรียนแรก ที่เข้ามาศึกษาตามกาหนดการที่กองบริการ
การศึกษากาหนดเท่านั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้คือ
1. เขียนใบคาร้อง ขอโอนผลการเรียน
2. ยื่นใบคาร้องที่กองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานใบรับรองผลการเรียนที่มีกาหนดเวลาที่เคยศึกษาในแต่ละรายวิชา
ที่จะทาการโอนทั้งนีว้ ันที่เข้าศึกษาในใบรับรองผลการเรียนจะต้องไม่เกิน 5 ปี
3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับผลการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
จากนั้นให้นักศึกษามารับใบคาร้องจากฝ่ายหลักสูตรฯ แล้วนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทที่ฝ่ายการเงิน
4. นาใบคาร้องที่ชาระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานทั้งหมดส่งที่กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกผลการโอนผลการเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

155

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

8นักศึกษำสำมำรถขอเอกสำรที่เป็นหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำชนิดใดได้บ้ำง
หลักฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกให้แก่นักศึกษาได้ มีดังนี้
1. หนังสือรับรองผลการศึกษา มีอายุการใช้ 45 วัน นับตั้งแต่ออกให้แบ่งได้ดังนี้
1.1 หนังสือรับรองเป็นนักศึกษา (ทั้งฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
1.2 หนั งสื อรั บรองคาดว่าจะจบ คื อ หนั งสื อรั บรองที่ แสดงว่ านั กศึ กษาได้ ลงทะเบี ยนเรี ยนครบถ้ วนทุ กวิชาแล้ วตาม
โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชานั้นแล้ว และขณะนี้กาลังศึกษาหรือรอผลการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
1.3 หนังสือรับรองการศึกษารอสภาอนุมัติปริญญา คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า นักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร สาขาวิชาอยู่ระหว่างดาเนินการเสนออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) คือ ใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าถึงภาคการศึกษาที่ได้แจ้งผล
การสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
- สาหรับนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
- สาหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว (ทั้งฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
3. ใบรับรองคุณวุฒิ (ภาษาไทย) ส าหรับผู้ ที่สาเร็จการศึ กษาแล้ว คือ หนั งสือรับรองที่ แสดงว่า นั กศึ กษาเป็ นผู้สาเร็ จ
การศึกษาได้รับอนุมัติปริญญา จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
4. ใบปริญญาบัตร
5. ใบแทนจะออกให้ในกรณี ใบรับรองคุณวุฒิ ใบอนุปริญญาบัตร ใบปริญญาบัตร สูญหายหรือชารุดจนใช้การไม่ได้ โดยแจ้ง
ความเอกสารหายก่อนยื่นคาร้องขอใบแทน
9กำรขอหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำมีวิธีกำรอย่ำงไร
นักศึกษาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. เขียนใบคาร้อง ให้ถูกเรื่องและให้ครบถ้วน
2. ยื่นใบคาร้องที่กองบริการการศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามความจาเป็น เช่น รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ใบ
แจ้งความเอกสารสูญหายออกให้โดยสถานีตารวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3. ไปชาระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินในอัตราฉบับละ 20 บาท สาหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือฉบับละ 50 บาท
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
4. ส่งใบคาร้องที่ชาระเงินแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่กองบริการการศึกษาเพื่อดาเนินการ
5. รอรับเอกสาร (ตามเวลาที่กาหนด) ประมาณ 3 – 5 วันทาการ
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10นักศึกษำถูกสั่งให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำทังๆ ที่ยังไม่จบหลักสูตรเนื่องจำกสำเหตุอะไร
นักศึกษาจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษาโดยที่ยังเรียนไม่จบหลักสูตรเนื่องจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. ประพฤติผิดร้ายแรง
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในปลายภาคเรียนที่ 2 ต่ากว่า 1.60 และได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80 ในภาคเรียนที่ 4, 6, 8,
10 และ14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
3. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
4. ยังไม่สาเร็จการศึกษาแต่ครบกาหนดเวลาเรียนแล้ว
5. ปฏิบัติ ตนไม่เป็ นไปตามระเบี ยบข้ อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560
11กำรคืนสภำพนักศึกษำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
การคืนสภาพนักศึกษา จะกระทาได้เฉพาะนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้ขอลาพักการเรียน
หรือไม่ได้คงสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่มิได้ลงทะเบียนมีขั้นตอนดังนี้คือ
1. เขียนใบคาร้อง (คาร้องลาพัก/รักษาสภาพ) ระบุ ขอคืนสภาพเพราะสาเหตุใด
2. นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น
3. นาใบคาร้องไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพจานวน 200 บาท สาหรับนักศึกษาภาคปกติ 500 บาท
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ พร้อมกับค่าธรรมเนียมของแต่ละภาคเรียน
4. ส่งใบคาร้องที่ชาระเงินแล้วที่กองบริการการศึกษา เพื่อขออนุมัติ
*ทั้งนี้การคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 ข้อ 17
12กำรขอลำพักกำรเรียนหรือขอรักษำสภำพนักศึกษำมีวิธีกำรอย่ำงไร
นักศึกษาที่มีความจาเป็นหรือมีความประสงค์ที่จะหยุดเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง จะต้องส่งคาร้องขอลาพักการ
เรียน หรือขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่กองบริการการศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนนั้น หรือตามที่
มหาวิทยาลัยฯกาหนด วิธีการปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี้
1. เขียนใบคาร้องขอลาพักการเรียน หรือขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
2. นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น
3. ชาระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจานวน 1,500 บาท สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และจานวน 1,000
บาท สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่ฝ่ายการเงิน
4. ส่งใบคาร้องที่มีหลักฐานแสดงว่าชาระเงินแล้วที่กองบริการการศึกษา เพื่อดาเนินการหากนักศึกษาหยุดเรียนในภาคใดภาค
หนึ่ง โดยมิได้ขอลาพักหรือขอรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
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13นักศึกษำจะมีสิทธิ์สอบปลำยภำคเรียนได้ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร
นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน เมื่อนักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าชั้นเรียน ในกรณีที่เวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาหนดให้เข้าชั้นเรียนแต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
14นักศึกษำไม่มีสิทธิ์สอบปลำยภำคเรียนเพรำะเหตุใด
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนเนื่องจาก
1. มีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรมี
สิทธิ์สอบ
2. มีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่ไม่มีสทิ ธิ์สอบปลายภาคดังกล่าวนี้จะได้รับการพิจารณาผลการ
เรียนเป็น “F” ยกเว้นคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยกเลิกรายวิชานั้น
15นักศึกษำขำดสอบปลำยภำคเรียน ในรำยวิชำที่สอบในตำรำงจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบในวันที่มีการจัดสอบ ให้นักศึกษาดาเนินการยื่นคาร้องขอสอบภายหลังที่กองบริการ
การศึ กษาตั้ งแต่ ขาดสอบ จนถึ งเปิ ด เรียนของภาคเรี ยนถัด ไปแล้วไม่ เกิ น 15 วัน หากไม่ ม าติด ต่ อขอยื่น ค าร้อ งตามก าหนด
นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียน “F”
16นักศึกษำจะต้องปฏิบัติตนในกำรเข้ำสอบอย่ำงไร
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
1. นาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรเข้าห้องสอบที่กองบริการการศึกษาออกให้ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ
2. รู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอย่างแน่ชัดล่วงหน้า
3. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ที่ไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ผู้ที่มา
เข้าสอบหลังจากลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น
4. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต และไม่นาเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ
5. นั่งประจาโต๊ะที่กาหนดให้ ไม่เปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาต
6. ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบและคาสั่งของกรรมการคุมสอบ
7. ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคาตอบของตน
8. ไม่ติดต่อหรือพูดจากับผู้หนึ่งผู้ใดในเวลาสอบ หากมีข้อสงสัยหรือมีกิจจาเป็นให้แจ้งต่อกรรมการคุมสอบ
9. ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่ทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ ทั้งนี้ผู้เข้า
สอบจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นๆ ไม่ได้ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10. ไม่นาข้อสอบ กระดาษคาตอบทีก่ รรมการคุมสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ
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17นักศึกษำที่พยำยำมกระทำทุจริตในกำรสอบจะถูกลงโทษอย่ำงไร
หากนั กศึ กษาผู้ ใดฝ่าฝื น ระเบี ย บว่าด้ วยการปฏิ บัติ ของผู้เข้าสอบ หรือพยายามกระทาทุ จริต ในการสอบวิชาใดเมื่ อได้
สอบสวนแล้ว นักศึกษาจะถูกลงโทษตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ไม่ให้เข้าสอบวิชานั้น
2. ไม่ตรวจคาตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะวิชา ถ้าการกระทาผิดดังกล่าวเข้าลักษณะร้ายแรง ผู้นั้นอาจไม่ได้
สอบต่อไปอีกก็ได้ ถ้าผู้กระทาผิดเป็นข้าราชการจะได้รับการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามกฎหมายด้วย
18นักศึกษำที่กระทำทุจริตในกำรสอบจะถูกลงโทษ
หากนักศึกษากระทาทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้ว นักศึกษาจะถูกลงโทษด้วยการไม่ได้รับการตรวจคาตอบ โดย
ถือว่าสอบตกทุกวิชาในการสอบคราวนั้น ถ้าผู้กระทาผิดเป็นข้าราชการจะถือว่าเป็นความประพฤติชั่วร้ายแรงผู้นั้นจะถูกสอบสวนเพื่อไล่
ออกหรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายด้วย ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกคาตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน จะสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นสมคบกันกระทาทุจริต
19กำรยกเลิกรำยวิชำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
กำรยกเลิกรำยวิชำ หมายความว่า นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชาระเงินในเทอมนั้นๆ แล้วแต่เมื่อเรียนไประยะหนึ่งเกิดไม่ชอบ
ไม่เข้าใจหรืออื่นๆ จึงมาขอยกเลิกวิชา ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กองบริการการศึกษาจะบันทึก W โดยไม่นามาคิดหน่วยกิต
20กำรยกเลิกรำยวิชำ มีวิธีกำรอย่ำงไร
นักศึกษาที่จะขอยกเลิกรายวิชา จะต้องดาเนินการอย่างช้าที่สุด 2 สัปดาห์ หรือ15วันก่อนกาหนดสอบปลายภาคหรือ
ตามกาหนดของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ
1. นาใบคาร้องขอยกเลิกรายวิชาไปให้อาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้ความเห็นชอบ
2. มอบส่วนคาร้องสาหรับให้อาจารย์ผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการส่งเกรดเป็น “W” พร้อมการประเมินผลประจาภาคเรียน
3. ยื่นใบคาร้องที่กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกในระเบียนนักศึกษาต่อไป
กรณียกเลิกผ่านระบบออนไลน์ให้กระทาตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
21กำรเพิ่มรำยวิชำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
กำรเพิ่มรำยวิชำ หมายความว่า การขอลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดให้ในระบบออนไลน์ และอยู่ใน
ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยอนุญาตโดยจานวนหน่วยกิต เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินที่มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเวลาเรียน เวลาสอบไม่ซ้ากัน
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22กำรเรียนในภำคฤดูร้อน (ภำคเรียนที่ 3) สำหรับนักศึกษำภำคปกติมีคุณสมบัติและวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร
วิชำที่สำมำรถลงทะเบียนในภำคฤดูร้อน
1. ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. วิชาฝึกประสบการณ์ หรือสหกิจศึกษา ซึ่งต้องไม่มีการลงทะเบียนเรียนพร้อมกับรายวิชาอื่นใด และต้องเรียนในรายวิชาเอก
บังคับครบแล้ว
3. วิชาเลือกเสรี ที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ
4. วิชาบังคับที่มีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน
กำรดำเนินกำร
1. นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถรับใบลงทะเบียนจากกองบริการการศึกษา โดยให้นักศึกษาเขียนรายวิชาที่จะลงทะเบียนและให้
กองบริการการศึกษาตรวจสอบก่อนไปชาระเงินที่ฝ่ายการเงินเพื่อชาระค่าธรรมเนียม
2. ส่งใบลงทะเบียนที่ชาระเงินแล้วให้กองบริการการศึกษา เพื่อดาเนินการบันทึกรายวิชาในระบบทะเบียนของนักศึกษา
ต่อไป
ทั้งนี้จานวนหน่วยกิตรวมกันแล้วต้องไม่เกินที่มหาวิทยาลัยกาหนด (9 หน่วยกิต) และมีเวลาเรียนและการวัดผลตามปฏิทิน
และข้อบังคับที่กาหนด
23กำรขอย้ำยสถำนศึกษำมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่มีความจาเป็นต้องย้ายจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ไปยังมหาวิทยาลัยฯ อื่นที่อยู่ในสังกัดเดียวกันให้
ปฏิบัติดังนี้
1. เขียนใบคาร้อง ขอย้ายสถานศึกษา และแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
2. นาใบคาร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความเห็น
3. ยื่นคาร้องที่กองบริการการศึกษา เพื่อดาเนินการขออนุมัติ และออกหนังสือสอบถามและส่งตัว
4. ติดต่อทราบผลการย้ายได้ที่กองบริการการศึกษา (คุณสมบัติของนักศึกษาจะย้ายไป มหาวิทยาลัยอื่น จะต้องเรียน
โอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
23กำรขอแก้ชื่อ สกุล ยศ หรือคำนำหน้ำนำม ให้ปฏิบัติตำมขันตอนดังนีคือ
นักศึกษาที่ประสงค์จะแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ หรือคานาหน้านาม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
1. เขียนคาร้อง พร้อมแนบหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ยศ คานาหน้านาม
2. นาคาร้องไปขอชาระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
3. นาคาร้องมายื่นที่กองบริการการศึกษา พร้อมแนบคาสั่งแต่งตั้งยศ(ถ้ามี)(ในกรณีที่เปลี่ยนยศ) (จะต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จอย่างช้าก่อนอนุมัตจิ บการศึกษาเท่านั้น)
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24กำรขอสำเร็จกำรศึกษำมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่ทราบว่าตนสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด จะต้องปฏิบัติดังนี้
1. เขียนใบคาร้อง ขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. นาใบคาร้องไปชาระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่ฝ่ายการเงินจานวน 500 บาท (ภาคปกติ) หรือ 300 บาท (ภาคพิเศษ)
3. ส่งใบคาร้องที่กองบริการการศึกษา แล้วรออนุมัติผลตามกาหนดของมหาวิทยาลัยฯ
หมำยเหตุ การขอสาเร็จการศึกษาจะดาเนินการเป็นหมู่เรียน ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดฝ่ายทะเบียนจะไม่รับ
ดาเนินการเป็นรายบุคคล ยกเว้นบุคคลผู้นั้นเป็นนักศึกษาตกค้างและนักศึกษาต้องติดตามผลการสาเร็จการศึกษาด้วยตนเอง ทุกภาค
เรียนที่คาดว่าจะจบการศึกษาเพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง
25กำรขอถอนเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่ขอลาออก ขอย้ายสถานศึกษา หรือขอสาเร็จการศึกษา ซึ่งยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการอนุมัติแล้ว
สามารถขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติโดยปฏิบัติดังนี้
1. ติดต่อเขียนใบคาร้อง ขอถอนเงินค่าประกันที่ฝ่ายการเงิน (กรณีสาเร็จการศึกษา)
2. ติดต่อเขียนคาร้องที่กองบริการการศึกษา แล้วยื่นคาร้องที่ฝ่ายการเงิน (กรณีลาออก/ย้าย)
26เกณฑ์ที่ถือว่ำสอบได้ในแต่ละรำยวิชำเป็นอย่ำงไร
ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ คือ “A” “B+” “B” “C+” “C” “D+” “D” “S” หากนักศึกษาได้ “I” นักศึกษาผู้นั้นต้อง
ติดต่อผู้สอน และดาเนินการเปลี่ยน “I” เป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่เสร็จภายใน
กาหนดผลงานที่ค้างอยู่จะมีค่าเป็นศูนย์และพิจารณาจากคะแนนที่มีอยู่แล้วเท่านั้น หากผู้สอนมิได้ทาการประเมินให้เสร็จสิ้น นาย
ทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “F” สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หากไม่สามารถผ่านรายวิชานั้น
นักศึกษาจะได้ผลการเรียน “U”
27นักศึกษำลงทะเบียนเรียนได้กี่หน่วยกิตในแต่ละภำคเรียน
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกสาขาวิชามีลักษณะสาเร็จรูป กล่าวคือมหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้นักศึกษาเรียนตาม
แผนการเรียนที่คณะกรรมการวิชาการวางไว้ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
อย่างไรก็ตามในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนตามแผนซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดให้ได้จาเป็นที่จะต้องจัดแผนการเรียนที่ แตกต่าง
ออกไปด้วยตนเอง มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษำภำคปกติ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 22 หน่วยกิต ในภาคเรียนที่ไม่มีรายวิชาฝึกสอนหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หากภาคเรียนใดลงทะเบียนรายวิชาฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่นๆ อีกไม่ได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย)
2. นักศึกษำภำคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนได้สูงสุดภาคเรียนละไม่เกิน 12 หน่วยกิต
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28ระบบกำรให้คะแนนในกำรประเมินผลวิชำเรียนเป็นอย่ำงไร
นักศึกษาจะได้คะแนนการเรียนรายวิชาต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม
B+
ดีมาก
B
ดี
+
C
ดีพอใช้
C
พอใช้
+
D
อ่อน
D
อ่อนมาก
F
ไม่ผ่าน
FE
หมายความว่า
S
หมายความว่า
U
หมายความว่า
I
หมายความว่า
AU
หมายความว่า
W
หมายความว่า

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
ขาดสอบปลายภาค
เป็นที่พอใจ
ไม่เป็นที่พอใจ
ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
เข้าร่วมเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
ยกเลิกวิชา

29กำรขอลงทะเบียนเรียนมีวิธีปฏิบัติอย่ำงไร
1. นักศึกษากลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน และ/หรือ เพิ่มเติม แก้ไข ภายในกาหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ นั้น
2. นักศึกษากลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนเกินระยะเวลาที่กาหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 นักศึกษากรอกคาร้องขอลงทะเบี ยนเรียนเกินกาหนด (ล่าช้า) เรียนอธิการบดีม หาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาผ่านกองบริการการศึกษา เรือ่ ง ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาตามคาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกาหนด (ล่าช้า) ว่าผ่านการอนุมัติหรือไม่ ที่กองบริการ
การศึกษาภายใน 5 วันทาการ หลังจากยื่นคาร้องแล้ว หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ดาเนินการใดๆ ถือว่านักศึกษาไม่
ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ขั้ น ตอนที่ 3 ให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นใบค าร้ อ งทั่ วไปขอลงทะเบี ย นออนไลน์ เกิ น ก าหนดระยะเวลาและขอเอกสารการ
ลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้) เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ให้นักศึกษาในวันที่นักศึกษามาติดต่อ
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้นักศึกษา ไปชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

162

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

30กำรทำบัตรนักศึกษำควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกคนต้องมาดาเนินการถ่ายรูปเพื่อทาบัตรนักศึกษาในวันที่ เวลา และสถานที่ที่กอง
บริการการศึกษากาหนด โดยนักศึกษาต้องแต่งกายดังนี้
ภำคปกติ ต้องแต่งกายถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2557 ผมรัดรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ
ภำคพิเศษ แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวเท่านั้น ผมรัดรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ
31คำตอบที่นักศึกษำต้องกำรทรำบไม่มีอยู่ในนีจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร
หากคาถามคาตอบที่มีอยู่ในคู่มือนี้ไม่ตรงกับปัญหาหรือข้อสงสัยของนักศึกษา ให้สอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นลาดับ
แรก และหากมีประเด็นคาถามอื่นที่นอกเหนือจากคาถามในเล่มคู่มือให้สอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือสาขาวิชาหรือคณะ
หรือกองบริการการศึกษา
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ตอนที่

4 โครงสร้ำงหลักสูตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ประกอบด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (General Education) มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษา
รายวิชาต่างๆ จนเกินความเข้าใจ เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจใน
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ
 กลุ่มวิชาภาษา
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชำเฉพำะ (Specialized Education) หมายถึง วิชาเฉพาะทางใด ทางหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคนจะเลือกเรียน
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะรู้เทคนิควิธี และเข้าใจกระบวนการงานอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ หมวดวิชา
เฉพาะ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
 กลุ่มวิชาแกน/พื้นฐานวิชาชีพ
 กลุ่มวิชาเอก
 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชำเลือกเสรี (Free Elective) หมายถึง วิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัดและมีความสนใจ
เพื่อให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมำยเหตุ ตัวย่อหน่วยกิต น(ท-ป-อ) หมายถึง
น = จานวนหน่วยกิต ท = ทฤษฎี ป = ปฏิบัติ อ = ศึกษาด้วยตนเอง
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หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (General Education)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และ
เห็นคุณ ค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒ นธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
มหาวิทยาลัยได้จัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วใน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู งหรื อ ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ทั้ งนี้ จ านวนหน่ วยกิ ต ของรายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ดั ง กล่ า ว
เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความอุตสาหะ มีจิตสาธารณะ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในศาสตร์ห ลักเพื่อการดารงชีวิต รู้เท่าทัน เหตุการณ์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตได้
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่ อ เสริ ม สร้ างให้ ผู้ เรี ยนมี ความซาบซึ้ งในคุ ณ ค่ าของศิ ลปวั ฒ นธรรม ความเป็ น ท้ องถิ่ น และความเป็ น ไทย อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เป็นรายวิชาพื้นฐานของหมวดวิชาเฉพาะ
2. รายวิชาศึกษาทั่วไปมี 4 กลุ่มวิชา ต้องจัดให้เรียนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อกาหนด
3. หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้จัดการเรียนการสอนดังนี้
ระดับปริญญำตรี โครงสร้างหลักสูตรกาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้
3.1 กลุม่ วิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. การเรียนการสอน เน้นรูปแบบการบูรณาการวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน
5. ไม่ควรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกับรายวิชาเอกของสาขาวิชา
6. จัดให้เรียนตามรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรจัดให้เรียนให้เสร็จสิ้นภายในชั้นปีที่ 2
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โครงสร้ำงหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1. กลุ่มวิชำภำษำ
ไม่น้อยกว่ำ
บังคับเรียน
9001103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
9001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9001102
การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
9001104
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
9001105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
9001106
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
9001107
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
9001108
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
9001109
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
*9001110
ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง
*9001111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
*หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
2. กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ
9001201
ชีวิตกับจริยธรรม
9001202
ปรัชญากับชีวิต
9001203
การคิดและการพัฒนาตน
9001204
การพัฒนาบุคลิกภาพ
9001205
สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
9001206
ทักษะการรู้สารสนเทศ
*9001207
ศิลปะในการดารงชีวิต
*9001208
ชีวิตและความตาย
*9001209
สมาธิในชีวิตประจาวัน
*9001210
เสน่ห์และลีลาในงานบริการ
*หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
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9
3
6

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ
บังคับเรียน
9001301
อยุธยาศึกษา
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
9001302
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
9001303
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
9001304
เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
9001305
ไทยศึกษา
9001306
วิถีชีวิตมุสลิม
9001307
สื่อมวลชนกับสังคม
9001308
การจัดการธุรกิจปัจจุบัน
9001309
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
9001310
เอเชียศึกษา
9001311
วิถีโลก
9001312
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
*9001313
เงิน เงิน เงิน
*9001314
เศรษฐกิจสีเขียว
*9001315
ความเป็นเจ้าบ้าน
*หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
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3
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ
บังคับเรียน
9001408
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
9001401
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
9001402
ผู้นานันทนาการ
9001403
นันทนาการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9001404
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
9001405
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
9001406
การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
9001407
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
9001409
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
9001410
เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
9001411
อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต
9001412
ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
9001413
เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
*9001414
วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่
*หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
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คำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
รหัสวิชำ
9001101

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
หลั ก เกณฑ์ แ ละทั ก ษะทางภาษาเพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น
เพิ่มประสิทธิภาพทักษะทางภาษา ปฏิบัติกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
9001102

การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Reading Thai Language for Learning
ลักษณะทั่วไป รูปแบบ ประเภทและจุดมุ่งหมายของงานเขียนและงานประพันธ์ หลักและเทคนิคการอ่านจับ
ใจความสาคัญ การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนประเภทวิชาการ สารคดี และบันเทิงคดี การอ่านเพื่อรวบรวมความรู้ ความ
บันเทิง และฝึกวิจารณญาณ
9001103

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ย นภาษาอั งกฤษในชี วิต ประจ าวั น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการติดต่อ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
9001104

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

ชีวิตประจาวัน
9001105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Job Application
ภาษาอังกฤษเพื่ อเตรียมความพร้อ มในการสมั ครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การสั มภาษณ์ งาน ค าศั พท์
เกี่ยวกับตาแหน่งต่างๆ ภายในองค์กร การสื่อสารทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร
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รหัสวิชำ
9001106

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Study Skill
ทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การฟังบรรยาย การอ่านงานวิชาการ การจดบันทึก
การสรุปความ การค้นคว้า การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน
9001107

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese Language for Communication
การฟังและการพูดภาษาญี่ ปุ่นในการสื่อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ การทักทาย การแนะนาตัว การสอบถาม
ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
9001108

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese Language for Communication
การฟังและการพูดภาษาจีนในการสื่อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ การทักทาย การแนะนาตัว การสอบถามข้อมูล
การแสดง ความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
9001109

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean Language for Communication
การฟังและพูดภาษาเกาหลีในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะนาตัว การสอบถามข้อมูล
การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
9001110

ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง
3(3-0-6)
English Through Edutainment
สาระบันเทิงเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและวัฒนธรรม จากข่าว สารคดี เกม การ์ตูน และแอนนิ
เมชั่น ภาพยนตร์ เพลง วีดิทัศน์ประกอบเพลง คลิปวีดิทัศน์ และละคร
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
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
9001111

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Tests
ลักษณะข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและเทคนิคการทาข้อสอบ ไวยากรณ์ และคาศัพท์
บทอ่าน การสนทนา บทสนทนา และสานวนที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
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 ความหมายและความสาคัญของจริยธรรมต่อชีวิต การพัฒนาชีวิตด้วย
หลักจริยธรรมเพื่อการครองตน ครองคนและครองงาน เกณฑ์การตัดสินค่าทางจริยธรรม รวมถึงการพิจารณาปัญหาจริยธรรมใน
สังคมร่วมสมัย
9001202

ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Life
ความหมาย ขอบเขตและความสาคั ญ ของปรัชญา สาระส าคั ญ ของอภิปรั ชญา ญาณวิทยาและจริ ยศาสตร์
ประเด็นปัญหาทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
9001203

การคิดและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Thinking and Personal Growth
ความหมาย ธรรมชาติของการคิด เครื่องมือที่ใช้ในการคิด องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการคิดของมนุษย์ ทฤษฎี
และแนวคิดเกี่ยวกับความคิด ความคิดชนิดต่างๆ การนาความคิดประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน การติดต่อสื่ อสารและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี การขจัดความขัดแย้งภายในตนเองและบุคคลอื่น การทางานร่วม กันกับผู้อื่น
การค้นพบและสร้างสันติสุขในตนเอง ครอบครัว และสังคมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบการรับรู้ตัวตนและการพัฒนาตนเอง
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รหัสวิชำ
9001204

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
การพัฒ นาคุณ ลักษณะด้านบุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน จิตวิทยาการสื่อสาร การโน้มน้าวใจ
มารยาททางสังคม และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
9001205

สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Aesthetics in Daily Life
ศาสตร์ทางความงาม การวิเคราะห์ ความหลากหลายของการรับรู้ กระบวนการและองค์ประกอบของการรับรู้
ความงาม การรับรู้ความงามในธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น สุนทรียะทางทัศนศิลป์ คีตศิลป์ นาฏศิลป์ และวัตถุใน
ชีวิตประจาวัน การสร้างประสบการณ์สุนทรียะรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาค่านิยมด้านสุนทรียภาพในตัวบุคคล
9001206

ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
การรู้ ส ารสนเทศกั บ การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา กระบวนการพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ส ารสนเทศ การให้
ความหมายและการวิเคราะห์ความต้องการ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและทักษะการสืบค้น การประเมินคุณค่า
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การเรีย บเรีย งและการน าเสนอสารสนเทศสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณของผู้ ใช้
สารสนเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์
9001207

ศิลปะในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Art of Living
ความต้ องการขั้ น พื้ น ฐานในชี วิ ต ทั กษะการด ารงชี วิ ต อย่ างปลอดภั ยในสถานการณ์ ต่ าง ๆ มนุ ษยสั ม พั น ธ์
สัมพันธภาพภายในครอบครัว มารยาททางสังคมในแต่ละวัฒนธรรม การค้นหาตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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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9001208

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
ชีวิตและความตาย
3(3-0-6)
Life and Death
ความหมายและกาเนิดของชีวิต ชีวิตที่ดีในทัศนะของจริยศาสตร์ 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

สมาธิในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Meditation in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญและระดับของสมาธิ 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
ความรู้เบื้องต้นขององค์ประกอบสาคัญและลักษณะในงานบริการ 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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ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
9001301
อยุธยาศึกษา
3(3-0-6)
Ayutthaya Studies
วิวัฒนาการและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของอยุธยา ในมิติการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม ทั้งบริบทประวัติศาสตร์ สังคมร่วมสมัย และความเป็นเมืองมรดกโลก
9001302

มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human, Society and Environment
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
บทบาทของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไข และการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9001303

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ความหมายและความสาคัญของกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน
สัญญาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน ครอบครัวและมรดก ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เป็น ความรู้เบื้องต้น กฎหมายเกี่ยวกับ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและกฎหมายเกี่ยวกับ
การกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
9001304

เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Economy in Daily Life
หลัก เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิ จและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ
รายได้ จังหวัด เงิน และสถาบั น การเงิ น การคลั งรัฐบาล หลั ก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง บทบาทภาครัฐ และเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน และหลักธรรมในการดารงชีวิต
9001305

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
วิวัฒ นาการและปรากฏการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ พิ ธี ก รรม เศรษฐกิ จ และ
การเมืองการปกครองไทย ความหลากหลายทางสังคมและพหุวัฒนธรรมไทย แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้วาทกรรมความ
เป็นไทย
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9001306

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
วิถีชีวิตมุสลิม
3(3-0-6)
Muslim Ways of Life
ความเป็นมาและพื้นฐานโครงสร้างของศาสนาอิสลาม การดาเนินชีวิตของมุสลิม ภายใต้หลักศรัทธา หลักการ
ปฏิบัติหลักจริยธรรม ลักษณะทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และสันทนาการ
9001307

สื่อมวลชนกับสังคม
3(3-0-6)
Mass Media and Society
คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ และอิทธิพลของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ที่มีผลต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
การใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของปัจเจกบุคคล สถาบันทางสังคม องค์กรธุรกิจ และองค์กรทางการเมือง รวมทั้งแนวทางในการ
รู้เท่าทันสื่อและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อมวลชน
9001308

การจัดการธุรกิจปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Business Management
แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการทางการจัดการธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบทางธุรกิจ
การ
จัดการธุรกิจในปัจจุบันด้านการตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี และทรัพยากรมนุษย์ งานสานักงานและการสื่อสารทางธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
9001309

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Thai and ASEAN Geography
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียนด้านที่ตั้ง อาณาเขต พรมแดน ลักษณะ
ทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การกระจายตัวของประชากร ความแตกต่าง
ทางเศรษฐกิจสังคมของประชากรอันเนื่องมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาสาคัญทางภูมิศาสตร์ที่มุ่งผลต่อปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน
9001310

เอเชียศึกษา
3(3-0-6)
Asian Studies
สภาพแวดล้ อ มทางภู มิ ศ าสตร์ สั งคม วัฒ นธรรม ภู มิ ห ลั งทางประวั ติ ศ าสตร์ในภู มิ ภ าคต่ าง ๆ ของเอเชี ย
บทบาทและความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย และบทบาทของเอเชียที่มีผลต่อโลกทั้งทางวัฒนธรรม การเมือง
และเศรษฐกิจ
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9001311

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
วิถีโลก
3(3-0-6)
The Global Ways
วิ วัฒ นาการสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งและการปกครองของโลก สภาพปั จ จุ บั น ทิ ศ ทางของสั ง คมโลก
วิกฤตการณ์โลก และการปรับตัวของไทยกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
9001312

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3(3-0-6)
Thai and Global Citizens
ความหมายและความสาคัญ ของการเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง จิตสาธารณะ
สิทธิมนุษยชน ความเป็นพลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ และการปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน
9001313

เงิน เงิน เงิน
3(3-0-6)
Money Money Money
การตรวจสุขภาพการเงิน วางแผนการเงิน การสร้างฝันเป็นจริงด้วยแผนการเงิน ฉลาดหา ฉลาดใช้ บนความ
จาเป็นและความต้องการจดบันทึกเพื่อควบคุมและความมั่งคั่ง การสะสมสร้างสุข และหลักการให้เงินทางานแทนเพื่อความสุขในบั้น
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
เศรษฐกิ จเพื่ อการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิต ความเท่ าเที ยมของสั งคม การลดผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ ม การดู แ ล
สิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรแทนการแสวงหากาไร 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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9001315

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
ความเป็นเจ้าบ้าน
3(3-0-6)
Hospitality
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม่ ความคิดในการเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างหรือ
ข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรม ทัศนคติ พฤติกรรมชาวต่างชาติต่อวิถีของ
เจ้าบ้าน ขนบธรรมเนียมและกฎ ระเบียบที่ควรปฏิบัติในฐานะเจ้าบ้าน
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
Culture and cultural diversity in contemporary society; concept for understanding intercultural or crosscultural 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
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การฝึกทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย การฝึกออก
กาลังกายรูปแบบต่างๆ การเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
9001402

ผู้นานันทนาการ
3(2-2-5)
Recreation Leadership
ความสาคัญ คุณสมบัติ การดาเนินงาน เทคนิคและวิธีการเป็นผู้นานันทนาการ การเสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้นาและผู้ตาม การเขียนโครงการ และการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นาด้วยกิจกรรมต่างๆ ทางนันทนาการ
9001403

นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Recreation in Conservation of nature and Environment
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ ในทางนันทนาการ ปัญหาของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ความสาคัญและความจาเป็นของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาลักษณะ
ของแหล่งธรรมชาติประเภทต่าง ๆ กับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการที่เหมาะสม กิจกรรมงาน
อดิเรก กิจกรรมสารวจนอกสถานที่
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9001404

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information Technology for Learning
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ การประมวลผลคา การ
น าเสนอ กระดานอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื อ ข่ ายคอมพิ วเตอร์ ฐานข้ อ มู ล อิ น เทอร์ เน็ ต การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ความก้าวหน้ าในการพั ฒ นาทางเทคโนโลยีส ารสนเทศในโลก ปั จ จุบั น ในศตวรรษที่ 21 และจริย ธรรมในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
9001405

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Computer in Daily Life
การเรียนรู้ลักษณะทั่วไปของการจัดการข้อมูลในสานักงาน การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน
การจัดการข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ การติดตั้งและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมด้ าน
การคานวณ การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชีวิตในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9001406

การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Basic Web Design and Applications
ความรู้เบื้อ งต้ นเกี่ยวกับเว็บ หลั กการออกแบบ และเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บ ภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บ
หลักการสร้างและปรับปรุงโฮมเพจ การสร้างเว็บบนเครือข่าย หลักและการพัฒนาเว็บ การใช้โปรแกรมสาหรับการออกแบบเว็บ
ฝึกปฏิบัติการออกแบบพัฒนาเว็บเพื่อการจัดการสารสนเทศ และติดตามประเมินผล
9001407

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ผลกระทบของความเจริ ญ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
องค์ประกอบของสุขภาพ การบูรณาการแนวความคิดและวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ
สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมการป้องกันภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้บริการสุขภาพเมื่อประสบปัญหา
9001408

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology in Daily Life
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมีเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร
สิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ และการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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รหัสวิชำ
9001409

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล การคานวณเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์
ข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจ เน้นการบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม
9001410

เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3(3-0-6)
Sexuality Education and Reproductive Health
ความหมาย แนวคิด ขอบข่าย ความสาคัญ ของเพศศึกษาและอนามัยการเจริญ พัน ธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ ความรู้เรื่องเพศวิถี องค์ประกอบเรื่องเพศ พฤติกรรมที่ถูกต้องทางเพศ สุขภาพทางเพศ
ค่านิยม สังคมและวัฒ นธรรมที่ มีอิ ทธิพลต่ อ การหล่อ หลอมวิถีทางเพศ การวางแผนครอบครัว การส่งเสริม ความสั มพั นธ์ใน
ครอบครัว การวางแผนชีวิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9001411

อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต
3(3-0-6)
Food for Health and Life
ความสาคัญของอาหาร แหล่งอาหาร การบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี โภชนาการของบุคคลแต่ละวัยและ
ปัญหาโภชนาการ มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร บทบาทอาหารต่อชีวิต สังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์
9001412

ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Safety in Daily Life
แนวคิด ความหมาย ขอบเขต การตระหนักถึงความปลอดภัยในการดาเนินชีวิตประจาวัน ความปลอดภัยในการ
ใช้สารเคมีทั้งในครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม สีและเครื่องหมายความปลอดภัย ความปลอดภัยในการใช้
ไฟฟ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ท่าทางในการทางานเพื่อความปลอดภัย โรคจากการทางาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ
9001413

เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
3(3-0-6)
Biotechnology and life
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นและการใช้ประโยชน์ ประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช สัตว์
ทางอุต สาหกรรม การเกษตรโดยบทบาทของจุลิ นทรีย์ในท้ องถิ่น ด้ านอาหารเพื่ อสุ ขภาพ ทางการแพทย์ เภสั ชกรรม ทาง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
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รหัสวิชำ
9001414

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่
3(3-0-6)
Science and Modern Life
จุดกาเนิดวิทยาศาสตร์ จินตนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตในโลกสมัยใหม่ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดี 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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สำระสำคัญของหลักสูตร คณะครุศำสตร์
หลักกำร
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกาลังคนที่สนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้
อย่างกว้างขวาง
จุดมุ่งหมำย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มุ่งให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรม และจริยธรรม
ตลอดจนมีจิตใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2. มีความรู้และเทคนิควิธีที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา
4. มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมคุณภาพทางกายและทางใจ ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
5. มีจิตสานึกในการพัฒนาสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
6. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7. รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของชาติ และมีความสานึกในความเป็นคนไทย
คณะครุศำสตร์ มีจำนวนทังหมด 10 สำขำวิชำ ดังนี
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 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)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งการผลิตครูคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีความรอบรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็น
ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม มี
ความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง และการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านทฤษฎี เนื้อหาและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับแคลคูลัส จานวนและการ
ดาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต สถิติและความน่าจะเป็น โดยประยุกต์เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ใหม่
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนคณิตศาสตร์
2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู้แ ละมี ค วามสามารถประยุ ก ต์ มี ค วามเข้าใจอั น ถ่ องแท้ ในทฤษฎี ใช้ทักษะการคิ ด
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ในรู ปแบบที่
หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
2.5 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคณิตศาสตร์เอาใจ
ใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
2.6 มีจิตสานึกของความเป็นครูคณิตศาสตร์มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับ ผิดชอบสูงต่อ
วิชาการ วิชาชีพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ครูสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการในโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
3. หมวดวิชำเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่ำ

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่ำ

168
30
9
6
9
6
132
52
34
4
14
80
70
6
4
6

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

เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
(นับรวมจานวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชำชีพครู
2.1.1 วิชำบังคับเรียน
1001102
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
1001201
คอมพิวเตอร์สาหรับครู
1011107
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
1022103
ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
1023212
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1032101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043101
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1044201
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1052201
จิตวิทยาสาหรับครู
1053306
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู
1061401
กฎหมายการศึกษา
1064205
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1082103
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.1.2 วิชำเลือกเรียน
1000101
ภาษาไทยสาหรับครู
1000102
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1000103
ศิลปะการพูดสาหรับครู
1000301
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
1010201
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
1023202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1023203
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1023204
การจัดการสอนซ่อมเสริม
1023212
การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
1024601
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
1024602
การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน
1030601
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
1043602
การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

132
52
34

ไม่น้อยกว่ำ

4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1050101
1050401
1054503
1060101
1060201
1060701
1004801
1004802
1005801
1005802
2.2
1121101
1122101
1123101
1123102
1123103
1123104
1123601
1124101
1124102
1124303
1124902
4091101
4091201
4091501
4092301
4092401
4092701

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
ภาวะผู้นา
2(2-0-4)
การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
14
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)
1(90)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)
6(540)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)
6(540)
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
80
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
70
หน่วยกิต
จานวนและการดาเนินการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
สถิติสาหรับครูคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
การวัดขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
เรขาคณิตระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
พีชคณิตระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
การวัดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
ความน่าจะเป็นและสถิติระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
สื่อและนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา
1(0-2-1)
แคลคูลัส1
3(3-0-6)
หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
เรขาคณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้น1
3(3-0-6)
แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
โปรแกรมสาเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
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4093301
4093401
4093402
4093502
4093606
4094201
4094504

พีชคณิตนามธรรม1
3(3-0-6)
แคลคูลัส3 (ต้องเรียนวิชา 4092401แคลคูลสั 2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ต้องเรียนวิชา 4093401 แคลคูลัส3 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
สารวจเรขาคณิต
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสาหรับคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
ทฤษฎีจานวน
3(3-0-6)
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3(3-0-6)
2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก
6
หน่วยกิต
1123301
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1124301
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
2.2.3 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
4
หน่วยกิต
1094607
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
1121301
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
2(2-0-4)
1123302
กระบวนการพิสูจน์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
2(2-0-4)
1123303
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1124302
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2(1-2-3)
4092202
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
4092302
พีชคณิตเชิงเส้น2 (ต้องเรียนวิชา 4092301 พีชคณิตเชิงเส้น1 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 (ต้องเรียนวิชา 4093301 พีชคณิตนามธรรม1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
4094405
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4092401 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
4094406
ตัวแปรเชิงซ้อน (ต้องเรียนวิชา 4092401 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4094505
ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ
Bachelor of Education Program in Social Studies
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตครูสังคมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิด ศักยภาพในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมมีคุณธรรม รักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การปลูกฝังสร้างเสริมจิตสานึกความเป็นครูสังคมศึกษา มีจิต
สาธารณะและตระหนักถึงความรับผิดต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ดังนี้
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ หรือนาทฤษฎีไปเป็นกรอบใน
การค้นคว้าวิจัยต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้ง โดยแสดงให้เห็นถึงการมีภาวะผู้นาที่มีการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
2.3 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม
อย่างมีตรรกะที่สมเหตุสมผล โดยสามารถบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.4 มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ในสาขาต่างๆที่เกีย่ วข้องกับการประกอบวิชาชีพครูสังคมศึกษา และมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
2.5 มีทักษะการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา และนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2.6 มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.7 มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านสังคมศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีจิต
สาธารณะและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. อาจารย์ครูสอนสังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน/
2. ประกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่นๆ เช่น ครูสอนพิเศษ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 เลือกวิชาเอก
3. หมวดวิชำเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่ำ

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่ำ

168
30
9
6
9
6
132
52
34
4
14
80
70
6
4
6

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

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
(นับรวมจานวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชำชีพครู
2.1.1 วิชำบังคับเรียน
1001102
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
1001201
คอมพิวเตอร์สาหรับครู
1011107
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
1022103
ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
1023212
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1032101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043101
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1044201
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1052201
จิตวิทยาสาหรับครู
1053306
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู
1061401
กฎหมายการศึกษา
1064205
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1082103
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.1.2 วิชำเลือกเรียน
1000101
ภาษาไทยสาหรับครู
1000102
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1000103
ศิลปะการพูดสาหรับครู
1000301
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
1010201
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
1023202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1023203
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1023204
การจัดการสอนซ่อมเสริม
1023212
การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
1024601
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
1024602
การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน
1030601
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

132
52
34

ไม่น้อยกว่ำ

4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1043602
1050101
1050401
1054503
1060101
1060201
1060701
1004801
1004802
1005801
1005802
2.2
1101501
1101502
1102501
1102502
1642501
2533207
2541101
2541301
2542301
2543102
1104202
1104401

การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
ภาวะผู้นา
2(2-0-4)
การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
14
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)
1(90)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)
6(540)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)
6(540)
วิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
83
หน่วยกิต
2.2.1 วิชำเอกบังคับ
71
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชำประวัตศิ ำสตร์
ประวัติศาสตร์โลกตะวันตกสาหรับครูสังคมศึกษา
3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์โลกตะวันออกสาหรับครูสังคมศึกษา
3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ไทยสาหรับครูสงั คมศึกษา
3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาสาหรับครู
2(1-2-3)
ประวัติศาสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
- กลุ่มวิชำภูมศิ ำสตร์ สิง่ แวดล้อม และประชำกร
ประชากรและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแผนที่
3(2-2-5)
- กลุ่มวิชำรัฐศำสตร์ นิติศำสตร์ สังคมวิทยำ เศรษฐศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
และวิจัยทำงสังคมศึกษำ
วิจัยทางสังคมศึกษาเบื้องต้น
3(2-2-5)
การเรียนรู้ยุคโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
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1104801
1104901
2500118
2524103
2532012
2551101
2551401
3592101
3592102
1512402
1521102
1522201
1523101
1103201
1104201
1104203
1104204
1104205
1104310
1104501
1104502
1104503
1104504
1513701
1524201
1644601
1642504
2532101
2533101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสังคมศึกษา
สัมมนาการสอนสังคมศึกษา
การเมืองและการปกครองของไทย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
เศรษฐศาสตร์มหภาค1
- กลุ่มวิชำศำสนำและปรัชญำ
จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาเบื้องต้น
พุทธศาสนา
ศาสนาเปรียบเทียบ
2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก
การจัดการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
การจัดการเรียนรูห้ น้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์
2.2.3 วิชำเอกเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
การวัดและประเมินผลทางสังคมศึกษา
แหล่งการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
วิถีชาวพุทธ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสาหรับครูสังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยสาหรับครูสังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาหรับครูสังคมศึกษา
มรดกทางประวัติศาสตร์
ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ และสังคม
ธรรมวิจารณ์
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
ปัญหาสังคม
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3(2-2-5)
1(0-1-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6
6

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2541201
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
2542402
การสารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
2552101
การปกครองท้องถิ่นไทย
3593305
การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
3594103
เศรษฐกิจชุมชน
3594104
เศรษฐศาสตร์วิถีพุทธ
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
หน่วยกิต
โดยไม่ซ้าซ้อน
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็ น หลั ก สูต รที่ ยึ ด หลั ก การผลิ ต ครูปฐมวัย ชั้น วิช าชีพ ที่ มี ค วามรู้ ทางวิช าการและวิชาชีพ มี ค วามคิ ด และวิจ ารณญาณ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นา มีวินัย มีความรัก ความเมตตาและมีความรับผิดชอบในการพัฒ นาเด็กปฐมวัย
มีความศรัทธาในวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการจัดการความรู้
ทางด้านการศึกษาปฐมวัยและสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความเป็นผู้นาในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย สร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และดุลยพินิจใน การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนาเสนอต่อเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เอาใจใส่รับฟัง มีความไวในการรับรู้
ความรู้สึกของเด็กปฐมวัย
2.5 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ผู้ มี ทัก ษะในการจั ด การเรี ย นรู้ ในระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย และมี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์
2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรัก ความเมตตา มีจิตสาธารณะ ตระหนักในศักยภาพและ
คุณค่าของมนุษย์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของครูปฐมวัยด้วยกัน
2.7 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ครูปฐมวัยในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชนทุกระดับ
2. ครูปฐมวัยหรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐบาลและเอกชน
3. บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
4. ผู้ประกอบการในสถานศึกษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
168 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
132 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
80
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
(นับรวมจานวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชำชีพครู
2.1.1 วิชำบังคับเรียน
1001102
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
1001201
คอมพิวเตอร์สาหรับครู
1011107
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
1022103
ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
1023212
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1032101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043101
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1044201
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1052201
จิตวิทยาสาหรับครู
1053306
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู
1061401
กฎหมายการศึกษา
1064205
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1082103
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.1.2 วิชำเลือกเรียน
1000101
ภาษาไทยสาหรับครู
1000102
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1000103
ศิลปะการพูดสาหรับครู
1000301
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
1010201
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
1023202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1023203
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1023204
การจัดการสอนซ่อมเสริม
1023212
การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
1024601
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
1024602
การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน
1030601
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
1043602
การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

132
52
34

ไม่น้อยกว่ำ

4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1050101
1050401
1054503
1060101
1060201
1060701
1004801
1004802
1005801
1005802
2.2
1071101
1071104
1071106
1071510
1072102
1072211
1073309
1073319
1073702
1074309
1074402
1074907
1074908
1071105
1073316

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
ภาวะผู้นา
2(2-0-4)
การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
14
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)
1(90)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)
6(540)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)
6(540)
วิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
80
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68
หน่วยกิต
- หลักกำรและแนวคิดทำงกำรศึกษำปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สาหรับครูปฐมวัย
3(3-0-6)
การเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
การรณรงค์เพื่อเด็ก
2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สาหรับครูปฐมวัย
3(3-0-6)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
การพัฒนาการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในบริบทภูมิปัญญาอยุธยามรดกโลก
2(1-2-3)
การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
การศึกษาและการมีส่วนร่วมสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
การวิจัยการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
1(0-2-1)
- พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
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- ภำษำและกำรรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
1072306
วรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1073311
การจัดประสบการณ์ทางภาษาและการรู้หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
- คณิตศำสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
1073312
การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
- วิทยำศำสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
1073314
การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
- สังคมศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัย
1073315
การจัดประสบการณ์ทางสังคมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
- ศิลปะและดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย
1071609
ศิลปสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072610
สุนทรียภาพทางศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
1072612
สุนทรียทางดนตรีและลีลาสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
- สุขศึกษำและพลศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัย
1072413
โภชนาการและสุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073313
การจัดประสบการณ์ทางพลศึกษาและนันทนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก
6
หน่วยกิต
1073317
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1074212
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
3(2-2-5)
2.2.3 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
1071307
สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072309
นิทาน ละครและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1074203
การศึกษาแบบเรียนรวมสาหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
1074504
การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1074512
การบริหารและจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1074702
สิ่งแวดล้อมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ
Bachelor of Education Program in Computer Education
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
ระบบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิ วเตอร์ และนาคอมพิวเตอร์มาพัฒ นางานทางด้านบริหารในหน่วยงาน
การศึกษาได้ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นครูมีสมรรถนะและความปรีชาสามารถ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ งเน้นการ
ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริงและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตครูคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะดังนี้
2.1 มีความเป็ นเลิศทางวิชาการและมีคุณ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ บัณ ฑิตที่ สาเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมทางด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่าย ซอฟต์แวร์โปรแกรมภาษาและโปรแกรมประยุกต์ นวัตกรรม
การผลิตสื่อ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2.2 มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ และนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
2.3 มีความสามารถด้านการออกแบบ การวิจัย การบริหารจัดการ และพัฒนาสื่อการสอน หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
2.5 มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งมีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ครูสอนคอมพิวเตอร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
2. นักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์
3. นักวิจัย นักฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
4. นักพัฒนาและออกแบบสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์
อีเลิร์นนิ่ง ฯลฯ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
168 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
136 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
34
หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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 โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
(นับรวมจานวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชำชีพครู
2.1.1 วิชำบังคับเรียน
1001102
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
1001201
คอมพิวเตอร์สาหรับครู
1011107
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
1022103
ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
1023212
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1032101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043101
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1044201
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1052201
จิตวิทยาสาหรับครู
1053306
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู
1061401
กฎหมายการศึกษา
1064205
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1082103
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.1.2 วิชำเลือกเรียน
1000101
ภาษาไทยสาหรับครู
1000102
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1000103
ศิลปะการพูดสาหรับครู
1000301
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
1010201
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
1023202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1023203
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1023204
การจัดการสอนซ่อมเสริม
1023212
การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
1024601
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
1024602
การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน
1030601
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
1043602
การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

132
52
34

ไม่น้อยกว่ำ

4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1050101
1050401
1054503
1060101
1060201
1060701
1004801
1004802
1005801
1005802
2.2
1091104
1092503
1092705
1093102
1093501
1093502
1094501
1091101
1091102
1091401
1092101
1092107
1092201
1092401
1092611

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
ภาวะผู้นา
2(2-0-4)
การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
14
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)
1(90)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)
6(540)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)
6(540)
วิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
84
หน่วยกิต
2.2.1 วิชำเอกบังคับ
69
หน่วยกิต
(1) ควำมรู้เบืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
กฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
ระบบคอมพิวเตอร์และการบารุงรักษา
3(2-2-5)
(2) กำรออกแบบระบบงำนคอมพิวเตอร์กำรศึกษำและกำรเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทมึ
3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบแฟ้มข้อมูล
3(2-2-5)
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
พื้นฐานคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์
3(2-2-5)
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1094606
1094904
1092305
1093304
1093305
1093306
1094608
1094610
1094203
1094204
1092102
1092301
1092302
1092304
1092506
1092701
1092706
1093303
1093402
1093503
1093610
1094101
1094302
1094303
1094401
1094402
1094602
1094603

การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติขั้นสูง
3(2-2-5)
ปัญหาพิเศษสาหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(1-4-4)
(3) กำรออกแบบและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรศึกษำ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
การสอนบนเว็บ
3(2-2-5)
การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก
6
หน่วยกิต
การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์1
3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์2 (ต้องเรียนวิชา 1094203 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.2.3 เลือกวิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
9
หน่วยกิต
การพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิทัล
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสาหรับอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร
3(3-0-6)
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (ต้องเรียนวิชา1091101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอัลกอรึทึม ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
ตรรกดิจิทัลและคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟสซิ่ง
3(2-2-5)
ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
3(2-2-5)
การพัฒนาสื่อทางการศึกษา
3(2-2-5)
การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
โปรแกรมด้านภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
3(2-2-5)
โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา
3(2-2-5)
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1094604
โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน
3(2-2-5)
1094605
โปรแกรมภาษาสาหรับโรงเรียน
3(2-2-5)
1094607
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
1094609
การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือน
3(2-2-5)
1094701
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
1094702
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1094703
เครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับการศึกษา
3(2-2-5)
1094704
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเปิดสอน โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
Bachelor of Education Program in Science
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ผลิ ต ครู วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส อนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ค วามรอบรู้ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ด้านวิช าชี พครู มี ค วามเข้ าใจธรรมชาติ ข องวิทยาศาสตร์ มี ทัก ษะสื บ เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะและความปรีชาสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์
มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริงและ
การสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเองรวมทั้ งการปลูกฝั งและเสริม สร้างจิตวิญ ญาณความเป็ นครูบนพื้ น ฐานของการมี ส่วนร่วมจาก
สถานศึกษาในชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณลักษณะดังนี้
2.1 มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติการสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพครู
2.3 มีทักษะการจัดการเรียนรูว้ ิชาวิทยาศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
2.4 มีความสามารถในการวิจยั เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือแก้ไขปัญหา
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์
2.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยีเพือ่ การสื่อสารและแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
2.6 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2.7 มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งมีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการสอนวิทยาศาสตร์ในหน่วยของรัฐและศูนย์วิทยาศาสตร์
3. ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือ บุคลากรฝ่ายฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์
4. เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัตกิ ารทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
169 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
133 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
81
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
69
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3) หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
(นับรวมจานวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชำชีพครู
2.1.1 วิชำบังคับเรียน
1001102
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
1001201
คอมพิวเตอร์สาหรับครู
1011107
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
1022103
ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
1023212
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1032101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043101
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1044201
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1052201
จิตวิทยาสาหรับครู
1053306
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู
1061401
กฎหมายการศึกษา
1064205
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1082103
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.1.2 วิชำเลือกเรียน
1000101
ภาษาไทยสาหรับครู
1000102
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1000103
ศิลปะการพูดสาหรับครู
1000301
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
1010201
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
1023202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1023203
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1023204
การจัดการสอนซ่อมเสริม
1023212
การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
1024601
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
1024602
การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน
1030601
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

133
52
34

ไม่น้อยกว่ำ

4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1043602
1050101
1050401
1054503
1060101
1060201
1060701
1004801
1004802
1005801
1005802
2.2
1132401
1132501
1132801
1133403
1133503
1133802
1134603
4011301
4011302
4012104
4012106
4021101
4021102
4021103

การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
ภาวะผู้นา
2(2-0-4)
การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
14
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)
1(90)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)
6(540)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)
6(540)
วิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
81
หน่วยกิต
2.2.1 วิชำบังคับเรียน
69
หน่วยกิต
- วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์พืนฐำน
ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวันสาหรับครู
2(1-2-3)
เคมีในชีวิตประจาวันสาหรับครู
2(1-2-3)
คณิตศาสตร์สาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ในระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
เคมีในระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
สถิติสาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
ชีววิทยาในระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
ฟิสิกส์1
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์1
1(0-3-0)
ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา4011301 พิสกิ ส์1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์2
1(0-3-0)
เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
เคมีพื้นฐาน (ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
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4021104
4031101
4031102
4031301
4032201
1133201
1133202
1133204
1133704
1133801
1134203
1134301
1134703
1134901
4042101
4053105
1134201
1134202
1130201
1130301
1130302
1130303
1133203
4012102
4012103
4012105
4013105
4022204
4022308

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ชีววิทยาเบื้องต้น
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
สัตววิทยา
พฤกษศาสตร์
- วิทยำศำสตร์ทั่วไป
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์สาหรับครู
วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศในระดับโรงเรียน
ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับครูวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน
สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ดาราศาสตร์และอวกาศ
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก
6
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
2.2.3 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
6
การสื่อสารวิทยาศาสตร์
การสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์
วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลศาสตร์1
อุณหพลศาสตร์
แม่เหล็กไฟฟ้า1
ฟิสิกส์ยุคใหม่
เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน(ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
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1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4023702
ความปลอดภัยทางเคมี
1(1-0-2)
4023703
เคมีสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
4024308
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
4032201
จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
4032202
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 โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ
Bachelor of Education Program in Physical Education
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ผู้นาจิตสาธารณะ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางพลศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพ
ได้ตามมาตรฐาน
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงองค์
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างบูรณาการ
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีสขุ ภาพสุขนิสัยและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางพลศึกษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคมต่อตนเองและส่วนรวมอย่างสม่าเสมอ
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้าใจนักกีฬา รักสามัคคี ความเสียสละและความอดทนต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างสูง
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพความรับผิดชอบต่อวิชาการที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยสามารถทางานประสานความร่วมมือกับทุกกลุม่ วิชาชีพได้
2.6 เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้เพื่อติดตามพัฒนาการด้านพลศึกษาและสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความมุ่งมั่นต่อ
การพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่าเสมอ
2.7 เพื่อให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นาจิตสาธารณะ ผู้นาด้านสุขภาพในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ด้วย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ครู/อาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
2. เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
3. ประกอบอาชีพธุรกิจเอกชนและประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้นาการออกกาลังกายประจาศูนย์สุขภาพ (Health Club)
ต่างๆ ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้บริหารจัดการและเจ้าหน้าที่กีฬาต่างๆ นักกีฬาอาชีพ ผู้นาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และ
ลูกเสือ-เนตรนารี
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
166 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
130 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
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 โดยไม่ซ้าซ้อน
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมำยเหตุ นักศึกษาที่จะเรียนครบหลักสูตรต้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(นับรวมจานวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชำชีพครู
2.1.1 วิชำบังคับเรียน
1001102
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
1001201
คอมพิวเตอร์สาหรับครู
1011107
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
1022103
ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
1023212
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1032101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043101
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1044201
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1052201
จิตวิทยาสาหรับครู
1053306
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู
1061401
กฎหมายการศึกษา
1064205
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1082103
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.1.2 วิชำเลือกเรียน
1000101
ภาษาไทยสาหรับครู
1000102
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1000103
ศิลปะการพูดสาหรับครู
1000301
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
1010201
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
1023202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1023203
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1023204
การจัดการสอนซ่อมเสริม
1023212
การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
1024601
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
1024602
การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน
1030601
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
1043602
การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

130
52
34

ไม่น้อยกว่ำ

4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1050101
1050401
1054503
1060101
1060201
1060701
1004801
1004802
1005801
1005802
2.2
1141101
1143701
1142102
1144801
1144901
1141201
1142202
1142603
1143205
1144305
1142203

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
ภาวะผู้นา
2(2-0-4)
การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
14
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)
1(90)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)
6(540)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)
6(540)
วิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
78
หน่วยกิต
2.2.1 วิชำบังคับเรียน
68
หน่วยกิต
- ปรัชญำ แนวคิดและหลักกำรทำงพลศึกษำ
ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางพลศึกษา
3(2-2-5)
- กำรบริหำรพลศึกษำและกำรบริหำรโปรแกรมพลศึกษำ
การบริหารและการจัดการทางพลศึกษา
2(2-0-4)
การฝึกประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬา
2(0-90-0)
สัมมนาการเรียนรู้ทางพลศึกษา
1(0-2-1)
- ควำมรู้เบืองต้นเกี่ยวกับร่ำงกำยมนุษย์
กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา
3(3-0-6)
- ลักษณะและกำรทำหน้ำที่ของอวัยวะระบบต่ำงๆ
พื้นฐานการเคลื่อนไหวของมนุษย์
2(1-2-3)
กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
- สรีรวิทยำ
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
3(3-0-6)
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางสุขภาพ
3(2-2-5)
- กำรออกกำลังกำยที่มีผลต่อระบบของร่ำงกำย
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
2(2-0-4)
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1144303

กระบวนการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางพลศึกษา
2(1-2-3)
- หลักกำรฝึกและกำรออกแบบโปรแกรมกำรฝึกกีฬำ
1143103
พื้นฐานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
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
ทักษะกีฬาว่ายน้า
2(1-2-3)
1141402
ทักษะกรีฑาลู่และลาน
2(1-2-3)
1141403
ทักษะกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
1141404
ทักษะกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
1141405
ทักษะกีฬากระบี่กระบอง
2(1-2-3)
1141406
ทักษะกีฬายิมนาสติก
2(1-2-3)
1142407
ทักษะกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
1142408
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1142409
ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
1143410
ทักษะกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
1143411
ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
1143413
ทักษะกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
1143417
ทักษะกีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
1143420
ทักษะการฝึกด้วยน้าหนัก
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
การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกว่ายน้า
2(1-2-3)
1143502
การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกบาสเกตบอล
2(1-2-3)
1143503
การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1143504
การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกฟุตบอล
2(1-2-3)
1143505
การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
1143506
การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกแบดมินตัน
2(1-2-3)
1143507
การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกยิมนาสติก
2(1-2-3)
1143508
การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกกรีฑาลู่และลาน
2(1-2-3)
1143509
การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกมวยไทย
2(1-2-3)
1143510
การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกเทนนิส
2(1-2-3)
1143604
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีชั้นสูง
2(1-2-3)
1144304
พลศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย
Bachelor of Education Program in Thai Language Teaching
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักการผลิตครูวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาไทยและเอกลักษณ์ไทย มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ มีความผูกพันต่อท้องถิ่น มีคุณลักษณะความเป็นครูที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและสามารถค้นคว้าวิจัย
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยทีม่ ีคุณลักษณะดังนี้
2.1 มีความรอบรู้ทางด้านการสอนภาษาไทย และวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติการสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการใช้แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องใน
ศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
2.3 มีทักษะการจัดการเรียนรูว้ ิชาภาษาไทยที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
2.4 เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม
อย่างมีเหตุผลทีส่ มเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสม
2.6 มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2.7 มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่นรวมทัง้ มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ครูสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
2. ครูสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
3. นักวิชาการด้านการศึกษา
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการศึกษา
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
168 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
132 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
34
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
80
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
(นับรวมจานวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชำชีพครู
2.1.1 วิชำบังคับเรียน
1001102
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
1001201
คอมพิวเตอร์สาหรับครู
1011107
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
1022103
ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
1023212
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1032101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043101
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1044201
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1052201
จิตวิทยาสาหรับครู
1053306
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู
1061401
กฎหมายการศึกษา
1064205
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1082103
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.1.2 วิชำเลือกเรียน
1000101
ภาษาไทยสาหรับครู
1000102
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1000103
ศิลปะการพูดสาหรับครู
1000301
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
1010201
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
1023202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1023203
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1023204
การจัดการสอนซ่อมเสริม
1023212
การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
1024601
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
1024602
การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

132
52
34

ไม่น้อยกว่ำ

4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1030601
1043602
1050101
1050401
1054503
1060101
1060201
1060701
1004801
1004802
1005801
1005802
2.2
1163101
1542201
1542203
1161201
1161202
1161203
1161204
1162201
1163201
1164201
1542101
1542102

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
2(1-2-3)
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
ภาวะผู้นา
2(2-0-4)
การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
14
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)
1(90)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)
6(540)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)
6(540)
วิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
80
หน่วยกิต
2.2.1 วิชำบังคับเรียน
68
หน่วยกิต
- หลักภำษำ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(2-2-5)
ลักษณะภาษาไทย
3(2-2-5)
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(2-2-5)
- ทักษะกำรใช้ภำษำ
หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
3(2-2-5)
การอ่านการเขียนร้อยแก้วสาหรับครู
3(2-2-5)
การอ่านการเขียนร้อยกรองสาหรับครู
3(2-2-5)
การพูดและการฟังสาหรับครู
3(2-2-5)
การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด
3(2-2-5)
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับครู
3(2-2-5)
หลักการสอนอ่านออกเขียนได้
3(2-2-5)
การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
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1161301
1162301
1163301
1163302
1541301
1543304
1543401
1164501
1164502
1164503
1164601
1164701
1163801
1164801
1163102
1163202
1163203
1163204
1163303
1163304
1163401
1163504
1163601
1163701
1164102

- วรรณคดีและวรรณกรรม
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
วรรณกรรมอาเซียน
วรรณคดีไทยสาหรับครู
ภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
การวิจารณ์วรรณกรรม
- ภำษำและวัฒนธรรม
คติชนวิทยา
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท้ างภาษาไทยสาหรับครู
การสร้างบทเรียนภาษาไทย
- บูรณำกำร
การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียนสื่อความ
- สัมมนำกำรเรียนรู้กำรสอนภำษำไทย
สัมมนาภาษาไทย
2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
2.2.3 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
สานวนไทยและโวหาร
การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและการนาเสนอ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ศิลปะการอ่านออกเสียง
วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
วรรณกรรมเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
การสร้างแบบฝึกทักษะทางภาษาไทย
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย
เหตุการณ์ปัจจุบันในการสอนภาษาไทย
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
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2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
6

1(0-2-1)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1164602
การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรูภ้ าษาไทย
3(2-2-5)
1164603
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการสอนภาษาไทย
2(1-2-3)
1164604
การจัดการเรียนรู้บูรณาการภาษาไทยและอาเซียน
3(2-2-5)
1540107
การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
3(2-2-5)
1540302
เรื่องสั้นและนวนิยายไทย
3(3-0-6)
1540303
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
1543301
วรรณคดีเอกของไทย
3(2-2-5)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ
Bachelor of Education Program in Teaching English
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถสร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 มีความรอบรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติการสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการใช้แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องใน
ศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
2.3 มีการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
2.4 เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม
อย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
2.6 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2.7 มีจิตสานึกในการพัฒ นาตนเอง สังคม และท้องถิ่น รวมทั้งมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
2. นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
3. ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
168 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
132 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
32
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.2.2 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
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชำชีพครู
2.1.1 วิชำบังคับเรียน
1001102
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
1001201
คอมพิวเตอร์สาหรับครู
1011107
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
1022103
ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
1023212
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1032101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043101
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1044201
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1052201
จิตวิทยาสาหรับครู
1053306
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู
1061401
กฎหมายการศึกษา
1064205
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1082103
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.1.2 วิชำเลือกเรียน
1000101
ภาษาไทยสาหรับครู
1000102
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1000103
ศิลปะการพูดสาหรับครู
1000301
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
1010201
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
1023202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1023203
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1023204
การจัดการสอนซ่อมเสริม
1023212
การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
1024601
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
1024602
การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน
1030601
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
1043602
การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

132
52
34

ไม่น้อยกว่ำ

4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1050101
1050401
1054503
1060101
1060201
1060701

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
ภาวะผู้นา
2(2-0-4)
การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
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
ทักษะการฟังและพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
1151102
ทักษะการฟังและพูดเพื่อการจัดการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
1153301
การเขียนเชิงวิชาการสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1154103
กิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับครูภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
1154303
การเขียนเชิงสร้างสรรค์สาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1551201
การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
1551206
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1552207
การอ่านเชิงวิจารณ์
3(3-0-6)
1552233
การแปลอังกฤษเป็นไทย
3(2-2-5)
1553203
การนาเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1553208
การอ่านงานวิชาการ
3(3-0-6)
1553209
การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
- ภำษำศำสตร์เพื่อกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
1151501
ไวยากรณ์อังกฤษสาหรับครู
3(3-0-6)
1152502
สัทศาสตร์และสัทวิทยาสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1154803
สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
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1154901
1551215
1551216
1552101
1552103

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
1(0-2-1)
รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
- วัฒนธรรมและวรรณคดี
1153701
สังคมและวัฒนธรรมสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1154601
วรรณกรรมคัดสรรภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
1552219
วรรณคดีเบื้องต้น
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
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและสมัครงาน
3(2-2-5)
1153804
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
1153805
การวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดทาหน่วยวิชาภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
1154104
เทคนิคการสื่อความภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
1154504
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
1154804
การจัดการเรียนรู้โดยสื่อบันเทิง
2(1-2-3)
1553204
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(3-0-6)
1553234
การแปลไทยเป็นอังกฤษ
3(2-2-5)
1553303
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
1553317
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
1553318
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
3(2-2-5)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ
Bachelor of Education Program in Elementary Education
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็ น หลั กสู ต รที่ มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู้ วิช าการระดับ ประถมศึ กษา มี ทัก ษะในการจั ด การเรีย นรู้ แบบพหุ วิทยา
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู มีความสามารถในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมืออาชีพ
มีความคิดสร้างสรรค์และการค้นคว้าวิจัยเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษาไทย
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตครูประถมศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
2.1 มีความรอบรู้ ในวิชาการระดับประถมศึกษา และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ เพื่ อการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การประถมศึกษาไทย
2.2 มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ในการค้ น คว้ าวิ จั ย เพื่ อ สร้ างนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ระดั บ
ประถมศึกษา
2.3 มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรีย นรู้ แ บบพหุ วิท ยาและแบบบู ร ณาการที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ บนพื้ น ฐานของ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.4 มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. นักวิชาการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
172 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
136 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
ไม่น้อยกว่า
34
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
68
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
12
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
(นับรวมจานวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชำชีพครู
2.1.1 วิชำบังคับเรียน
1001102
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
1001201
คอมพิวเตอร์สาหรับครู
1011107
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
1022103
ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
1023212
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1032101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043101
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1044201
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1052201
จิตวิทยาสาหรับครู
1053306
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู
1061401
กฎหมายการศึกษา
1064205
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1082103
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.1.2 วิชำเลือกเรียน
1000101
ภาษาไทยสาหรับครู
1000102
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1000103
ศิลปะการพูดสาหรับครู
1000301
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
1010201
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
1023202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1023203
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1023204
การจัดการสอนซ่อมเสริม
1023212
การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
1024601
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
1024602
การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน
1030601
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
1043602
การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

136
52
34

ไม่น้อยกว่ำ

4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1050101
1050401
1054503
1060101
1060201
1060701

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
ภาวะผู้นา
2(2-0-4)
การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
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)
- พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษำ
1171701
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
- ภำษำไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษำ
1171702
ภาษาไทยสาหรับครูประถมศึกษา
3)3-0-6(
1173703
หลักการใช้ภาษาไทยสาหรับครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
- คณิตศำสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษำ
1171704
คณิตศาสตร์1 สาหรับครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
1172702
คณิตศาสตร์2 สาหรับครูประถมศึกษา (ต้องเรียนวิชา 1171704 คณิตศาสตร์1
สาหรับครูประถมศึกษา ผ่านมมาก่อน)
3(3-0-6)
1173704
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
- วิทยำศำสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษำ
1171703
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1171705
ฟิสิกส์ โลก และดาราศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
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1172703
1173705
1171706
1173701
1171707
1172701
1173702
1174702
1172704
1172706
1093306
1172705
1173301
1174601
1174701
1173302
1173303
1173304
1173305
1173306
1174301
1094608
1094610
1094704
1123601

เคมีสาหรับครูประถมศึกษา
ชีววิทยาสาหรับครูประถมศึกษา
- สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษำ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาหรับครูประถมศึกษา
หน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
- ภำษำอังกฤษ และภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ สำหรับนักเรียนประถมศึกษำ
ทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษสาหรับครูประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสาหรับครูประถมศึกษา
- สุขศึกษำและพลศึกษำสำหรับนักเรียนประถมศึกษำ
สุขศึกษาและพลศึกษาสาหรับครูประถมศึกษา
ทักษะกีฬาสาหรับครูประถมศึกษา
- ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์สำหรับนักเรียนประถมศึกษำ
ศิลปะสาหรับครูประถมศึกษา
ดนตรีและนาฏศิลป์สาหรับครูประถมศึกษา
- กำรงำนอำชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนประถมศึกษำ
และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สาหรับครูประถมศึกษา
การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาหรับครูประถมศึกษา
2.2.2 วิชำกำรสอนวิชำเอก
12
การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2.3 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
4
การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
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2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1133202
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
2(1-2-3)
1174302
นิทานและการเล่านิทานสาหรับเด็กประถมศึกษา
2(1-2-3)
1174303
การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็ก
2(1-2-3)
1174501
การจัดการชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
1174602
การจัดการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
1174603
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาพเด็ก
2(2-0-4)
1174604
การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
2(2-0-4)
1174703
กิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาและอารมณ์
2(1-2-3)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษและกำรสอนภำษำไทย
Bachelor of Education Program in Special Education and Thai Language Teaching
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย โดยสามารถสอนผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษในระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถสอนภาษาไทยในระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ บูรณาการการจัดการ
เรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย และวิชาชีพครู ทั้งภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติการสอนการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาได้ตั้งแต่ ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสามารถสอนภาษาไทยได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและข้อ
โต้แย้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพครู
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในชั้นเรียนรวมที่มี
รูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไข
ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ในด้านภาษาไทย ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางด้านการศึกษาพิเศษ
2.5 เพื่อผลิตบั ณ ฑิตที่มี ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อการ
สื่อสารและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2.7 เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ จี ิตสานึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งมีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ครูการศึกษาพิเศษในระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ครูสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. เจ้าหน้าที่ในองค์กรที่ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
173 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
137 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับเรียน
ไม่น้อยกว่า
34
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
85
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
43
หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
37
หน่วยกิต
- วิชาการสอนวิชาเอก
4
หน่วยกิต
- เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
2
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกการสอนภาษาไทย
42
หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
37
หน่วยกิต
- วิชาการสอนวิชาเอก
3
หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
2
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
(นับรวมจานวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชำชีพครู
2.1.1 วิชำบังคับเรียน
1001102
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
1001201
คอมพิวเตอร์สาหรับครู
1011107
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
1022103
ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
1023212
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1032101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043101
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1044201
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1052201
จิตวิทยาสาหรับครู
1053306
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาสาหรับครู
1061401
กฎหมายการศึกษา
1064205
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1082103
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.1.2 วิชำเลือกเรียน
1000101
ภาษาไทยสาหรับครู
1000102
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1000103
ศิลปะการพูดสาหรับครู
1000301
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
1010201
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
1023202
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1023203
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1023204
การจัดการสอนซ่อมเสริม
1023212
การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
1024601
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
1024602
การสอนครอบครัวศึกษาและเพศศึกษาในโรงเรียน
1030601
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
1043602
การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัย
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

137
52
34

ไม่น้อยกว่ำ

4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1050101
1050401
1054503
1060101
1060201
1060701
1004801
1004802
1005801
1005802
2.2

1081105
1081101
1081106
1082218
1082305
1082401
1083102
1083312
1083313
1083314
1083408
1083507

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(1-2-3)
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
ภาวะผู้นา
2(2-0-4)
การบริหารโครงการในโรงเรียน
2(2-0-4)
การจัดการความรู้
2(2-0-4)
2.1.3 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
14
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1
1(90)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 (ต้องเรียนวิชา1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน1 ผ่านมาก่อน)
1(90)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ต้องเรียนวิชา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน2 ผ่านมาก่อน)
6(540)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)
6(540)
วิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
85
หน่วยกิต
2.2.1 วิชำกำรศึกษำพิเศษ
ไม่น้อยกว่ำ
43
หน่วยกิต
- วิชำบังคับเรียน
37
หน่วยกิต
กฎหมำยและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำพิเศษ
กฎหมายทางการศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
ประวัติและควำมเป็นมำของกำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุคคลที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
พัฒนำกำรและลักษณะเฉพำะของเด็กที่มีควำมต้องที่มคี วำมต้องกำรพิเศษ
จิตวิทยาพัฒนาการสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
กำรจัดกำรศึกษำและบริกำรสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
การประเมินทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
แผนการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษสาหรับครูการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
การช่วยเหลือเฉพาะด้านสาหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา
2(1-2-3)
การช่วยเหลือเฉพาะด้านสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2(1-2-3)
การช่วยเหลือเฉพาะด้านสาหรับเด็กออทิสติก
2(1-2-3)
การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
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1084402
1084901
1084902
1084403
1084404
1083315
1084601
1084203
1084204
1084205
1084303
1084304
1084405
1084501

1542201
1542203
1161204
1161205
1164201
1542102
1161301
1163102
1540303
1541301

นันทนาการและกิจกรรมสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
โครงการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
ผลกระทบของลักษณะควำมต้องกำรพิเศษที่มีต่อครอบครัว
การแนะแนวและการให้คาปรึกษาผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
กำรมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน
- วิชำกำรสอนวิชำเอก
การสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
การจัดการเรียนรูส้ าหรับเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม
- วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
การพัฒนาทักษะทางภาษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
อักษรเบรลล์
ภาษามือไทยเบื้องต้น
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเด็กที่มปี ัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2.2.2 วิชำกำรสอนภำษำไทย
ไม่น้อยกว่ำ
- วิชำบังคับเรียน
หลักภำษำ
ลักษณะภาษาไทย
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
ทักษะกำรใช้ภำษำ
การพูดและการฟังสาหรับครู
การอ่านการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง
หลักการสอนอ่านออกเขียนได้
การอ่านเชิงวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรม
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
สานวนไทยและโวหาร
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
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3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
4
2

42
37

3(2-2-5)
หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ภำษำและวัฒนธรรม
1163302
ภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1164501
สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
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
การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรูภ้ าษาไทย
3(2-2-5)
1164603
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการสอนภาษาไทย
2(1-2-3)
1164604
การประยุกต์ใช้และนาเสนอสื่อมัลติมีเดียในการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
1540107
การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
3(2-2-5)
1543301
วรรณคดีเอกของไทย
3(2-2-5)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
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สำระสำคัญของหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
หลักกำร
หลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยึ ด หลั ก มาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มุ่ ง ผลิ ต ก าลั ง คนที่ ส นอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชา และวิชาชีพชั้นสูง
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มี
การเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ควบคู่ทฤษฎีและยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนนาไปสู่การพัฒนาก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม
จุดมุ่งหมำย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะในหน่วยงาน ของรัฐ เอกชนและประกอบอาชีพอิสระได้
2. นาความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้
อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาการทางด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิตการประกอบอาชีพ สังคม และ
สภาพแวดล้อม
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็น
อย่างดี
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีจำนวนทังหมด 15 สำขำวิชำ ดังนี
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 7 สำขำวิชำ คือ
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาขาวิชาภาษาไทย
3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
4. สาขาวิชาภาษาจีน
5. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
6. สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
7. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 4 สำขำวิชำ คือ
1. สาขาวิชาดนตรี
2. สาขาวิชาดนตรีสากล
3. สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 2 สำขำวิชำ คือ
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
บัณฑิตมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ การศึกษาต่อและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงสูส่ ังคมโลก
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถบูรณาการ
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. พนักงานในภาคธุรกิจการบริการ อาทิ การท่องเที่ยว การโรงแรม
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. นักวิชาการทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)
4. เลขานุการและเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการทางาน
5. นักแปลและล่าม
6. นักเขียน
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
8. ประกอบอาชีพอิสระ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
3
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
54
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 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
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
54
หน่วยกิต
1551111
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1551112
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1551113
รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
1551114
รูปและการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง
3(3-0-6)
1552110
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษขั้นสูง
3(2-2-5)
1552111
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์
3(3-0-6)
1552112
การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
1552113
การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1552202
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
1552203
สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1552316
วรรณคดีเบื้องต้น
3(3-0-6)
1552402
การแปลอังกฤษเป็นไทย
3(2-2-5)
1552501
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
1552625
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
1552626
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเที่ยวในท้องถิ่น
3(2-2-5)
1553325
ภาษาวรรณคดี
3(3-0-6)
1553404
การแปลไทยเป็นอังกฤษ
3(2-2-5)
1554105
การค้นคว้าอิสระ
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในกลุ่มท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาใดก็ได้จากกลุ่มอื่นๆ
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ก. กลุ่มท่องเที่ยว
1553611
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1553612
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5)
1553613
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเที่ยวต่างประเทศ
3(2-2-5)
1553614
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
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3573217
3573406
3571204
1553201
1553205
1553207
1552114
1552115
1553110
1553111
1553202
1553206
1553326
1553327
1553328
1553329
1553330
1553331
1552502
1552503
1553405
1553406
1553504
1553505
1553506
1553507
1553508
3583701
3584106

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
หลักการมัคคุเทศก์
ข. กลุ่มภำษำศำสตร์
ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ค. กลุ่มภำษำและวรรณคดี
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิง
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
วรรณกรรมเอเชีย
วรรณกรรมแนวแฟนตาซี
ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
วรรณกรรมวิจารณ์
ง. กลุ่มภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่องานสานักงาน
การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
การแปลภาษาอังกฤษแบบล่าม
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการด้านการโดยสาร
ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
โลจิสติกส์อยุธยา
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
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 โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
Bachelor of Arts Program in Thai
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในสังคมและท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถทางภาษาไทย
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เจตคติ และทักษะในอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา โดยเฉพาะด้านภาษาและวรรณคดี
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความภูมิใจในภาษา วรรณกรรม และ
วรรณคดีไทย อันเป็นวัฒนธรรมของชาติ
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจาวัน
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการใช้ภาษาไทยในภาครัฐ
2. ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการใช้ภาษาไทยในภาคเอกชน
3. ประกอบอาชีพอิสระ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
51
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
33
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
*หมำยเหตุ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษหรือจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 12 หน่วยกิต
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
- บังคับเรียน
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
- เลือกเรียน
1500117
การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500119
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500141
ภาษาอังกฤษสาหรับมนุษยศาสตร์
1500142
ภาษาอังกฤษสาหรับสังคมศาสตร์
1500135
คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500136
ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500137
สุนทรียศาสตร์
1500139
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
1500143
การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500125
ระบบสังคมและการเมืองไทย
2500126
กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
2500127
ภูมิลักษณ์ชมุ ชน
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
- ทักษะกำรใช้ภำษำ
1542101
ศิลปะการฟังและการอ่าน
1542102
ศิลปะการพูดและการเขียน
- หลักภำษำและภำษำศำสตร์
1541201
ลักษณะภาษาไทย
1541202
ภาษาศาสตร์พื้นฐาน
1543208
พัฒนาการภาษาไทย
- วรรณคดีและวรรณกรรม
1541301
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
1542303
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

100
9
3

ไม่น้อยกว่ำ

6

ให้เรียน

51

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1543305
1543306
1544313
1542401
1543403
1543404
1543405
1541501
1544502
1543603
2.3
1542103
1542104
1542105
1542106
1543107
1542203
1542204
1542205
1542206
1542207
1543209
1543210
1542302
1542304
1543307
1543308

วรรณคดีเอกของไทย
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
วรรณกรรมวิจารณ์
- ภำษำและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาไทยกับสังคม
คติชนวิทยา
วรรณกรรมกับชีวิตและสังคม
วรรณกรรมท้องถิ่น
- กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรวิจัย
ภาษาไทยและสารสนเทศ
การวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
- ภำษำเพื่ออำชีพ
ภาษาไทยเพื่อบรรณาธิการกิจ
กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
- ทักษะกำรใช้ภำษำ
การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาภาษาไทย
การแต่งคาประพันธ์
การเขียนบันเทิงคดี
การเขียนสารคดี
การเขียนเชิงวิชาการ
- หลักภำษำและภำษำศำสตร์
สัทศาสตร์และสัทวิทยาในภาษาไทย
ระบบคาและวากยสัมพันธ์ในภาษาไทย
ภาษากับความหมายในภาษาไทย
ภาษาไทยปัจจุบัน
คายืมในภาษาไทย
พัฒนาการแบบเรียนไทย
ภาษาถิ่นไทย
- วรรณคดีและวรรณกรรม
วรรณคดีสมัยสุโขทัย
วรรณคดีสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
คีตวรรณกรรม
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
33

3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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1543309
1543310
1543311
1543312

พระราชนิพนธ์ในสมัยรัตนโกสินทร์
3(3-0-6)
วรรณกรรมคาสอน
3(3-0-6)
เรื่องสั้นและนวนิยายไทย
3(3-0-6)
วรรณกรรมแปล
3(3-0-6)
- ภำษำและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
1542402
จารึกและเอกสารโบราณภาษาไทยสมัยอยุธยา
3(3-0-6)
- กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรวิจัย
1544503
สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
- ภำษำเพื่ออำชีพ
1542601
ภาษาไทยสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
1543602
ภาษาไทยสาหรับสื่อมวลชน
3(2-2-5)
1543604
ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
1543605
ภาษาไทยธุรกิจ
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 วิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา
6(640)
2.4.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ
1544801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
2(90)
1544802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
5(480)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
ผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น
Bachelor of Arts Program in Japanese
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะภาษาญี่ปุ่นที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพ มีความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและสามารถเป็น
สื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติในฐานะผู้มีความทางรู้ภาษาญี่ปุ่นในท้องถิ่น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิต
อาสาเพื่อการดารงตนอยู่ในสังคมส่วนรวม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้และทั ก ษะด้ านภาษาญี่ ปุ่น สามารถฟั ง พู ด อ่าน เขี ยนได้ อ ย่างมี ประสิทธิภ าพและ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจของญี่ปุ่น สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถทางานร่วมกับ
บุคคลในองค์กรได้
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้และ/หรือศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ล่ามภาษาญี่ปุ่น
2. นักแปลภาษาญี่ปุ่น
3. พนักงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ
4. พนักงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
5. นักวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น
6. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐในส่วนงานวิเทศสัมพันธ์
7. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับประเทศและภาษาญี่ปุ่น
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
103 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
97
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
64
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
33
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่มีการเปิดสอนในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ ที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
- วิชำบังคับ
1052201
จิตวิทยาสาหรับครู
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
- วิชำเลือก
1500117
การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500119
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500141
ภาษาอังกฤษสาหรับมนุษยศาสตร์
2500126
กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
2500127
ภูมิลักษณ์ชมุ ชน
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
- วิชำบังคับ
1561101
ภาษาญี่ปุ่น1
1561102
ภาษาญี่ปุ่น2
1561406
การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
1561407
การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
1561501
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
1562103
ภาษาญี่ปุ่น3
1562104
ภาษาญี่ปุ่น4
1562201
การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
1562204
การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง
1562301
การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
1562408
การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
1562409
การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์
1562501
ญี่ปุ่นปัจจุบัน
1563105
ภาษาญี่ปุ่น5
1563106
ภาษาญี่ปุ่น6
1563205
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงแสดงความคิดเห็น
1563303
การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

103
6
3

ไม่น้อยกว่ำ

3

ไม่น้อยกว่ำ

97
64

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องเลือกรายวิชาของ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 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
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ
3(2-2-5)
1563606
ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
1563701
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3(3-0-6)
1563702
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับงานมัคคุเทศก์
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
ความรู้พื้นฐานในการทางานในภาคอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1551201
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
1553233
การแปลอังกฤษเป็นไทย
3(2-2-5)
1554302
ภาษาอังกฤษเพื่องานสานักงาน
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
การดาเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
รำยวิชำเรียนเสริมไม่นับหน่วยกิต
1561109
พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น*
2(2-0-4)
*ประเมินผลกำรเรียนเป็น S หรือ U
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่มีการเปิดสอนในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถด้านภาษาจีน
และมีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในด้านสังคมและวัฒนธรรม สามารถนาความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ พัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในด้านสังคมและวัฒนธรรม
2.3 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.4 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถน าความรู้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการประกอบอาชี พ การศึ ก ษาต่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สั งคมและ
ประเทศชาติ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ล่าม นักแปลภาษาจีน
2. มัคคุเทศก์ภาษาจีน
3. พนักงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาจีน
4. พนักงานในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
5. นักวิชาการทางภาษา
6. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับภาษาจีนและประเทศจีน
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
57
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
27
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ไม่น้อยกว่ำ
9
กลุ่มภำษำศำสตร์
1500117
การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500118
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1500119
การอ่านและการเขียนเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500133
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น
กลุ่มมนุษยศำสตร์
1500126
ข้อมูลท้องถิ่น
1500134
การจัดการความรู้
1500135
คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500136
ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500137
สุนทรียศาสตร์
1500138
ทักษะชีวิต
1500139
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
กลุ่มสังคมศำสตร์
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500117
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2500118
การเมืองและการปกครองของไทย
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500122
รัฐกับพลเมืองไทย
2500123
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
100
2.2.1 วิชำบังคับ
57
2151101
การออกเสียงภาษาจีน
2151102
ภาษาจีนระดับต้น1
2151103
ภาษาจีนระดับต้น2 (ต้องเรียนวิชา 2151102 ภาษาจีนระดับต้น1 ผ่านมาก่อน)
2152104
ภาษาจีนระดับกลาง1 (ต้องเรียนวิชา 2151103 ภาษาจีนระดับต้น2 ผ่านมาก่อน)
2152105
ภาษาจีนระดับกลาง2 (ต้องเรียนวิชา 2152104 ภาษาจีนระดับกลาง1 ผ่านมาก่อน)
2151201
การฟังและการพูดภาษาจีน1
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2152202
2152203
2152204
2152205
2152206
2152207
2153208
2153209
2153401
2153501
2153502
2154109
2154601
2153106
2153107
2153108
2153210
2153211
2153212
2153301
2153402
2153503
2153602
2153603
2153605

การฟังและการพูดภาษาจีน2 (ต้องเรียนวิชา 2151201 การฟังและการพูดภาษาจีน1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การฟังและการพูดภาษาจีน3(ต้องเรียนวิชา 2152202 การฟังและการพูดภาษาจีน2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การอ่านภาษาจีน1
3(3-0-6)
การอ่านภาษาจีน2 (ต้องเรียนวิชา 2152204 การอ่านภาษาจีน1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
การเขียนภาษาจีน1
3(3-0-6)
การเขียนภาษาจีน2 (ต้องเรียนวิชา 2152206 การเขียนภาษาจีน1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย
3(2-2-5)
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน (ต้องเรียนวิชา 152105 ภาษาจีนระดับกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
หลักไวยากรณ์จีน
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน
3(3-0-6)
วัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
ภาษาจีนสาหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (ต้องเรียนวิชา 2152105 ภาษาจีน
ระดับกลาง2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ภาษาจีนสาหรับงานในบริษัท
3(3-0-6)
2.2.2 วิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
27
หน่วยกิต
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0-6)
สุภาษิตจีน
3(3-0-6)
ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน (ต้องเรียนวิชา 2152205 การอ่านภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
การฟังและการพูดจีนขั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 2152203 การฟังและการพูดภาษาจีน3
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
สุนทรพจน์จีน (ต้องเรียนวิชา 2152203 การฟังและการพูดภาษาจีน3 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3(3-0-6)
ภาษาจีนในยุคปัจจุบัน
3(3-0-6)
ศิลปะการเขียนพู่กันจีน
3(2-2-5)
ภาษาจีนธุรกิจ
3(3-0-6)
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 2152207 การเขียนภาษาจีน2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ภาษาจีนสาหรับงานเลขานุการ (ต้องเรียนวิชา 2152105 ภาษาจีนระดับกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
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2153606
2153607
2154213

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
การแปลแบบล่าม (ต้องเรียนวิชา 2152203 การฟังและการพูดภาษาจีน3
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2154214
ภาษาจีนเพื่อการนาเสนอ
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
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
2154609
ทักษะการสอนภาษาจีน (ต้องเรียนวิชา 2152105 ภาษาจีนระดับกลาง2
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม
7
หน่วยกิต
2154701
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
2(90)
2154702
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
5(350)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชนและสังคม
Bachelor of Arts Program in Community and Social Development
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
บัณ ฑิตมีความรู้ในศาสตร์การพัฒ นาสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ควบคู่กับการมี
จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม ดังอุดมคติของหลักสูตร “สร้างจิตอาสา พัฒนาความรู้ เชิดชูศักยภาพชุมชนและสังคม”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 องค์กรชุมชนท้องถิ่น และการทางานในภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงชุมชนและ
สังคม
2.3 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ พร้อมจะนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม
2.4 เพื่อเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าด้านการพัฒนาสังคม โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักพัฒนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน
2. เจ้าหน้าที่และนักวิชาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา
4. นักวิชาการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
5. นักวิจัยสังคม
6. พัฒนากร
7. นักพัฒนาอิสระในท้องถิ่น
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
54
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนด้วยภาษาอังกฤษ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
บังคับเรียน
1500142
ภาษาอังกฤษสาหรับสังคมศาสตร์
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
เลือกเรียน
1500117
การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500119
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500135
คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500136
ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500137
สุนทรียศาสตร์
1500139
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
1500141
ภาษาอังกฤษสาหรับมนุษยศาสตร์
1500143
การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500125
ระบบสังคมและการเมืองไทย
2500126
กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
2500127
ภูมิลักษณ์ชมุ ชน
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
2531104
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
2531105
ชุมชนศึกษา
2531204
ทักษะขั้นพื้นฐานสาหรับนักพัฒนา
2531205
กระบวนการพัฒนาชุมชน
2532107
การพัฒนาสังคม
2532108
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์
2532109
จิตวิทยากับการพัฒนา
2532208
การศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดาริเพื่อการพัฒนา
2532209
อยุธยากับการพัฒนาเมืองมรดกโลก
2533209
ผู้ประกอบการสังคมและวิสาหกิจชุมชน
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30

หน่วยกิต

100
15
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

6
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2533211
การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา
2533212
งานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2533318
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
2533319
การวิจัยภาคสนาม
2533512
นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา
2534101
พลวัตการพัฒนาสังคมชนบทและเมือง
2534214
สัมมนาประเด็นสาคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม
2534315
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานพัฒนา
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
1501201
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับนักพัฒนาสังคม
2531106
สังคมศาสตร์กับการพัฒนา
2531207
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
2532110
มานุษยวิทยากับการพัฒนา
2532111
ประชากรศึกษากับการพัฒนา
2532213
ปัญหาสังคม
2532214
สวัสดิการสังคม
2532215
การพัฒนาศักยภาพผูน้ า
2533103
ทฤษฎีทางสังคมกับการพัฒนา
2533104
มิติทางเพศกับการพัฒนาสังคม
2533208
การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรทางสังคม
2533210
กระบวนการคิดและการสื่อสารในงานพัฒนา
2533320
นวัตกรรมกับการพัฒนาสังคม
2533404
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
2533513
ประชาสังคมโลกกับการพัฒนา
2533514
การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น
2534102
การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมไทย
2534215
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
2534216
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูส้ ูงอายุ
2534408
ชาติพันธุ์กับการพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม
2534511
การกระจายอานาจกับการพัฒนาท้องถิ่นไทย
2534512
การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
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ไม่น้อยกว่ำ

24

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
2.4.2 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ
2534603
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับนักพัฒนา
2(90)
2534604
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักพัฒนา (ต้องเรียนวิชา 2534603
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับนักพัฒนา ผ่านมาก่อน)
5(480)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสหวิทยำกำรอิสลำม
Bachelor of Arts Program in Islamic Interdisciplinary
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณ ฑิ ตและบุคลากรใน
ท้องถิ่น ให้มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามอันได้แก่ ปรัชญาและศาสนาอิสลาม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม
วัฒนธรรม ภาษา(อาหรับ) กฎหมายอิสลาม การเงิน วิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์และศิลปะเกี่ยวกับอิสลาม เป็นต้น โดยนา
ความรู้ที่หลากหลายดังกล่าวมาเชื่อมโยงและบูรณาการ รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ใน
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและประเทศ ดังปรัชญา
ที่ว่า “บูรณาการศาสตร์ เปรื่องปราดด้านเนื้อหา ก้าวล้านาวิชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจเกี่ยวกับสหวิทยาการอิสลาม ทั้งทางด้านปฏิบัติศาสนกิจ และ
ด้านสังคม
2.2 เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้มคี ุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ สามารถทางานเป็นหมู่คณะ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักวิชาการอิสลาม
2. พนักงานบริษัทหรือสถานประกอบการที่ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับอาหารฮาลาล
3. พนักงานด้านการเงินเกี่ยวกับอิสลาม
4. ผู้ช่วยล่ามภาษาอาหรับ
5. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านผลิตสื่อนวัตกรรมอิสลาม
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
78
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
48
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และ/หรือ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชาฯ
พ.ศ. 2552
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
กลุ่มภำษำศำสตร์
1500117
การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500118
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1500119
การอ่านและการเขียนเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500133
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
1500126
ข้อมูลท้องถิ่น
1500134
การจัดการความรู้
1500135
คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500136
ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500137
สุนทรียศาสตร์
1500138
ทักษะชีวิต
1500139
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500117
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2500118
การเมืองและการปกครองของไทย
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500122
รัฐกับพลเมืองไทย
2500123
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
- วิชำบังคับ
2571101
สหวิทยาการอิสลามเบื้องต้น
2571102
พื้นฐานหลักศรัทธา
2571103
พื้นฐานอัลกุรอาน
2571104
พื้นฐานอัลหะดีษ
2571201
ประวัติศาสตร์อิสลาม
2573201
การเมืองการปกครองในอิสลาม
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ

94
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่ำ

78
48

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2571301
2571302
2572301
2572302
2572303
2572401
2572501
2573501
2574601
2573701

ภาษาอาหรับ1
ภาษาอาหรับ2
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอาหรับเพื่อการบริการทางสาธารณสุข
อักษรวิจิตรอาหรับในศิลปะอิสลาม
กฎหมายอิสลามเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาคอิสลาม
การเงินอิสลาม
อิสลามกับวิทยาศาสตร์
การวิจัยเบื้องต้นในสหวิทยาการอิสลาม
- วิชำเลือก
กลุ่มที่1 รำยวิชำด้ำนปรัชญำและศำสนำ
2572101
ปรัชญาอิสลาม
2572102
การเผยแผ่อิสลาม
2573101
อรรถาธิบายอัลกุรอาน
2573102
อรรถาธิบายอัลหะดีษ
2573103
สุนทรียศาสตร์อิสลาม
กลุ่มที่ 2 รำยวิชำด้ำนสังคม และวัฒนธรรม
2572201
ชีวประวัติศาสดามุฮัมมัด
2572202
อารยธรรมอิสลาม
2572203
จริยธรรมอิสลาม
2573202
สังคมโลกมุสลิม
2573203
การบริหารจัดการในอิสลาม
2573204
ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศตะวันออกกลาง
2574201
อิสลามกับสันติภาพ
2574202
การสัมมนาในสหวิทยาการอิสลาม
2574203
การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือนมุสลิม
2573205
อาหารในวัฒนธรรมอิสลาม
2573206
ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมของมุสลิม
2574204
การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติของมุสลิม
กลุ่มที่ 3 รำยวิชำด้ำนภำษำ และศิลปะอิสลำม
2572304
หลักการอ่านอัลกุรอาน
2573301
ภาษาอังกฤษสาหรับมุสลิม
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ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

ไม่น้อยกว่ำ

ไม่น้อยกว่ำ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
30
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2573302
2572305
2572306
2572307
2573303
2574301
2573304
2573305
2573306
2572308

ศิลปะการพูดสาหรับมุสลิม
3(2-2-5)
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ลวดลายศิลปะอิสลาม
3(2-2-5)
อักษรนัสค์
3(2-2-5)
เทคนิคการผลิตงานอักษรวิจิตรอาหรับบนวัสดุ
3(2-2-5)
การสร้างสรรค์งานอักษรวิจิตรอาหรับเชิงประยุกต์
3(2-2-5)
การบูรณาการอักษรวิจิตรอาหรับในอิสลาม
3(2-2-5)
วัสดุอุปกรณ์สาหรับนักอักษรวิจิตรอาหรับ
3(2-2-5)
เทคนิคการสร้างแนวคิดในงานศิลปะอักษรวิจิตรอาหรับ
3(2-2-5)
อักษรอาหรับกูฟีย์มาตรฐาน
3(2-2-5)
กลุ่มที่ 4 รำยวิชำด้ำนนิตศิ ำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ
3
หน่วยกิต
2572402
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
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)
กลุ่มที่ 6 รำยวิชำด้ำนวิทยำศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ
3
หน่วยกิต
2572601
คอมพิวเตอร์สาหรับมุสลิม
3(2-2-5)
2574602
อิสลามกับดาราศาสตร์
3(3-0-6)
2574603
อิสลามกับการแพทย์
3(3-0-6)
2.3 วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม
7
หน่วยกิต
2574701
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสหวิทยาการอิสลาม
2(90)
2574702
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหวิทยาการอิสลาม
5(320)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หรือเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และ/หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนผลการเรียน
การยกเว้นผลการเรียนรายวิชาฯ พ.ศ. 2552
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์
Bachelor of Arts Program in History
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิด สามารถวิเคราะห์
และนาความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูร้ อบทางด้านประวัติศาสตร์ในเชิงวิเคราะห์ เพื่อเข้าใจสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และมี
เจตคติที่ดีด้านการอนุรักษ์
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการค้นคว้าและวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับสาขาวิชา
อื่นๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
นัก วิชาการ นั กประวัติศ าสตร์ นั กอั กษรศาสตร์ (ประวัติ ศาสตร์) นั กอั กษรศาสตร์ปฏิบั ติ การ (ด้านจารีต ประเพณี )
เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์ นักจดหมายเหตุ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ มัคคุเทศก์ สื่อสารมวลชน นักเขียนบทความ และอื่นๆ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
131 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
95
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
64
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หรือเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

274

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
- บังคับเรียน
1500118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
- เลือกเรียน
กลุ่มภำษำศำสตร์
1500117
การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500119
การอ่านและการเขียนเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500133
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น
กลุ่มมนุษยศำสตร์
1500126
ข้อมูลท้องถิ่น
1500134
การจัดการความรู้
1500135
คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500136
ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500137
สุนทรียศาสตร์
1500138
ทักษะชีวิต
1500139
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
กลุ่มสังคมศำสตร์
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500117
การจัดการทรัพยากรธรมชาติ
2500118
การเมืองการปกครองของไทย
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500122
รัฐกับพลเมืองไทย
2500123
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
2.2 กลุ่มวิชำบังคับ
1642501
ประวัติศาสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์
1642502
ประวัติศาสตร์ความคิด
1642503
โบราณคดีเบื้องต้น
1643504
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
1644505
พิพิธภัณฑสถานวิทยา
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30

หน่วยกิต

95
9
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต

6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

64

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1644506
1641201
1642101
1642102
1643103
1643104
1643105
1643106
1643107
1641301

สัมมนาประวัติศาสตร์
อารยธรรมโลก
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที1่ 3–18
ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1 ปลายคริสต์ศตวรรษที1่ 5
1641302
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16-19
1642303
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
1642304
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
1643305
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
1641401
ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1-16
1641402
ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16 ถึงปัจจุบัน
1642403
ประวัติศาสตร์อเมริกา
2.3 กลุ่มวิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชำประวัตศิ ำสตร์อยุธยำ
1643108
ประวัติศาสตร์อยุธยา
1643109
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับนานาชาติ
1643110
อยุธยาในเอกสารต่างชาติ
1643111
ประวัติศาสตร์ศิลปะอยุธยา
1643112
วรรณกรรมอยุธยา
1643113
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา
1644114
ชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมอยุธยา
1644115
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา
1644116
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมอยุธยาหลัง พ.ศ.2475
1644117
อยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก
1644118
การอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชำประวัตศิ ำสตร์ประยุกต์
1643506
การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
1643507
การจัดการและสงวนรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ
3(2-2-5)
1643508
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรกั ษ์และคุ้มครองมรดกโลก
3(3-0-6)
1643509
การเขียนและผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1643510
ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว
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
ศาสนากับสังคมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
2.4 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
7
หน่วยกิต
1644601
การเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์
2(90)
1644602
การฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์
5(450)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หรือเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีไทย
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Thai Music
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในศาสตร์ ด้ านดนตรี ไทยทั้ งภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ และการจั ด การทางดนตรี
สามารถบูรณาการ ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่สังคม เป็นผู้อนุรักษ์ สืบทอด พัฒนาดนตรีไทยและดนตรี
ในท้องถิ่นสู่สากล
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในหลักของฐานศาสตร์ทางดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถสร้างสรรค์ผลงานทาง
ดนตรีเพื่อประกอบอาชีพได้
2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางดนตรีไทยได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน
2.3 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ และประเมิ น คุ ณ ค่ า ทางสุ น ทรี ย ะได้ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ
2.4 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกสาธารณะ จรรยาบรรณในวิชาชีพดนตรี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
2.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรี
2.6 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการอนุรักษ์ สืบทอด พัฒนาดนตรีไทยและดนตรีในท้องถิ่นเผยแพร่สู่สากล
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักดนตรี นักร้อง
2. นักวิชาการดนตรี
3. ผู้ฝึกสอนดนตรี
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายนันทนาการ ในหน่วยภาครัฐและเอกชน
5. ผู้จัดการโรงเรียนดนตรีเอกชน
6. พนักงานบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับดนตรี
7. นักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงดนตรี
8. ศิลปินดนตรี
9. ผู้ประกอบการอิสระ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. 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
หรือรายวิชาที่สอดคล้องกับสาขาดนตรี ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชาดนตรีไทย
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 วิชำแกน
- วิชำบังคับ
1500135
คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500137
สุนทรียศาสตร์
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
- วิชำเลือก
1500117
การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500119
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500141
ภาษาอังกฤษสาหรับมนุษยศาสตร์
1500136
ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500139
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
1500143
การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500125
ระบบสังคมและการเมืองไทย
2500126
กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
2500127
ภูมิลักษณ์ชมุ ชน
2.2 วิชำเฉพำะด้ำน เรียนแบบเอกเดี่ยว
- วิชำบังคับ
2014102
ศิลปะนาฏดุริยางค์สร้างสรรค์
2061114
ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย
2062117
การขับร้องเพลงไทย
2062101
ทฤษฎีดนตรีไทย
2063101
การวิเคราะห์ดนตรีไทย
2061223
ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่1
2061224
ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่2
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ

99
12
9

ไม่น้อยกว่ำ

3

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

80
37

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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2061302
2061430
2061431
2061432
2061433
2061601
2063704
2063901
2064901

2061225
2062226
2062227
2063217
2063218
2061226
2062228
2062229
2063219
2063220
2061231
2062230
2062231
2063221
2063222

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
3(3-0-6)
ปฏิบัติเปียโน1
1(0-2-1)
ปฏิบัติเปียโน2
1(0-2-1)
การฝึกโสตประสาท1
1(0-2-1)
การฝึกโสตประสาท2
1(0-2-1)
คอมพิวเตอร์สาหรับนักดนตรี
3(2-2-5)
ธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
วิธีวิจัยทางดนตรี
3(2-2-5)
การเสนอผลงานทางดนตรี
4(2-4-6)
- วิชำเอก
ให้เรียน
10
หน่วยกิต
ให้เรียนปฏิบัติดนตรีตามความถนัด โดยเลือกจากกลุ่มปฏิบัติต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว
1. กลุ่มปฏิบัติเครื่องสำยไทย
ปฏิบัติเครื่องสายไทย1
2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายไทย2
2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายไทย3
2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายไทย4
2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายไทย5
2(0-4-2)
2. กลุ่มปฏิบัติปี่พำทย์
ปฏิบัติปี่พาทย์1
2(0-4-2)
ปฏิบัติปี่พาทย์2
2(0-4-2)
ปฏิบัติปี่พาทย์3
2(0-4-2)
ปฏิบัติปี่พาทย์4
2(0-4-2)
ปฏิบัติปี่พาทย์5
2(0-4-2)
3. กลุ่มปฏิบัติขับร้องเพลงไทย
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย1
2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย2
2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย3
2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย4
2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย5
2(0-4-2)
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2061102
2061104
2062102
2062103
2062104
2062105
2062106
2062118
2063102
2063103
2063104
2064104
2061233
2061234
2062232
2062233
2063223
2063208
2063209
2063210
2063211
2064201
2064202
2064203
2064208
2061701
2062330

- วิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติจากรายวิชาดังต่อไปนี้
การบันทึกโน้ตเพลงไทย
จังหวะและหน้าทับดนตรีไทย
คีตกวีและศิลปินในวงการดนตรีไทย
วงปี่พาทย์
วงเครื่องสายไทย
วงมโหรี
วงปี่พาทย์มอญ
การแปรทานองเพลงไทย
ดนตรีพิธีกรรม
ดนตรีประกอบการแสดง
ดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านไทย
การประพันธ์เพลงไทย
วงอังกะลุง
รวมวงดนตรีไทย1
รวมวงดนตรีไทย2
ปฏิบัติขิม
รวมวงดนตรีไทย3
เพลงประกอบการแสดงเบ็ดเตล็ด
เพลงประกอบการแสดงโขนละคร
เพลงเรื่อง
เพลงมโหรี
เพลงเดี่ยว
เพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์
ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ
รวมวงดนตรีไทย4
การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย
ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก
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33

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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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
อาศรมดนตรี
3(2-2-5)
2063503
ดนตรีบาบัด
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 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพดนตรี ผ่านมาก่อน)
5(320)
ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือรายวิชาที่สอดคล้อง
กับสาขาดนตรี ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชาดนตรีไทย
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หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีสำกล
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Western Music
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร

มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญดนตรีสากล
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้เชี่ยวขาญด้านดนตรีสากล สามารถนาความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางดนตรีได้อย่าง
ภาคภูมิ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางดนตรีสากล
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นสื่อกลางการ
เรียนรู้เพิ่มพูนสมรรถนะทางดนตรีสากล
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักประกอบธุรกิจดนตรี
2. นักผลิตผลงานทางดนตรี
3. นักประพันธ์เพลง/นักเรียบเรียงเสียงประสาน
4. ครูสอนดนตรี
5. นักร้อง/นักดนตรีอาชีพ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
บังคับเรียน
3
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
บังคับเรียน
63
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
2.1 กลุ่มวิชำแกน
บังคับเรียน
3
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
84
2.2.1 วิชำบังคับ
บังคับเรียน
63
ก. กลุ่มวิชำทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้
41
2071103
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก1
2071104
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2 (ต้องเรียนวิชา 2071103 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก1
ผ่านมาก่อน)
2072104
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก3 (ต้องเรียนวิชา 2071104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2
ผ่านมาก่อน)
2072105
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก4 (ต้องเรียนวิชา 2072104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก3
ผ่านมาก่อน)
2072201
ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น
2072202
ประวัติศาสตร์ดนตรีประชานิยม
2072304
เทคโนโลยีทางดนตรีเบื้องต้น
2072601
การสอนและการเรียนรู้ดนตรีเบื้องต้น
2073111
การประพันธ์ดนตรี
2073112
การเรียบเรียงเครื่องดนตรีสาหรับวงดุริยางค์
2073701
บทเพลงพระราชนิพนธ์
2073702
ธุรกิจดนตรีสร้างสรรค์
2073901
ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี
2074901
การนาเสนอผลงานด้านดนตรี
ข. กลุ่มวิชำทักษะกำรปฏิบตั พิ ืนฐำนทำงดนตรี
10
2071501
โสตทักษะ1
2071502
โสตทักษะ2 (ต้องเรียนวิชา 2071501 โสตทักษะ1 ผ่านมาก่อน)
2071503
ทักษะคีย์บอร์ดพื้นฐาน1
2071504
ทักษะคีย์บอร์ดพื้นฐาน2 (ต้องเรียนวิชา 2071503 ทักษะคีย์บอร์ดพื้นฐาน1
ผ่านมาก่อน)
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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2071505
2071506
2072501
2072502
2072503
2072504

2071401
2071402
2072401
2072402
2071403
2071404
2072403
2072404
2071405
2071406
2072405
2072406
2071407
2071408
2072407
2072408

การขับร้องประสานเสียง1
1(0-2-1)
การขับร้องประสานเสียง2 (ต้องเรียนวิชา 2071505 การขับร้องประสานเสียง1
ผ่านมาก่อน)
1(0-2-1)
การขับร้องประสานเสียง3 (ต้องเรียนวิชา 2071506 การขับร้องประสานเสียง2
ผ่านมาก่อน)
1(0-2-1)
การขับร้องประสานเสียง4 (ต้องเรียนวิชา 2072501 การขับร้องประสานเสียง3
ผ่านมาก่อน)
1(0-2-1)
ปฏิบัติรวมวง1
1(0-2-1)
ปฏิบัติรวมวง2 (ต้องเรียนวิชา 2072503 ปฏิบัติรวมวง1 ผ่านมาก่อน)
1(0-2-1)
ค. กลุ่มวิชำปฏิบัติเครื่องดนตรีหลัก
12
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนปฏิบัติจากเครื่องดนตรีต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียวตลอดหลักสูตร
กลุ่มขับร้อง
ขับร้อง1
3(2-2-5)
ขับร้อง2 (ต้องเรียนวิชา 2071401 ขับร้อง1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ขับร้อง3 (ต้องเรียนวิชา 2071402 ขับร้อง2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ขับร้อง4 (ต้องเรียนวิชา 2072401 ขับร้อง3 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กลุ่มเครื่องเป่ำลมไม้
เครื่องลมไม้1
3(2-2-5)
เครื่องลมไม้2 (ต้องเรียนวิชา 2071403 เครื่องลมไม้1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
เครื่องลมไม้3 (ต้องเรียนวิชา 2071404 เครื่องลมไม้2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
เครื่องลมไม้4 (ต้องเรียนวิชา 2072403 เครื่องลมไม้3 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กลุ่มเครื่องเป่ำลมทองเหลือง
เครื่องทองเหลือง1
3(2-2-5)
เครื่องทองเหลือง2 (ต้องเรียนวิชา 2071405 เครื่องทองเหลือง1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
เครื่องทองเหลือง3 (ต้องเรียนวิชา 2071406 เครื่องทองเหลือง2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
เครื่องทองเหลือง4 (ต้องเรียนวิชา 2072405 เครื่องทองเหลือง3 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
กลุ่มคีย์บอร์ด
คีย์บอร์ด1
3(2-2-5)
คีย์บอร์ด2 (ต้องเรียนวิชา 2071407 คีย์บอร์ด1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
คีย์บอร์ด3 (ต้องเรียนวิชา 2071408 คีย์บอร์ด2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
คีย์บอร์ด4 (ต้องเรียนวิชา 2072407 คีย์บอร์ด3 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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กลุ่มกีตำร์
2071409
กีตาร์1
3(2-2-5)
2071410
กีตาร์2 (ต้องเรียนวิชา 2071409 กีตาร์1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2072409
กีตาร์3 (ต้องเรียนวิชา 2071410 กีตาร์2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2072410
กีตาร์4 (ต้องเรียนวิชา 2072409 กีตาร์3 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)
กลุ่มเครื่องกระทบ
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)
กลุ่มเครื่องสำย
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
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกเลือก ก.กลุ่มวิชาการแสดงดนตรีและการสอน หรือ ข.กลุม่ วิชา
การผลิตผลงานทางดนตรี กลุม่ ใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชำกำรแสดงดนตรีและกำรสอน
12
หน่วยกิต
เรียน 3 กลุม่ ได้แก่ 1.กลุม่ รายวิชาปฏิบัติเครื่องมือเอก โดยเลือกเรียนต่อจากรายวิชาบังคับ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีหลักที่เคยเรียนมาแล้วเท่านั้น 2.กลุม่ รายวิชาปฏิบัติรวมวง และ3.กลุ่มรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง
1. กลุ่มรำยวิชำปฏิบตั ิเครื่องมือเอก
6
หน่วยกิต
กลุ่มขับร้อง
2073403
ขับร้อง5 (ต้องเรียนวิชา 2072402 ขับร้อง4 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2073404
ขับร้อง6 (ต้องเรียนวิชา 2073403 ขับร้อง5 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2073405
เครื่องลมไม้5 (ต้องเรียนวิชา 2072404 เครื่องลมไม้4 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2073406
เครื่องลมไม้6 (ต้องเรียนวิชา 2073405 เครื่องลมไม้5 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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2073407
2073408
2073409
2073410
2073411
2073412
2073413
2073414
2073415
2073416
2073417
2073418
2073502
2073503
2073419
2073420
2073305
2073306
2073307
2073308

กลุ่มเครื่องเป่ำลมทองเหลือง
เครื่องทองเหลือง5 (ต้องเรียนวิชา 2072406 เครื่องทองเหลือง4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
เครื่องทองเหลือง6 (ต้องเรียนวิชา 2073407 เครื่องทองเหลือง5 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
กลุ่มคีย์บอร์ด
คีย์บอร์ด5 (ต้องเรียนวิชา 2072408 คีย์บอร์ด4 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
คีย์บอร์ด6 (ต้องเรียนวิชา 2073409 คีย์บอร์ด5 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กลุ่มกีตำร์
กีตาร์5 (ต้องเรียนวิชา 2072410 กีตาร์4 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กีตาร์6 (ต้องเรียนวิชา 2073411 กีตาร์5 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กลุ่มกีตำร์เบส
กีตาร์เบส5 (ต้องเรียนวิชา 2072412 กีตาร์เบส4 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กีตาร์เบส6 (ต้องเรียนวิชา 2073413 กีตาร์เบส5 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กลุ่มเครื่องกระทบ
เครื่องกระทบ5 (ต้องเรียนวิชา 2072414 เครื่องกระทบ4 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
เครื่องกระทบ6 (ต้องเรียนวิชา 2073415 เครื่องกระทบ5 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กลุ่มเครื่องสำย
เครื่องสาย5 (ต้องเรียนวิชา 2072416 เครื่องสาย4 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
เครื่องสาย6 (ต้องเรียนวิชา 2073417 เครื่องสาย5 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2. กลุ่มรำยวิชำปฏิบตั ิรวมวง
2
หน่วยกิต
ปฏิบัติรวมวง3 (ต้องเรียนวิชา 2072504 ปฏิบัติรวมวง2 ผ่านมาก่อน)
1(0-2-1)
ปฏิบัติรวมวง4 (ต้องเรียนวิชา 2073502 ปฏิบัติรวมวง3 ผ่านมาก่อน)
1(0-2-1)
3. กลุ่มรำยวิชำปฏิบตั ิเครื่องดนตรีรอง
4
หน่วยกิต
ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง1
2(1-2-3)
ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง2 (ต้องเรียนวิชา 2073419 ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีรอง1
ผ่านมาก่อน)
2(1-2-3)
ข. กลุ่มวิชำกำรผลิตผลงำนทำงดนตรี
12
หน่วยกิต
การผลิตผลงานทางดนตรีและการบันทึกเสียง1
3(2-2-5)
การผลิตผลงานทางดนตรีและการบันทึกเสียง2 (ต้องเรียนวิชา 2073305 การผลิตผลงาน
ทางดนตรีและการบันทึกเสียง1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การผลิตดนตรีสาหรับสื่อทัศน์1
3(2-2-5)
การผลิตดนตรีสาหรับสื่อทัศน์2 (ต้องเรียนวิชา 2073307 การผลิตดนตรีสาหรับสื่อทัศน์1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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2.2.2.2 วิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
9
หน่วยกิต
เลือกรายวิชาในกลุม่ ที่ต่อเนื่องมาจากวิชาเอกเลือก จากกลุ่มการแสดงดนตรีและการสอน
หรือกลุ่มการผลิตผลงานทางดนตรี
ก. กลุ่มวิชำกำรแสดงดนตรีและกำรสอน
ไม่นอ้ ยกว่ำ
9
หน่วยกิต
2073221
วรรณกรรมดนตรี สาหรับการสอนดนตรี
3(2-2-5)
2073601
ปรัชญาการสอนดนตรี
3(3-0-6)
2073602
วิธีการสอนดนตรี
3(2-2-5)
2073703
การควบคุมวงดนตรี
3(2-2-5)
2073704
การสอดแทรกทานอง
3(3-0-6)
2073705
ดนตรีในศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
2073706
ดนตรีสร้างสรรค์สาหรับชุมชน
3(2-2-5)
2073707
ดนตรีวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
2073708
ดนตรีโลกเบื้องต้น
3(3-0-6)
2073709
การแสดงบนเวทีสาหรับนักดนตรี
3(2-2-5)
2074401
การบรรเลงคีตปฏิภาณ
3(2-2-5)
2074701
จิตปัญญาดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
ข. กลุ่มวิชำกำรผลิตผลงำนทำงดนตรี
ไม่นอ้ ยกว่ำ
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
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
2074302
การจัดระบบขยายเสียง
3(2-2-5)
2074702
การผลิตวิดีทัศน์ดนตรี
3(2-2-5)
2074703
การออกแบบกราฟฟิคสาหรับงานดนตรี
3(2-2-5)
2074704
การถ่ายภาพสาหรับงานดนตรี
3(2-2-5)
2074705
กฎหมายธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
2074706
การจัดการสาหรับอุตสาหกรรมดนตรี
3(3-0-6)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

290

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2074801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีสากล
2(90)
2074802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล (ต้องเรียนวิชา 2074801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางดนตรีสากลหรือ 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
5(320)
ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประยุกต์ศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Applied Arts
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญงานประยุกต์ศิลป์ คิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านประยุกต์ศิลป์ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. พนักงานบริษัทหรือสถานประกอบการที่ดาเนินธุรกิจทางด้านประยุกต์ศิลป์
2. นักวิชาการ/ผู้ให้คาปรึกษาทางด้านประยุกต์ศิลป์
3. ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านประยุกต์ศิลป์ ผู้สร้างสรรค์/ผลิต/จัดจาหน่ายงานประยุกต์ศิลป์
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ในหน่วยงานราชการและเอกชน
5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางประยุกต์ศิลป์
6. บุคลากรในสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานประยุกต์ศิลป์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
103 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
69
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
1500137
สุนทรียศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
2003104
ศิลปะอยุธยากับการสร้างสรรค์
2003105
การวิจัยทางประยุกต์ศิลป์
2003601
ธุรกิจการออกแบบ
2003701
การนาเสนอผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์
2004701
ศิลปนิพนธ์
2011302
องค์ประกอบศิลป์
2011303
การเขียนแบบเบื้องต้น
2011304
การออกแบบเบื้องต้น
2012204
ประวัติศาสตร์ศิลป์
2012301
ความคิดสร้างสรรค์
2013106
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์
2013402
ทฤษฎีการถ่ายภาพ
2021310
การวาดเส้นเพื่องานประยุกต์ศิลป์
2021311
ประติมากรรมพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์
2021312
จิตรกรรมพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์
2021313
ภาพพิมพ์พื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์
2032410
การออกแบบโฆษณา
2032501
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 มิติ
2042405
การออกแบบผลิตภัณฑ์
2043405
การออกแบบตกแต่งภายใน
2043406
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
2043501
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
2002401
ศิลปศึกษา
2003702
การสัมมนาทางประยุกต์ศิลป์
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

103
6

ให้เรียน

69

ไม่น้อยกว่ำ

21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(2-8-8)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
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
ซิลค์สกรีนสร้างสรรค์
3(2-2-5)
2023308
การสร้างสื่อผสมทางการพิมพ์
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
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
2033405
การออกแบบตัวอักษร
3(2-2-5)
2043407
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
3(2-2-5)
2043408
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
3(2-2-5)
2043409
การทาหุ่นจาลอง
3(2-2-5)
2043410
การออกแบบตกแต่งภายนอก
3(2-2-5)
2043411
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3(2-2-5)
2043412
การออกแบบของที่ระลึก
3(2-2-5)
2043413
เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
2043502
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
7
หน่วยกิต
2.4.1 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ
2004803
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์
1(45)
2004804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์ (ต้องเรียนวิชา 2004803 การเตรียม ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพประยุกต์ศิลป์ หรือวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(400)
2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
หมำยเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้โดยรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดงได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และรักษาไว้ซึ่งศิลปะการแสดง
ของท้องถิ่นต่อยอดและพัฒนาสู่เวทีระดับสากล
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู้ เ ชี่ ย วชาญทางศิ ล ปะการแสดง สามารถน าทั ก ษะและความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้เจริญรุ่งเรือง
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดง ในระดับมืออาชีพและสามารถสร้างมูลค่า
และประกอบอาชีพด้านศิลปะการแสดง
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีใจรักและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดงทั้งไทย และสากลอย่าง
ลึกซึ้ง
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักแสดง
2. ผู้จัดการแสดง
3. ผู้กากับการแสดง
4. ผู้ฝึกสอนการแสดง
5. ผู้ออกแบบท่ารา ท่าเต้น
6. ผู้จัดการแสดงและกิจกรรมพิเศษ
7. นักวิชาการด้านการแสดงและด้านศิลปะและวัฒนธรรม
8. นักฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นาและความกล้าแสดงออกตามองค์กรต่างๆ
9. นักบริหารจัดการในองค์กรด้านศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมศิลปะบันเทิง
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
บังคับเรียน
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
บังคับเรียน
68
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
16
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
1500135
คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500137
สุนทรียศาสตร์
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
2.2.1 วิชำบังคับ
2051109
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
2051207
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์อาเซียน
2051304
นาฏศิลป์ไทย1
2051305
นาฏศิลป์ไทย2
2051306
ราวง
2051307
การแต่งหน้า ทาผมเพื่อการแสดง
2052108
ประวัติและวิวัฒนาการนาฏศิลป์ตะวันตก
2052306
ราหน้าพาทย์
2052307
ระบามาตรฐาน
2052309
นาฏศิลป์ตะวันตก1
2052310
นาฏศิลป์ตะวันตก2
2052311
การแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดง
2052313
การแสดงละครเวที
2053206
นาฏศิลป์ท้องถิ่น
2053308
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
2053310
นาฏศิลป์ร่วมสมัย1
2053313
การออกแบบท่าราเต้น
2053403
การบริหารการจัดการแสดง
2053404
หลักการสร้างละครและงานบนเวที
2053405
การผลิตสื่อเพื่อใช้ในงานศิลปะการแสดง
2053507
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการแสดง
2053613
การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
2054601
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ

100
9

ไม่น้อยกว่ำ
บังคับเรียน

84
68

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(2-4-6)
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2.2.2 วิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
16
หน่วยกิต
2052109
ประวัติละครตะวันตก
3(3-0-6)
2052308
นาฏศิลป์สาหรับเด็ก
2(1-2-3)
2053316
เพลงพื้นบ้าน
3(2-2-5)
2052312
การพูดและการฝึกเสียงเพื่อการแสดง
2(1-2-3)
2052504
ละครสร้างสรรค์
2(1-2-3)
2053309
ระบาเบ็ดเตล็ด
3(2-2-5)
2053311
นาฏศิลป์ร่วมสมัย2
3(2-2-5)
2053312
นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันตก
3(2-2-5)
2053314
การเขียนบทและการตัดต่อบทละคร
3(3-0-6)
2053315
ละครเด็ก
2(1-2-3)
2053614
การแสดงแสงเสียง
3(2-2-5)
2054206
ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
2054301
นาฏศิลป์อินเดีย
3(2-2-5)
2054302
การผลิตภาพยนตร์สั้น
3(2-2-5)
2054303
ลิเก
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพไม่น้อยกว่ำ
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2054701
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง
1(45)
2054702
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง (ต้องเรียนวิชา 2054701 การเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง หรือวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
ผ่านมาก่อน)
6(480)
ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
พัฒนาสังคมและท้องถิ่น ด้วยกฎหมายและคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้จากหลักสูตรไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ผู้พิพากษา)
2. ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง (ตุลาการศาลปกครอง)
3. ข้าราชการอัยการ (พนักงานอัยการ)
4. ข้าราชการตารวจ
5. ข้าราชการทหาร
6. นิติกร
7. เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอาเภอ)
8. เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ (ประจาศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง)
9. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (DSI)
10. เจ้าพนักงานสังกัด ป.ป.ส.
11. ทนายความ
12. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Consultants)
13. นักวิชาการ หรือนักวิจัยด้านกฎหมาย
14. พนักงานบริษัทในสายงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
141 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. 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 โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียนและ
การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
105
2.1 กลุ่มวิชำแกนคณะ
ให้เรียน
3
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
80
2561101
หลักกฎหมายเอกชน
2561102
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา
2561103
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้
2561104
กฎหมายอาญา1
2561201
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
2561202
หลักกฎหมายมหาชน
2561204
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2562105
กฎหมายอาญา2
2562106
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
2562107
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
2562111
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
2562113
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว
2562114
กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา1
2562115
กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา2
2562116
กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา3
2562117
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก
2562204
นิติปรัชญา
2563115
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1
2563116
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2
2563117
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1
2563118
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2
2563119
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
2563207
กฎหมายปกครอง
2563208
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2563209
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
2563405
กฎหมายเกี่ยวกับมรดกโลก
2564120
กฎหมายลักษณะพยาน
2564401
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีเมือง
2564504
การว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้จากกลุ่มวิชาใดก็ได้
ก. กลุ่มวิชำกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และกฎหมำยอำญำ
2564121
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2564122
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2564123
นิติเวชศาสตร์
2564124
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2564125
กฎหมายการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
ข. กลุ่มวิชำกฎหมำยมหำชน
2564209
กฎหมายเกี่ยวกับบริหารราชการไทย
2564210
กฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย
2564211
กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2564212
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2564213
สัญญาทางปกครอง
2564214
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2564215
กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2564220
กฎหมายการคลังและภาษีอากร
ค. กลุ่มวิชำกฎหมำยธุรกิจ
2564301
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2564302
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
2564303
กฎหมายคุม้ ครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ง. กลุ่มวิชำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
2564402
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลและพาณิชย์นาวี
2564403
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
จ. กลุ่มวิชำกฎหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
2564502
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
2564503
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2564602
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
2(90)
2564603
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (ต้องเรียนวิชา 2564602 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย ผ่านมาก่อน)
5(420)
ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวด 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก หรือรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียนและ
การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
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หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างที่สามารถปฏิบัติงาน ในสายวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้
อย่างหลากหลายหน้าที่ มีความรอบรู้ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ วิชาชีพอย่างเหมาะสม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทั้งด้านการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารองค์กร รวมทั้งสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสามารถผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารได้อย่างรอบด้าน
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสนองตอบความต้องการและเพื่อการสร้างสรรค์ท้องถิ่นและ
สังคมโดยรวม
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม
2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ผู้สื่อข่าว
2. นักสื่อสารองค์กร
3. นักสื่อสารการตลาด
4. ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
5. พิธีกรและผู้ดาเนินรายการ
6. นักออกแบบสื่อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
7. ช่างภาพ
8. นักสื่อสารกิจกรรมพิเศษ
9. ผู้ผลิตสื่ออิสระ
10. ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

305

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. 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 โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และต้องไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
3011101
หลักนิเทศศาสตร์
3011201
สังคมศาสตร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3011202
การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3011203
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
3011204
จิตวิทยาการสื่อสารและพฤติกรรมการสื่อสาร
3012201
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์1
3012301
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3013501
ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3013901
ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
3011102
หลักการบันเทิง
3011103
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3011104
วาทนิเทศ
3011301
การสื่อข่าวในยุคดิจิทัล
3011501
การถ่ายภาพระบบดิจิทัล
3011502
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3011503
การสร้างสารเพื่องานนิเทศศาสตร์
3012202
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3012302
การเขียนบทความและสารคดีสาหรับงานสื่อสารมวลชน
3012501
การเขียนบทเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
3012502
การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล1
3012503
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
3013301
การสื่อสารแบบรวมสื่อ
3013401
การวางแผนกลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3013402
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจทิ ัล
3013403
การสื่อสารองค์กร
3014501
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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30

หน่วยกิต

100
27

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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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
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์2 (ต้องเรียนวิชา 3012201 ภาษาอังกฤษ
เพื่องานนิเทศศาสตร์1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3013203
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
3013204
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
3(3-0-6)
3013302
สารคดีเชิงข่าว (ต้องเรียนวิชา 3011301 การสือ่ ข่าวในยุคดิจทิ ลั 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 โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และต้องไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
สร้างนักบริหารมืออาชีพในองค์การภาครัฐและเอกชนที่มจี ิตสาธารณะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติงานด้านการบริหารระดับปฏิบัติการในองค์กรภาครัฐ
และเอกชน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ การนาเสนอ และมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. รับราชการในตาแหน่งต่างๆ สังกัดกระทรวง กรม ในสายต่างๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป นักวิเคราะห์งานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานฝ่ายบุคคล
2. พนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจในสายบริหารทั่วไป ตาแหน่งระดับปฏิบัติ เช่น พนักงานฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
3. พนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่รองรับองค์การภาคเอกชน เช่น พนักงานประจาสานักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป หรือ
หน่วยงานองค์การไม่แสวงหาผลกาไร และองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ตารวจ และทหาร
6. ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระตามความถนัด
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
45
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ไม่น้อยกว่ำ
บังคับเรียน
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
1500117
การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500119
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500142
ภาษาอังกฤษสาหรับสังคมศาสตร์
1500136
ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500139
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
1500143
การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500125
ระบบสังคมและการเมืองไทย
2500126
กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
2500127
ภูมิลักษณ์ชมุ ชน
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
2.2.1 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร
2551106
ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์
2552105
ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ
2.2.2 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนนโยบำยสำธำรณะ
2551201
นโยบายสาธารณะ
2553205
การบริหารเชิงกลยุทธ์
2553206
การบริหารโครงการ
2.2.3 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
2552306
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.2.4 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนสตร์
2551404
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
2551405
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2552404
การปกครองท้องถิ่นไทย
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30

หน่วยกิต

100
9
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

6

39

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2553408
2554417
2552515
2553601
2.3
2552103
2552104
2553108
2552109
2554110
2552205
2553207
2554206
2554306
2593301
2593302
2551406
2551407
2552406
2552405
2553409
2553410
2553411
2553412
2553413
2553414

กฎหมายปกครอง
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.2.5 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรคลังและงบประมำณ
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
2.3.6 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนอัตลักษณ์
สหวิทยาการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก
กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
45
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มรวมกัน
2.3.1 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร
พฤติกรรมองค์การ
เทคนิคการบริหาร
การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการเมือง
การจัดการเครือข่ายสาธารณะ
2.3.2 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนนโยบำยสำธำรณะ
การกาหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
การนานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
การประเมินผลโครงการ
2.3.3 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
การบริหารค่าตอบแทน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.3.4 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาเซียนในการเมืองโลก1
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
จริยธรรมสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
การเมืองภาคประชาชน
ชนชั้นนาและผู้นาทางการเมือง
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2553415
2554418
2554419
2554420
2592401
2593110
2593409
2562114
2562105

อาเซียนในการเมืองโลก2
3(3-0-6)
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
การจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
การสื่อสารการเมือง
3(3-0-6)
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
กฎหมายอาญา1
3(3-0-6)
กฎหมายอาญา2
3(3-0-6)
2.3.5 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรคลังและงบประมำณ
2553509
เศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่
3(3-0-6)
2554501
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
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
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรรัฐประศำนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
Bachelor of Public Administration Program in Local Government
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองท้องถิ่นที่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ
2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ตา่ งๆอย่างเป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงกับหลักวิชาการได้
เป็นอย่างดี
2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรและชุมชนทุกลักษณะได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นาและ มีจิตสาธารณะ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐ
3. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ
4. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานองค์กรเอกชน
5. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ตารวจ และทหาร
6. ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. 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 ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ไม่น้อยกว่ำ
12
บังคับเรียน
6
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
1500142
ภาษาอังกฤษสาหรับสังคมศาสตร์
เลือกเรียน
6
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500125
ระบบสังคมและการเมืองไทย
2500126
กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
2500127
ภูมิลักษณ์ชุมชน
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ไม่น้อยกว่ำ
39
2.2.1 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร
2551106
ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์
2552105
ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ
2.2.2 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนนโยบำยสำธำรณะ
2551201
นโยบายสาธารณะ
2553205
การบริหารเชิงกลยุทธ์
2553206
การบริหารโครงการ
2.2.3 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
2552306
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.2.4 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์
2551404
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
2551405
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2552404
การปกครองท้องถิ่นไทย
2553408
กฎหมายปกครอง
2554417
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.2.5 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรคลังและงบประมำณ
2552515
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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2594601
2.3
2593102
2592102
2592302
2592303
2593301
2593302
2593303
2593304
2593305
2593306
2593307
2591401
2592401
2592402
2592403
2593401
2593402
2593403
2593404
2593405
2593406
2593407
2593408
2593409
2593410
2594402

2.2.6 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนอัตลักษณ์
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนวิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
42
ให้เลือกเรียนทุกกลุ่มองค์ความรู้ดังต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร
นวัตกรรมทางการบริหารท้องถิ่น
การจัดการภาครัฐกับธรรมาภิบาล
2.3.2 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าตอบแทน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดประชุมสัมมนา
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน
การเป็นผู้ประกอบการ
2.3.3 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์
แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
การเมืองท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
โลกาภิวัตน์กับการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เมืองและมหานคร
การมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น
ประชาสังคม
การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สัมมนาทางการปกครองท้องถิ่น
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3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2562114
2562105

กฎหมายอาญา1
3(3-0-6)
กฎหมายอาญา2
3(3-0-6)
2.3.4 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรคลังและงบประมำณ
2593501
การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
2593502
เศรษฐกิจชุมชนและการจัดการวิสาหกิจชุมชนของท้องถิ่น
3(3-0-6)
2593503
การบริหารงานพัสดุ
3(3-0-6)
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2554801
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
2554802
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 2554801 เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านมาก่อน)
5(480)
2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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สำระสำคัญของหลักสูตร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
หลักกำร
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษามุ่งผลิตกาลังคนที่สนองความต้องการของ
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ โดย
มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี และยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนนาไปสู่การพัฒนาก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม
จุดมุ่งหมำย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่นโดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประกอบ
อาชีพอิสระได้
2. นาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตน
และสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม และ
สภาพแวดล้อม
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อันจะนาไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนทังหมด 15 สำขำวิชำ ดังนี
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 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 มีจำนวน 2 สำขำวิชำ คือ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีจำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
Bachelor of Science Program in Agriculture
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
“เกษตรศำสตร์ นำควำมรู้และคุณธรรม สู่กำรพัฒนำท้องถิ่น”
สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ มีค วามมุ่งมั่ น ในการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ มีค วามรู้ ความสามารถด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒ นาศักยภาพของระบบการผลิตให้มีความเหมาะสมและทันต่อความต้องการ
ตลาดโลก โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีความรู้ มีคุณธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีความพร้อมในการประกอบ
อาชีพในสาขาเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรและสามารถนาความรู้ปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาประเทศและการเกษตรไทยให้มี
ความทันสมัยและยั่งยืน
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. รับราชการในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน และ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
3. พนักงานในหน่วยงานเอกชน
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
137 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
101 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ให้เรียน
24
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
71
หน่วยกิต
- บังคับเรียน
ให้เรียน
41
หน่วยกิต
- เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ไม่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกับวิชาที่เรียนมาแล้ว
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
101
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำนวิชำชีพ
24
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4091801
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
4001101
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
71
- บังคับเรียน
41
4021303
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
4022506
ชีวเคมีเบื้องต้น
4033104
พันธุศาสตร์
4032201
จุลชีววิทยา
4032202
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
5001101
หลักการปลูกพืช
5001201
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
5001601
หลักการเลี้ยงสัตว์
5002501
กีฏวิทยาเบื้องต้น
5002502
หลักการควบคุมวัชพืช
5002503
โรคพืชเบื้องต้น
5003701
หลักการส่งเสริมการเกษตร
5003901
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
5003902
สัมมนาทางการเกษตร
5004903
ปัญหาพิเศษเกษตร
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
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5003105
5003106
5003107
5003108
5003202
5003204
5003205
5003306
5003307
5003308
5003401
5003402
5003403
5003404
5003406
5003407
5004306
5004309
5004307
5004308
5004310
5003506
5003507
5003508
5003509
5003604
5003605
5003606
5004106
5004110
5004105
5004111

- เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรอาเซียน
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การอนุรักษ์ดินและน้า
เทคนิคการใช้ดิน-ปุ๋ย-น้า
ธัญพืช
พืชไร่เศรษฐกิจ
พืชน้ามัน
หลักการพืชสวน
การผลิตผัก
ไม้ดอกไม้ประดับ
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
หลักการขยายพันธุ์พืช
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตร
พืชอุตสาหกรรม
พืชพลังงาน
พืชอาหารสัตว์
พืชเครื่องดื่ม
การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
โรคของพืชเศรษฐกิจ
โรคของผลิตผลพืชภายหลังเก็บเกี่ยว
แมลงที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
การผลิตสัตว์ปีก
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร
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30

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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
ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
5004705
ระบบสารสนเทศเกษตร
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม
6
หน่วยกิต
1. วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
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
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
หมำยเหตุ วิชำเตรียมสหกิจศึกษำไม่นับหน่วยกิตในกำรสำเร็จกำรศึกษำ
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ไม่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกับวิชาที่เรียนมาแล้ว
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางเคมี คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนาความรู้ไปใช้ใน
วิชาชีพและพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
2.2 มีความรู้พื้นฐานทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการ
ประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
2.4 มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและสังคม
2.5 สามารถใช้ภาษาในการสือ่ สารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักวิชาการด้านเคมี
2. นักสิ่งแวดล้อม
3. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี เภสัชเคมี เคมีเครื่องสาอางค์
4. พนักงานขายสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
5. บุคลากรทางการศึกษา
6. ข้าราชการตารวจกองพิสูจน์หลักฐาน
7. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

326

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
98
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
31
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
2.2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
51
หน่วยกิต
2.2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
98
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ไม่น้อยกว่ำ
31
4091101
แคลคูลัส1
4091102
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลสั 1
ผ่านมาก่อน)
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
4992101
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4021103
เคมีพื้นฐาน (ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)
4021104
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
2.2 วิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
60
2.2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
51
4022201
เคมีอนินทรีย์1 (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
4022202
เคมีอนินทรีย์2 (ต้องเรียนวิชา 4022201 เคมีอนินทรีย์1 ผ่านมาก่อน)
4022203
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
4022301
เคมีอินทรีย์1 (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
4022302
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย1์
4022303
เคมีอินทรีย์2 (ต้องเรียนวิชา 4022301 เคมีอินทรีย1์ ผ่านมาก่อน)
4022304
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย2์
4022401
เคมีเชิงฟิสิกส์1 (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน และวิชา 4091102
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)
4022403
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
4022406
เคมีเชิงฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)
4022622
เคมีวิเคราะห์ (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0–3-0)
3(3–0-6)
1(0–3-0)
3(3–0-6)
1(0–3-0)
3(3–0-6)
1(0–3-0)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4022623
4022624
4022625
4023305
4023501
4023502
4023608
4023609
4023730
4023731
4023901
4024907
1553602
4024205
4024208
4024308
4024310
4024404
4024406
4024407
4024506
4024507
4024606
4024607
4023732
4023733
4024706
4024708
4024716

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1 (ต้องเรียนวิชา 4022622 เคมีวิเคราะห์
ผ่านมาก่อน)
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1
สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอินทรีย์
ชีวเคมีพื้นฐาน (ต้องเรียนวิชา 4022301 เคมีอินทรีย์1 ผ่านมาก่อน)
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2 (ต้องเรียนวิชา 4022625 ปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1 ผ่านมาก่อน)
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2
การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ
การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยทางเคมี
สัมมนาเคมี1
โครงการวิจัยทางเคมี
ภาษาอังกฤษสาหรับเคมี
2.2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
9
ให้เลือกเรียนในรำยวิชำต่อไปนี
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์
เคมีสะอาด
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอินทรีย์
เคมีเชิงฟิสิกส์3 (ต้องเรียนวิชา 4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 ผ่านมาก่อน)
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์
เคมีพื้นผิว
วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี
โปรตีนเทคโนโลยี
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวิเคราะห์
การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
เคมีสภาวะแวดล้อม
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย (ต้องเรียนวิชา 4022622 เคมีวิเคราะห์ ผ่านมาก่อน)
เคมีอุตสาหกรรม (ต้องเรียนวิชา 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)
เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
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1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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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
สัมมนาเคมี2
1(0-2-1)
2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา 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
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
Bachelor of Science Program in Home Economics
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะทางคหกรรมศาสตร์ และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการศึกษาหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสานึกรักความเป็นไทยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำและแนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารและควบคุมอาหาร
2. พนักงานฝ่ายโภชนาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ
4. พนักงานฝ่ายผลิตอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร
5. เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจงานดอกไม้ งานสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม งานศิลปะประดิษฐ์
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
18
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
22
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
54
หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ
33
หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

332

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
4091801
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
2.2 กลุ่มวิชำพืนฐำนวิชำชีพ
4571101
คหกรรมศาสตร์เบื้องต้น
4571504
หลักเศรษฐศาสตร์เพื่องานคหกรรมศาสตร์
4573502
การจัดการงานคหกรรมศาสตร์
4573301
บริโภคศึกษา
4573911
การสัมมนาคหกรรมศาสตร์
4573914
ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
4572912
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานคหกรรมศาสตร์
4573503
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน ไม่น้อยกว่ำ
- วิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
4571202
ศิลปะเพื่อชีวิต
4571305
โภชนาการ
4571306
ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
4571404
หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า
4571503
การแกะสลักผักและผลไม้
4572308
ขนมไทย
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30

หน่วยกิต

100
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

22

54
33
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4572406
4572508
4572710
4574315
4574915
4571302
4572304
4572305
4572306
4572307
4573302
4573303
4573304
4573305
4573306
4573307
4573310
4574313
4574316
4574317
4574318
4573313
4571405
4571402
4572403
4572404
4572405

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
หลักการจัดดอกไม้และงานใบตอง
พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
- วิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
1. กลุ่มวิชำอำหำรและโภชนำกำร
โภชนศาสตร์ครอบครัว
การถนอมอาหาร
อาหารท้องถิ่น
อาหารไทย
อาหารว่าง
อาหารอาเซียน
อาหารตะวันตก
อาหารตะวันออก
เทคนิคการผลิตเบเกอรี่
เทคนิคการผลิตเพสตรี้
ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม
อาหารอิสลาม
อาหารเพื่อสุขภาพและการบาบัดโรค
อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ
การบริการอาหารในสถาบัน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินคุณภาพอาหาร
ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร
2. กลุ่มวิชำสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า
การออกแบบเครื่องแต่งกายและการวาดหุ่น
การสร้างแบบและแยกแบบตัด
การออกแบบแฟชั่นเสื้อระดับสูง
การสร้างแบบเสื้อแฟชั่น
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21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4573406
4573407
4573408
4573409
4573410
4574411
4574413
4574415
4572701
4572702
4573701
4574701
4571202
4572203
4572204
4572205
4572206
4573203
4573204
4573205
4573206
4574201
4573208
4574501
4572601
4572602
4573601
4574601

การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
การตัดเย็บเสื้อผ้าชาย
การทาเสื้อผ้าบนหุ่น
การตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นในสตรี
การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
การตัดเย็บสูทสตรี
การตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตรี
ธุรกิจเสื้อผ้า
3. กลุ่มวิชำพัฒนำกำรมนุษย์และครอบครัว
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู
การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
4. กลุ่มวิชำศิลปะประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์
พวงมาลัยดอกไม้สด
การเขียนลวดลาย
หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดดอกไม้ในงานพิธีมงคลสมรส
การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ
งานใบตองวิจิตรศิลป์
การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ
เครื่องหอมและของชาร่วย
เครื่องแขวนไทย
การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์
การจัดพาน
การจัดการธุรกิจศิลปะประดิษฐ์
5. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรบ้ำนและที่อยู่อำศัย
การพัฒนาที่อยู่อาศัย
การออกแบบการตกแต่งภายในบ้าน
การจัดการเรื่องเวลาในครอบครัว
การจัดภูมิทัศน์ของบ้าน
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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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
เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-45-0)
*9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(0-640-0)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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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 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานด้านคอมพิวเตอร์
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานการศึกษา ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
2. นักพัฒนาเว็บไซต์
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
5. วิศวกรระบบ
6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
9. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
10. ผู้สอนคอมพิวเตอร์
11. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
12. ประกอบอาชีพอิสระ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
99
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
15
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
57
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 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
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
4091101
แคลคูลัส1
3(3-0-6)
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4132105
วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลสั 1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4131102
ภินทนคณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชำชีพบังคับ
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.กลุ่มวิชำเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต์
12
หน่วยกิต
4132402
ระบบฐานข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4132403
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย (ต้องเรียนวิชา 4131502
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 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
4133306
4133309
4131103
4131104
4132103
4132104
4131501
4131502
2.3
4092401
4133108
4133109
4133110
4133111
4133112
4133113
4133114
4133115

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (ต้องเรียนวิชา 4132205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ต้องเรียนวิชา 4132205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (ต้องเรียนวิชา 4133306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4. กลุ่มโครงสร้ำงพืนฐำนของระบบ
12
หน่วยกิต
การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
ตรรกะดิจิทัล
3(2-2-5)
ระบบปฏิบัติการ1 (ต้องเรียนวิชา 4131501 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
5.กลุ่มฮำร์ดแวร์และสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
6
หน่วยกิต
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4131104 ตรรกะดิจิทลั
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กลุ่มวิชำชีพเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
21
หน่วยกิต
แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (ต้องเรียนวิชา 4132104 โครงสร้างข้อมูล
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ทฤษฎีการคานวณ (ต้องเรียนวิชา 4131102 ภินทนคณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ปัญญาประดิษฐ์ (ต้องเรียนวิชา 4132104 โครงสร้างข้อมูล ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ระบบปฏิบัติการ2 (ต้องเรียนวิชา 4132103 ระบบปฏิบัติการ1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
การประมวลภาษาธรรมชาติ(ต้องเรียนวิชา 4133110 ปัญญาประดิษฐ์
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
การประมวลผลภาพ (ต้องเรียนวิชา 4133113 คอมพิวเตอร์กราฟิก ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ต้องเรียนวิชา 4131501 ระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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4133116
4133117
4133206
4133207
4133208
4133209
4133210
4133211
4133212
4133308
4133310
4133311
4133312
4133313
4133314
4133403
4133404
4133405
4133406
4133510
4133609

การเรียนรู้ของเครื่องจักร (ต้องเรียนวิชา 4133110 ปัญญาประดิษฐ์ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
ระบบสมองกลฝังตัว
3(2-2-5)
การวิจัยดาเนินงาน (ต้องเรียนวิชา 4131102 ภินทนคณิตศาสตร์สาหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การทาเหมืองข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4132402 ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (ต้องเรียนวิชา 4132402 ระบบฐานข้อมูล
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ต้องเรียนวิชา 4132104 โครงสร้างข้อมูล
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การบริหารศูนย์สารสนเทศ
3(2-2-5)
การบริหารความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (ต้องเรียนวิชา 4133306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 4133306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
พื้นฐานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4131301 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2-2-5)
เศรษฐกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน (ต้องเรียนวิชา 4132103 ระบบปฏิบัติการ1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การจัดการเครือข่าย (ต้องเรียนวิชา 4131502 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สาย (ต้องเรียนวิชา 4131502 ระบบการสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ระบบแบบกระจาย (ต้องเรียนวิชา 4132103 ระบบปฏิบัติการ1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
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
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 4133610 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1
ผ่านมาก่อน)
6(540)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนัดและความสนใจ
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร สังคม ท้องถิ่น และการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อให้บัณฑิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะความสามารถเป็ นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย นักวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.2 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
2. ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
5. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. ประกอบอาชีพอิสระ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
96
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
15
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาแกนทางด้านภาษาอังกฤษ
6
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
60
หน่วยกิต
2.3.1 กลุม่ ประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ
12
หน่วยกิต
2.3.2 กลุม่ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
21
หน่วยกิต
2.3.3 กลุม่ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
15
หน่วยกิต
2.3.4 กลุม่ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
12
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.5 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
96
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำนวิชำชีพ
15
หน่วยกิต
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
4091101
แคลคูลัส1
3(3-0-6)
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4141201
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
4141702
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชำแกนทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
6
หน่วยกิต
4141101
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
4143102
การประยุกต์ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
60
หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มประเด็นด้ำนวิชำองค์กรและระบบสำรสนเทศ
12
หน่วยกิต
4141202
การออกแบบระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
4142202
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4141202 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4143601
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต้องเรียนวิชา 4142301 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
และ 4141202 การออกแบบระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4143603
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต์
21
หน่วยกิต
4142301
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (ต้องเรียนวิชา 4142201 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4142603
การจัดการเว็บไซต์
3(2-2-5)
4142604
การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
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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4141301
4142502
4142602
4143301
4143502
4141401
4142201
4142701
4142702
2.4
4141701
4142501
4142601
4143201
4143302
4143602
4143604
4143605
4143606
4143701
4143702
4143703
4143704
4143705
4143706

2.3.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์
15
หน่วยกิต
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล
3(2-2-5)
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
2.3.4 กลุ่มโครงสร้ำงพืนฐำนของระบบ
12
หน่วยกิต
คณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
3(2-2-5)
เครือข่าย1
3(2-2-5)
ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
12
หน่วยกิต
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
3(2-2-5)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา 4141201 พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
คลังข้อมูลและการทาเหมืองข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4141202 การออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ต้องเรียนวิชา 4143603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
เศรษฐกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
เครือข่าย2 (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การจัดการและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ระบบแบบกระจาย (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สาย
3(2-2-5)
การจัดการระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
การบริหารและการออกแบบเครือข่าย (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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4143903
หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ1
3(2-2-5)
4144601
ระบบการจัดการสานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
4144602
เทคโนโลยีการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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 โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถนาความรู้และเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในท้องถิ่น สถานประกอบการ
ภาครัฐและเอกชน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี วอนามั ย และความปลอดภั ย ให้ มี ค วามรู้ ด้ านวิ ทยาศาสตร์ สุ ข ภาพ สาธารณสุ ข
วิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยและสามารถนาความรู้เหล่านี้ไปบูรณาการในการดูแลสุขภาพอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม แก่ผู้ประกอบอาชีพ ทั้งในชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และชุมชนรอบสถานประกอบการ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ด้านอาชีว
อนามัยความปลอดภัย และด้านสาธารณสุข
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในท้องถิ่น รวมถึงสถานประกอบการในภาครัฐและเอกชน
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ : Safety Officer) ในสถานประกอบการที่กฎหมาย
บังคับ
2. วิทยากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน (Laboratory Officer)
4. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัย ในหน่วยงานภาครัฐ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
145 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
109 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
31
หน่วยกิต
2.1.1 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์
19
หน่วยกิต
2.1.2 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2.1.3 กลุม่ วิชาพื้นฐานสาธารณสุข
6
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพสาธารณสุข
30
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้ ทั้งในและนอกคณะ
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
109
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำนวิชำชีพ
31
2.1.1 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
19
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4022503
ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น
ผ่านมาก่อน)
4022504
ปฏิบัติการชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
2.1.2 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
6
4091801
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
2.1.3 กลุ่มวิชำพืนฐำนสำธำรณสุข
6
4172303
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
4172304
สรีรวิทยาพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชำชีพสำธำรณสุข
30
4171301
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
4171302
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
4172302
การปฐมพยาบาล
4172305
อนามัยสิ่งแวดล้อม
4172701
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข
4173304
วิทยาการระบาด
4173305
หลักการป้องกันและควบคุมโรค
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

4173801
อนามัยชุมชนและการฝึกปฏิบัตกิ ารชุมชน
4174701
การบริหารงานสาธารณสุข
4174904
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
2.3. กลุ่มวิชำชีพเฉพำะสำขำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ไม่น้อยกว่ำ 48
2.3.1 กลุ่มวิชำอำชีวอนำมัย
14
4173405
พิษวิทยาสาหรับอาชีวอนามัย
4173406
อาชีวเวชศาสตร์
4173409
การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทางาน
4174905
การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต ให้เกรดเป็น S หรือ U)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
4174803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.3.2 กลุ่มวิชำควำมปลอดภัย
10
4172402
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
4173703
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
4173407
การป้องกันอุบัติภัยและระงับอัคคีภัย
4174703
การบริหารจัดการความปลอดภัย
2.3.3 กลุม่ วิชำวิศวกรรมทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
8
4172204
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
4173203
กลศาสตร์ของไหล
4173204
เทคโนโลยีการระบายอากาศและปรับอากาศ
4173606
การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
4173607
การอนุรักษ์พลังงาน
4174204
การออกแบบและวางผังโรงงาน
4174205
เขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น
2.3.4 กลุ่มวิชำกฎหมำยอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
4
4173701
กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
4173702
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(45)
6(640)
6(640)
หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
2(2-0-4)
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)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบั ณ ฑิ ต ให้มี ความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้น ฐานและคณิ ต ศาสตร์ สามารถน าคณิ ต ศาสตร์ไปประยุก ต์ได้ อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณ ธรรม จริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถพั ฒ นาตนเอง และสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานสากล และตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ สามารถนาคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 มีทักษะการคิด กระบวนการคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ มี
ความใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีระเบียบแบบแผนในการทางาน
2.3 มีความรู้คู่คุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัว และแก้ปัญหาได้
ด้วยสติปัญญา เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม มีความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา
3. นักวิเคราะห์วางแผน วิจัยและประมวลผล
4. นักวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์
5. อาชีพในสายงานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เช่น งานพิจารณารับประกัน งานสินไหมทดแทน
6. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
7. งานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่น งานด้านพยากรณ์ นักคณิตศาสตร์และสถิติ ในธุรกิจและอุตสาหกรรม
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
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 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษา
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
28
หน่วยกิต
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 หรือเรียนควบคู่ 4011103
ฟิสิกส์ 2 ผ่านมาก่อน)
1(0-3-0)
4021101
เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
1(0-3-0)
4091110
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(2-2-5)
4091201
แคลคูลัส1
3(2-2-5)
4091202
แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.2 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 แคลคูลสั 2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4092204
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลสั 2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4092301
พีชคณิตเชิงเส้น1
3(2-2-5)
4093303
พีชคณิตนามธรรม1
3(3-0-6)
4093503
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข1(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4093601
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
4094206
ตัวแปรเชิงซ้อน (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4094904
สัมมนาคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
4094905
โครงงานคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

355

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

4131101
4131301

4093103
4092104
4093105
4093106
4093205
4093302
4093404
4093504
4093602
4094107
4094207
4094304
4094505
4094603
4094703
4094906
4094907
4112202
4113301
4113305
4113310
4113501

การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4131101 การเขียนโปรแกรมและ
ขั้นตอนวิธี ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.2.2 วิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ
15
หน่วยกิต
ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
วิยุตคณิต
3(2-2-5)
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
แคลคูลัสขัน้ สูง (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
พีชคณิตเชิงเส้น2 (ต้องเรียนวิชา 4092301 พีชคณิตเชิงเส้น1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
สารวจเรขาคณิต
3(2-2-5)
การคานวณทางคณิตศาสตร์(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย(ต้องเรียนวิชา 4092204 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
พีชคณิตนามธรรม2 (ต้องเรียนวิชา 4093303 พีชคณิตนามธรรม1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข2 (ต้องเรียนวิชา 4093402 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
การวิเคราะห์เชิงจริง
3(3-0-6)
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์1
3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์2 (ต้องเรียนวิชา 4094906 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
2. กลุ่มวิชำกำรประยุกต์ใช้คณิตศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ
15
หน่วยกิต
สถิติเชิงคณิตศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
การวิเคราะห์การถดถอย (ต้องเรียนวิชา 4111101 สถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์ และ
4092301 พีชคณิตเชิงเส้น1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การวางแผนการทดลอง (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิตสิ าหรับ
วิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การวิจัยดาเนินงาน
3(2-2-5)
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4113601
4114301

โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4114309
ระเบียบวิธีวิจัย (ต้องเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถิติผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4092701
การบัญชีการเงินสาหรับธุรกิจประกันภัย
3(2-2-5)
4093702
คณิตศาสตร์การเงิน1(ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4093703
คณิตศาสตร์สาหรับการประกันชีวิต1 (ต้องเรียนวิชา 4093702 คณิตศาสตร์การเงิน1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4093704
การประกันวินาศภัย (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4093705
ตัวแบบการอยู่รอด (ต้องเรียนวิชา 4093703 คณิตศาสตร์สาหรับการประกันชีวิต1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4093706
ตัวแบบความสูญเสีย (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4094707
คณิตศาสตร์การเงิน2 (ต้องเรียนวิชา 4093702 คณิตศาสตร์การเงิน1
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4094708
คณิตศาสตร์สาหรับการประกันชีวิต2 (ต้องเรียนวิชา 4093703 คณิตศาสตร์สาหรับ
การประกันชีวิต1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
ไม่น้อยกว่ำ
3
หน่วยกิต
4094803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
3(270)
หรือ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา (ไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา)
1(45)
9013802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
Bachelor of Science Program in Microbiology
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มี ความมุ่ งมั่ น ในการผลิตบั ณ ฑิ ตที่ มีคุ ณ ลั กษณะควบคู่ 2 ด้ าน คื อ ด้านวิช าการ และด้ านคุณ ธรรมและ
จริยธรรม ดังนี้
คุณลักษณะด้านวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แตกฉานเชิง
ทฤษฎีและความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติในสาขาวิชาชีพจุลชีววิทยาทางการเกษตรและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีพฤตินิสัยของ
นักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง (Good Scientist) คือมีกระบวนคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถค้นคว้าต่อยอดความรู้ของตน
ได้อย่างไม่รู้จบ ซึ่งคุณลักษณะนี้จะเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับบัณฑิตในการสร้างความก้าวหน้าแก่ตนในการประกอบสัมมาอาชีพ
คุณลักษณะด้านคุณธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมของพลเมือง
ดี (Good citizenship) โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง คุ ณ ธรรมของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั่ น คื อ การเคารพในข้ อ มู ล และข้ อ เท็ จ จริ ง ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ไม่ ต บแต่ ง บิ ด เบื อ นเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน และการรู้ จั ก อุ ทิ ศ ตนในการใช้ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ สร้ า ง
คุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางจุลชีววิทยา ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ถึงระดับบูรณาการ คือ สามารถ
ประมวลความรู้และข้อมูลได้ ปฏิบัติได้ และประยุกต์ได้ โดยมุ่งเน้นความรู้เฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และจุลชีววิทยา
การเกษตร ซึ่งประกอบด้วยความรู้ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา การจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารและ
ความปลอดภัยทางอาหาร และการประยุกต์เทคโนโลยีจุลชีววิทยาในภาคการเกษตร
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาที่มีคุณธรรมของพลเมืองดี คือ มีความเคารพในกฏระเบียบและบรรทัดฐานของ
สังคม มีจิตสาธารณะรู้จักใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีความเคารพในหลักวิทยาศาสตร์และความเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ ไม่ใช้ความรู้และหลักวิ ชาการในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้
ความรู้เพื่อการเสริมสร้างความเจริญยั่งยืนของตนและประเทศชาติ
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ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักวิทยาศาสตร์ – นักวิจัยด้านจุลชีววิทยา
2. นักนิติวิทยาศาสตร์
3. นักวิชาการในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์
เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์ทดสอบ หัวหน้าห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา4. นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาของหน่วยงานต่างๆ
5. ผู้ประกอบการธุรกิจและอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาเป็นพื้นฐาน
6. บุคลากรทางการศึกษา
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
96
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
69
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
4091801
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
1552109
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4022506
ชีวเคมีเบื้องต้น
4032201
จุลชีววิทยา
4032202
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
4033205
ราวิทยาเบื้องต้น
4033206
ปฏิบัติการราวิทยาเบื้องต้น
4033213
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
4033214
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลนิ ทรีย์
4034215
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
4034216
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์
4032203
การจัดจาแนกแบคทีเรีย
4032204
ปฏิบัติการการจัดจาแนกแบคทีเรีย
4032217
การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
4032218
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
4032219
การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
4032220
ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
4031103
ชีววิทยาของเซลล์
4031104
ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
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30

หน่วยกิต

96
69

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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4033403
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
4033404
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร
4033501
จุลชีววิทยาทางอาหาร
4033502
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
4034701
สัมมนาทางจุลชีววิทยา
4034702
โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
21
4033207
สาหร่ายวิทยา
4033209
ไวรัสวิทยา
4034210
ชีววิทยาระดับโมเลกุล
4034211
พันธุวิศวกรรมของจุลินทรีย์
4033212
การเก็บรักษาจุลินทรีย์
4033218
การเพาะเลีย้ งเซลล์และเนื้อเยื่อ
4034219
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
4033301
วิทยาภูมิคุ้มกัน
4033302
พยาธิวิทยาของจุลินทรีย์
4034504
จุลชีววิทยาการสุขาภิบาล
4033401
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
4033405
จุลชีววิทยาของดิน
4033407
การผลิตเห็ด
4034408
การประยุกต์จุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
4033409
โรคพืชวิทยา
4034503
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
4034505
เทคโนโลยีการหมัก
4034507
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
4033509
ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
4033511
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จลุ ินทรีย์
4033512
เอนไซม์จากจุลินทรีย์
2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
6
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
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3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
3(0-4-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3–0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)
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2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4034601
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา
1(45)
4034602
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา
5(250)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นาความรู้คู่คุณธรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ” เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะในการพัฒนาอาหารทั้งในระดับชุมชนและระดับสากล
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีทั กษะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อ ประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีก ารอาหารไปใช้ประโยชน์ใ นการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหารในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในอาหาร อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
6. เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการด้านอาหาร
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
103 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐาน
46
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
41
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
103 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำน
46
หน่วยกิต
1552109
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
4091101
แคลคูลัส1
3(2-2-5)
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
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
เคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรียนวิชา 4021101
เคมีเบื้องต้น และ 4091102 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
4022405
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-3-0)
4022605
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรียนวิชา
4021101 เคมีเบื้องต้นผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4022606
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-0)
4023503
ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรียนวิชา 4021303
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4023504
ปฏิบัติการชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-3-0)
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
4031102
ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาเบื้องต้น
1(0-3-0)
4032201
จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
4032202
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
4091102*
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลสั 1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
5071601
อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
หมำยเหตุ *เป็นวิชาบังคับเรียนและได้รับค่าระดับคะแนน S โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชานี้
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2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
41
5073706
เคมีอาหาร
5073707
การวิเคราะห์อาหาร
5073202
จุลชีววิทยาทางอาหาร
5073203
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
5072307
การแปรรูปอาหาร1
5073309
การแปรรูปอาหาร2 (ต้องเรียนวิชา 5072307 การแปรรูปอาหาร1 ผ่านมาก่อน)
5073502
วิศวกรรมอาหาร1
5073504
วิศวกรรมอาหาร2 (ต้องเรียนวิชา 5072502 วิศวกรรมอาหาร1 ผ่านมาก่อน)
5073102
การควบคุมคุณภาพอาหาร
5073104
สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
5073105
มาตรฐานและการประกันคุณภาพอาหาร
5073407
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
5073408
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5073906
สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5074908
ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
9
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
5074401
เทคโนโลยีธัญชาติ
5074402
เทคโนโลยีขนมอบ
5074403
เทคโนโลยีนม
5074404
เทคโนโลยีเนื้อ
5074405
เทคโนโลยีผักและผลไม้
5074406
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
5074407
เทคโนโลยีไขมันและน้ามัน
5074408
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
5074423
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
7
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801** เตรียมสหกิจศึกษา
9014802** สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
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หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)
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2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
5073801*
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(45)
5074802*
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรียนวิชา
5073801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ผ่านมาก่อน)
6(640)
หมำยเหตุ * และ ** หมายถึงวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกสาหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
โดยเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง จานวน 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science Program in Environmental Science
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ความรู้ คู่คุณธรรม นาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียน การสอนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
2.1 มีความรู้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
ทั้งยังสามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศได้อย่างเหมาะสม
2.4 มีความสามารถในการวิจัย การตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
หมำยเหตุ อาชีพที่สามารถประกอบได้ในข้อ 1. – 3. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุม
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
102 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐาน
ให้เรียน
41
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำน
ไม่น้อยกว่ำ
2.1.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
4091201
แคลคูลัส1
4091202
แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน)
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4021103
เคมีพื้นฐาน
4021104
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4032201
จุลชีววิทยา
4032202
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
2.1.2 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์เฉพำะด้ำน
ให้เรียน
4062107
เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
4062108
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
4022301
เคมีอินทรีย์1
4022302
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย1์
4023501
ชีวเคมีพื้นฐาน
4023502
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
2.2 วิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
วิชำพืนฐำนทำงสิง่ แวดล้อม
4061102
นิเวศวิทยากับสิ่งแวดล้อม
4061103
หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4062405
การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
4062406
การควบคุมมลพิษในดิน
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30

หน่วยกิต

102
41
26

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

15

42

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4063405
4062202
4062302
4063312
4063211
4063212
4063213
4063214
4063502
4063601
4064502
2.3
4061104
4062109
4062110
4062111
4062112
4063215
4063216
4063217
4063218
4063219
4063220
4063221
4063313
4063406
4063407
4063408
4064201
4064202

การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสิง่ แวดล้อม
การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
วิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองมรดกโลก
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
วิชำกำรวิจัยและจริยธรรม
จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยาเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย
การประเมินวัฏจักรชีวิต
เทคโนโลยีการจัดการการพังทลายของหน้าดิน
การสารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสียอันตราย
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ
การสารวจระยะไกลเบื้องต้น
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การย่อยสลายและการฟื้นฟูทางชีวภาพ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12

3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4064203
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
4064204
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าและมลพิษทางน้า
3(3-0-6)
4064205
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4064206
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
4064301
แบบจาลองทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2.4 วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม
ให้เรียน
7
หน่วยกิต
2.4.1 กลุ่มวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
4063604
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม
1(45)
2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
4064605
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
Bachelor of Science Program in Plant Production Technology
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
“ผลิตนักเทคโนโลยีการผลิตพืช สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาการผลิตพืชผลของประเทศ”
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่น
ในการผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การ
พัฒนาการผลิตพืช และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมโลก
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อประกอบอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตพืช
และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญา และมีคุณลักษณะทีด่ ีของชีวิต
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
3. นักวิชาการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ
5. พนักงานในหน่วยงานเอกชน
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตพืช
7. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
72
หน่วยกิต
- บังคับ
54
หน่วยกิต
- เลือก
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว หรือเป็นรายวิชาที่ได้รับการโอนผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชาเรียน ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
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การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำนวิชำชีพ
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4091101
แคลคูลัส1
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
4131601
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011601
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
- บังคับ
4021107
เคมีอินทรีย์
4023501
ชีวเคมีพื้นฐาน
4023502
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
4033104
พันธุศาสตร์
4032201
จุลชีววิทยา
4032202
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
5161101
กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช
5161102
เทคโนโลยีการผลิตพืชเบื้องต้น
5161103
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
5162104
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
5162105
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
5163106
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช
5163107
หลักการผลิตสัตว์
5163108
หลักการส่งเสริมการเกษตร
5163109
การวางแผนการทดลองทางการผลิตพืช
5163110
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ

100
12

ไม่น้อยกว่ำ

72
54

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5163111
5163112
5163401
5164402

พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการผลิตข้าว
3(2-2-5)
สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
1(1-0-2)
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
การจัดการสถานเพาะชา
3(2-2-5)
5163205
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช
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
เทคโนโลยีการผลิตพืชน้ามัน
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
เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเป็น
รายวิชาที่ได้รับการโอนผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชาเรียน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำร
Bachelor of Engineering Program in Engineering Management
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถนาศาสตร์วิศวกรรมไปบูรณาการกับการจัดการด้านต่างๆ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเศรษฐกิจและสังคม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎี และทักษะปฎิบัติทางวิศวกรรม สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพได้
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสถานประกอบการในภาครัฐ
และเอกชน
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรรม และบุคคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับการเป็นผู้นาเพียงพอที่จะสามารถดาเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และสามารถนาไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. วิศวกรการจัดการและประเมินโครงการ
2. วิศวกรฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบารุง
3. ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก ในสถานประกอบการ
4. วิศวกร นักวิชาการ นักวิจยั นักออกแบบ
5. ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
145 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
109 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
48
หนวยกิต
2.1.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21
หนวยกิต
2.1.2 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
27
หนวยกิต
2.2 วิชาเฉพาะดาน
ไม่น้อยกว่า
61
หนวยกิต
2.2.1 กลุม่ วิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการ
48
หนวยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการ
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.2.3 กลุม่ ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรวมถึงรายวิชา
ที่ได้รับการโอน/ยกเว้นรายวิชาจากสถาบันอื่น
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
109
2.1 วิชำพืนฐำนวิชำชีพ
48
2.1.1 กลุมวิชำพืนฐำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
21
6001301
คณิตศาสตร์วิศวกรรม1
6001302
คณิตศาสตร์วิศวกรรม2 (ต้องเรียนวิชา 6001301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1
ผ่านมาก่อน)
6002303
คณิตศาสตร์วิศวกรรม3 (ต้องเรียนวิชา 6001302 คณิตศาสตร์วิศวกรรม2
ผ่านมาก่อน)
4011101
ฟิสิกส์1 3(3-0-6)
4011102
ปฏิบัติการฟิสิกส์1 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ควบคูก่ นั หรือผ่านมาก่อน)
4011103
ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)
4011104
ปฏิบัติการฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011103 ฟิสิกส์2 ควบคู่กัน หรือผ่านมาก่อน)
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
2.1.2 กลุมวิชำพืนฐำนวิศวกรรม
27
6232201
กลศาสตร์วิศวกรรม
6232202
วัสดุวิศวกรรม
6232203
สถิติวิศวกรรม
6232301
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
6232501
เขียนแบบวิศวกรรม
6232204
เทอร์โมไดนามิกส์
6231501
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6232101
กรรมวิธีการผลิต
6234111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนาเสนอทางวิศวกรรม
2.2 วิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
61
2.2.1 กลุ่มวิชำบังคับวิศวกรรมกำรจัดกำร
48
6232102
การจัดการเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
6232103
การจัดการองค์กรและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
6233106
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6233107
กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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6233601
6233109
6233110
6232601
6232205
6233401
6233104
6233105
6233108
6233202
6233801
6234802
6234501
6234302
6234502
6234207
6234208
6234303
6234304
6234305
6234306
6233901
6234901
9013801
9014802

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
มลพิษทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
การบารุงรักษาทางวิศวกรรม
3(2-2-5)
การวิจัยการดาเนินงาน
3(2-2-5)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(2-2-5)
การศึกษาการทางาน
3(2-2-5)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
การจัดการควบคุมคุณภาพ
3(2-2-5)
โครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ1
3(2-2-5)
โครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ2 (ต้องเรียนวิชา 6233801 โครงงานพิเศษ
วิศวกรรมการจัดการ1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.2.2 กลุ่มวิชำเลือกวิศวกรรมกำรจัดกำร
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
เทคโนโลยีแคด-แคม
3(2-2-5)
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
3(2-2-5)
การจาลองสถานการณ์ (ต้องเรียนวิชา 6232205 การวิจยั การดาเนินงาน
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การออกแบบพารามิเตอร์
3(2-2-5)
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3(2-2-5)
เครื่องกลไฟฟ้า
3(2-2-5)
การขับเคลื่อนด้วยกาลังไฟฟ้า
3(2-2-5)
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
2.2.3 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
7
หน่วยกิต
2.2.3.1 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ
1(45)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ
6(640)
หรือ
2.2.3.2 วิชำสหกิจศึกษำ
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
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ข้อกำหนดเฉพำะ
นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน รายวิชาดังกล่าวและได้รับค่าระดับคะแนน S หรือ U
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
รำยวิชำปรับพืนฐำน
6001201
งานฝึกฝีมือพื้นฐาน
3(0-6-3)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรวมถึงรายวิชา
ที่ได้รับการโอน/ยกเว้นรายวิชาจากสถาบันอื่น
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หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อป้อนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ราชการและเอกชน โดยบัณฑิต
มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างถ่องแท้ เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีระบบและสามารถนาไป
แก้ปัญหาจริงได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาและวิจัยในระดับที่สูงยิ่งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ต้องมีสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นโดยผดุงไว้ซึ่งความมีวินัย
จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานทางด้ านวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าทั่ วไปเป็ น อย่ างดี และมี ค วามช านาญเฉพาะสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถด้านวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2.4 เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. วิศวกรโรงงาน
3. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
4. วิศวกรที่ปรึกษาทางด้านไฟฟ้า
5. วิศวกรโครงการทางด้านไฟฟ้า
6. วิศวกรออกแบบทางด้านไฟฟ้า
7. ผู้ประกอบการอิสระ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
149 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
113 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
24
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
62
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.5 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ไม่นับหน่วยกิต)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากาหนด
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
113
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
21
5161103
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
4011101
ฟิสิกส์1
4011102
ปฏิบัติการฟิสิกส์1 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อนหรือ
เรียนควบคู่กัน)
4011103
ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)
4011104
ปฏิบัติการฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011103 ฟิสิกส์2 ผ่านมาก่อนหรือ
เรียนควบคู่กัน)
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
6011101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม1
6011102
คณิตศาสตร์วิศวกรรม2 (ต้องเรียนวิชา 6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1
ผ่านมาก่อน)
6012101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม3 (ต้องเรียนวิชา 6011102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม2
ผ่านมาก่อน)
2.2 กลุ่มวิชำพืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์
24
6011201
เขียนแบบวิศวกรรม
6011202
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6011203
กลศาสตร์วิศวกรรม
6011204
วงจรไฟฟ้า1(ต้องเรียนวิชา 6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1 ผ่านมาก่อน)
6012205
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม1
6012206
วัสดุวิศวกรรม
6012207
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า(ต้องเรียนวิชา 4011103 ฟิสิกส์2 ผ่านมาก่อนหรือ
เรียนควบคู่กัน)
6013208
ระบบควบคุม (ต้องเรียนวิชา 6012101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม3 ผ่านมาก่อน
หรือเรียนควบคู่กัน)
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
62
6011301
พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ
6012301
วงจรไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6011204 วงจรไฟฟ้า1 ผ่านมาก่อน)
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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6012302
6012303
6012304
6012305
6012306
6012307
6012308
6013301
6013302
6013303
6013304
6013305
6013306
6013307
6013308
6013309
6014301
6014302
6014303
6014304

ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (ต้องเรียนวิชา 6011301 พื้นฐาน
วงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)
3(2-2-5)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า1 (ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือ
เรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม2
ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม2(ต้องเรียนวิชา 6012205 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า1(ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือ
เรียนควบคู่กัน)
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า1 (ต้องเรียนวิชา 6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า1
ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6013301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2
ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
ปฏิบัติการระบบควบคุม (ต้องเรียนวิชา 6013208 ระบบควบคุม ผ่านมาก่อนหรือ
เรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
ระบบไฟฟ้ากาลัง (ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือ
เรียนควบคู่กัน)
3(3-0-6)
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)
ระบบควบคุมแบบลาดับที่โปรแกรมได้
3(2-2-5)
วิศวกรรมส่องสว่าง
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง (ต้องเรียนวิชา 6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม2 ผ่านมาก่อน
หรือเรียนควบคู่กัน)
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง (ต้องเรียนวิชา 6013304 ระบบไฟฟ้ากาลัง
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง (ต้องเรียนวิชา 6014302 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (ต้องเรียนวิชา 6012207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
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6014901
6014902

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1
1(1-0-2)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6014901 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1
ผ่านมาก่อน)
3(1-5-3)
6014305
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง (ต้องเรียนวิชา 6013304 ระบบไฟฟ้ากาลัง
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
6014306
ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง (ต้องเรียนวิชา 6014305 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)
1(0-3-0)
2.4 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
6012401
การขับเคลื่อนด้วยกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
6012402
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
6012403
ระเบียบวิธีเชิงเลข (ต้องเรียนวิชา 6011202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
6012404
เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์
3(3-0-6)
6012405
โปรแกรมประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-2-5)
6012406
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
6013401
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
6013402
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลังและการควบคุม
3(3-0-6)
6013403
ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากาลัง
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
แนะนาวิชาชีพวิศวกรรม
3(3-0-6)
2.5 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
(ไม่นับหน่วยกิต)
6013801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า (ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
5(450)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว
หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากาหนด
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
Bachelor of Technology Program in Industrial Technology (Continuing Program)
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางหลักการ ทฤษฎี และมุ่งเน้นในการปฏิบัติ
เชิงทักษะเป็นสาคัญ มีคุณภาพ ใฝ่แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อตอบสนองสังคมและพัฒนา
ท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ราชการ และภาคเอกชน
2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะปฏิบัติ และสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี
2.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทักษะปฏิบัติ และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. บุคลากรฝ่ายผลิตและการบารุงรักษา
2. บุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. บุคลากรฝ่ายควบคุมคลังสินค้าหรือคลังพัสดุ
4. บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
5. ประกอบอาชีพอิสระ หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
81
หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
6
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
3
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้เรียนในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นี้ รวมแล้วต้อง
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
57
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
54
หน่วยกิต
2.1.1 บังคับ
39
หน่วยกิต
2.1.2 เลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีเนื้อหาไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
18
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
ทังนี จำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำศึกษำทั่วไปที่ได้เรียนในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่ำ เมื่อนับรวมกับ
รำยวิชำ ที่จะศึกษำเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) 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
เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3(2-2-5)
5511504
ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต
3(2-2-5)
5511505
การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5511901
การสัมมนาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5512510
การบารุงรักษาทางอุตสาหกรรม
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
มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5512306
กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5512307
การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5512308
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3(3-0-6)
5512405
เศรษฐศาสตร์การจัดการเพื่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5512406
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
3(3-0-6)
5512501
วิศวกรรมคุณค่า
3(2-2-5)
5512502
ระบบควบคุมอัตโนมัติสาหรับงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
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5512503
การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5512504
การวิจัยการดาเนินงานทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5512505
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยสวิตซ์แม่เหล็กและ PLC
3(2-2-5)
5512506
การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
3
หน่วยกิต
5512801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(320)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีเนื้อหาไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
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หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
Bachelor of Public Health Program in Public Health
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
“ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นผู้นาด้านสาธารณสุข
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มคี วามรู้ ความสามารถในการประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน วิเคราะห์ปัญหาและเหตุ
ปัจจัยทางสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถวางแผนปฏิบัติการดาเนินการ ควบคุมกากับและประเมินผลแผนงานโครงการ
สาธารณสุข
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มที ักษะในการทางานเป็นทีม สามารถทางานร่วมกับชุมชนและสาขาวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มที ักษะในการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเฝ้าระวังปัญหาและรายงานความ
เคลื่อนไหว สถานการณ์ทางสาธารณสุขและปัจจัยกาหนดปัญหาสุขภาพ
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มที ักษะในการเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา จัดฝึกอบรมและพัฒนางานอนามัยชุมชน
2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มที ักษะในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันและ
ควบคุมปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ของภาครัฐและภาคเอกชน
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
145 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
109 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพสาธารณสุข
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มพืนฐำนวิชำชีพ
4011105
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4022507
ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4022508
ปฏิบัติการชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4091801
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4071101
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์
4071205
สุขภาพจิต
4071501
โภชนาการสาธารณสุข
4071701
การสาธารณสุขทั่วไป
4072106
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
4072511
อนามัยครอบครัว
4072701
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการสาธารณสุข
2.2 กลุ่มวิชำชีพสำธำรณสุข
4072207
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
4072512
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4072702
ชีวสถิติ
4072703
อนามัยสิ่งแวดล้อม
4073521
การช่วยเหลือเบื้องต้น
4073701
ระบาดวิทยา
4073702
จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข
4073703
การป้องกันและควบคุมโรค
4073801
การฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
4074304
การบริหารงานสาธารณสุข
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

109
36

ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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
การให้คาปรึกษาด้านสาธารณสุข
2(1-2-3)
4073310
การประยุกต์วิธกี ารทางระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
4073409
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
4073410
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข
2(1-2-3)
4073522
การดูแลและบาบัดโรคเบื้องต้น
3(2-2-5)
4073608
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
3(3-0-6)
4073704
การใช้ยาเบื้องต้น
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 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
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
เตรียมสหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 4073801 การฝึกปฏิบตั ิงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ผ่านมาก่อน)
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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สำระสำคัญของหลักสูตร คณะวิทยำกำรจัดกำร
หลักกำร
หลั กสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนนครศรีอยุธ ยา ยึด หลัก มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ระดั บอุ ดมศึ กษา มุ่ งผลิ ต
กาลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาและ
วิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิด
โอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและยึด
หลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนนาไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม
จุดมุ่งหมำย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้อ งการของ
สังคมและท้องถิ่น โดยมีมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ และทักษะ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประกอบอาชีพอิสระได้
2. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาการทางด้านบริหารธุรกิจและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิต
การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านศิลปศาสตร์ อันจะนาไปสู่
การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
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สำขำวิชำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร มีจำนวนทังหมด 11 สำขำวิชำ ดังนี
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีจานวน 8 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4) สาขาวิชาการจัดการ
5) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
6) สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
7) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
8) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีจานวน 1 สาขาวิชา คือ การท่องเที่ยว
4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีจานวน 1 สาขาวิชา คือ เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ประยุกต์ใช้บัญชีจากหลักการบนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ทางบัญชีอย่างลึกซึ้ง สามารถนาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งมีความรู้รอบในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจอื่นๆ สามารถนาความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับความรู้ทาง
บัญชีได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิด การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ การเป็นผู้ประกอบการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและดารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและความก้าวหน้าในเทคโนโลยี
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
4. เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งตนเองและพร้อมในทุกสถานการณ์ มีเจตคติที่ดีเพื่อจะนาวิชาชีพมาพัฒนา
และให้บริการทางวิชาชีพกับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้ารับการทางานใน
องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปนี้
1. ด้านการทาบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
3. ด้านบัญชีบริหาร
4. ด้านการบัญชีภาษีอากร
5. ด้านการวางระบบบัญชี
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
7. ด้านการให้คาปรึกษาทางการเงินและบัญชี
8. ผู้บังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
9. ด้านการบริหารการเงิน และด้านบริหารธุรกิจสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
102 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่น้อยกว่า
42
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
(บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
รวมทั้งไม่สามารถเลือกเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
เป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรนี้
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ข้อกำหนดเพิ่มเติม
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่1/2555 สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะพิจารณารับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ในวิชาการบัญชี เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ของสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี ในระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมีโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และจะพิจารณาคุณสมบัติสาหรับผู้ต้องการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีที่สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับ การรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯข้างต้น ดังนั้นรายวิชาดังต่อไปนี้
หากนักศึกษาเคยเรียนมาแล้ว ก็ยังต้องเรียนซ้าอีกเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
ลำดับ
รำยวิชำตำมประกำศ
ที่
สภำวิชำชีพบัญชีที่ 1/2555
1 การบัญชีขั้นต้น/ชั้นต้น
2 การบัญชีขั้นกลาง/ชั้นกลาง
3

การบัญชีขั้นสูง/ชั้นสูง

4

การบัญชีต้นทุน

5
6

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

400

จำนวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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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
กฎหมายสาหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ1
3(3-0-6)
2562308
กฎหมายสาหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ2 (ต้องเรียนวิชา 2562307 กฎหมาย
สาหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3531101
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3523405
การภาษีอากร
3(3-0-6)
3541101
หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3564201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
4091801
คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
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
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
4113504
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ไม่น้อยกว่ำ
42
หน่วยกิต
3521106
การบัญชีชั้นต้น
3(2-2-5)
3522107
การบัญชีชั้นกลาง1 (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชนั้ ต้น ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชนั้ ต้น 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 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3524105
การบัญชีชั้นสูง2 (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3524106
ทฤษฎีบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)
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 ผ่านมาก่อน)
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 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
12
หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในกลุม่ วิชาเลือกต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ซึ่งไม่จาเป็น
ต้องอยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน และต้องมีวิชาสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชำบัญชีกำรเงิน
3523201
การบัญชีธนาคาร (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3523202
การบัญชีเฉพาะกิจ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3523203
การบัญชีโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)
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 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3524903
สัมมนาการบัญชีการเงิน (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
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3524317
3524902
3524309
3524906
3524907
3523307
3524316
3524908
3524203
3524909
3524318
3523406
2.4
3523802

กลุ่มวิชำกำรบัญชีบริหำร
การบัญชีสิ่งแวดล้อม (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชนั้ กลาง1 และ 3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
สัมมนาการบัญชีบริหาร (ต้องเรียนวิชา 3522110 การบัญชีต้นทุน2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชำกำรตรวจสอบ
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา 3524312 การสอบบัญชี
และ3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
สัมมนาการสอบบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3524312 การสอบบัญชี ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
สัมมนาการตรวจสอบภายใน (ต้องเรียนวิชา 3524313 การตรวจสอบ ภายในและ
การควบคุมภายใน ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
การวางระบบบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชั้นต้น และ 3522109
การบัญชีต้นทุน1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชั้นต้น และ
3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3524314
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชำภำษีอำกร
การวางแผนภาษีอากร (ต้องเรียนวิชา 3524205 การบัญชีภาษีอากร
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
สัมมนาการภาษีอากร (ต้องเรียนวิชา 3524205 การบัญชีภาษีอากร
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชำที่เกี่ยวข้อง
การกากับดูแลกิจการ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1, 3522108
การบัญชีชั้นกลาง2 และ 3524313 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
การจัดการการเงินชั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 3531101 การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
(บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชาทุกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
1(45)
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3524803

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3523802 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบัญชี ผ่านมาก่อน)
6(640)
2.4.2 กลุ่มสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน พ.ศ. 2552, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 รวมทั้งไม่สามารถ
เลือกเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ เป็นวิชาเลือกเสรี
ในหลักสูตรนี้
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ านการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ มี วิสั ย ทั ศ น์ มี วินั ย มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความมานะอดทน มีจิตสานึกดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับ
วิชาชีพ และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการดารง
ตนให้มีคุณค่าต่อสังคม
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีจิตสานึกดีและสามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพสังคมได้
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิด การแก้ไขปัญ หา ที่สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
สามารถทางานในภาคราชการ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ ได้แก่
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นักวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
6. ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
7. นักวิจัย
8. อาชีพอิสระ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
129 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
93
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
33
หน่วยกิต
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 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
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ (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)
3562307
การจัดการผลิตและการดาเนินงาน
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 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
48
หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
33
หน่วยกิต
3621102
การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3622103
การสรรหา การคัดเลือก และการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
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
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
3623107
การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
3623202
ทักษะสาหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
3623901
การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
3624902
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
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2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
15
หน่วยกิต
1552109
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
3622203
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3-0-6)
3622206
การให้คาปรึกษาและวางแผนอาชีพ
3(3-0-6)
3622302
เครื่องมือสาหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3622306
การสร้างความผูกพันในองค์การ
3(3-0-6)
3622307
การสื่อสารและการบริหารความขัดแย้งในองค์การ
3(3-0-6)
3623109
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3623204
การจัดการคุณภาพชีวิตในการทางาน
3(3-0-6)
3623205
การบริหารคนเก่ง
3(3-0-6)
3623207
การบริหารสมรรถนะของพนักงาน
3(3-0-6)
3623303
การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
3623304
การจัดการความรู้ในองค์การ
3(3-0-6)
3623305
การจัดการความหลากหลาย
3(3-0-6)
3623401
จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
4171401
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
(บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำ)
3623801
*เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
9013801
*เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
บังคับเรียน
3624802
**ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต้องเรียนวิชา 3623801 เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านมาก่อน)
6(640)
9014802
**สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
หมำยเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชาฯ
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณ ฑิต ด้านการตลาดให้เป็น ผู้มีค วามรู้ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาด บนพื้น ฐานคุณ ธรรมและ
จริยธรรมเพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดและการบริหารธุรกิจ และสามารถนาความรู้ไปใช้
ใน การประกอบอาชีพและดาเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย สามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นาของสังคมและท้องถิ่นได้
2.4 เพื่อผลิต บัณ ฑิ ตที่สนองความต้อ งการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2.5 เพื่อให้บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปเป็นแนวทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถทางานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
1. นักการตลาด
2. นักธุรกิจ
3. นักวิจัยการตลาด
4. พนักงานฝ่ายขาย
5. นักสื่อสารด้านการตลาด
6. ประกอบอาชีพอิสระด้านการตลาด
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
99
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกนบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
54
หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หรื อ เที ย บโอนผลการเรี ย นตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ าด้ วยการ
โอนผลการเรียน และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ.2552 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
99
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำแกนบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
3541101
หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3621101
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2562302
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3521104
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
3531101
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3592101
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
3(3-0-6)
3592102
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
4112105
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3531101
การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3593101
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
3563207
การจัดการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
3564201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
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
กลยุทธ์การตลาดค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่
3(2-2-5)
3543114
การตลาดธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)
3543201
การวางแผนการตลาดองค์กร
3(2-2-5)
3543203
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
3542305
การบริหารการขาย
3(3-0-6)
3542317
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
3542404
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3(3-0-6)
3542414
การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
3542501
การตลาดสาหรับวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
3542514
การตลาดเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
3543112
การตลาดระหว่างธุรกิจ
3(3-0-6)
3543116
การตลาดสาหรับธุรกิจไมซ์
3(3-0-6)
3543213
การตลาดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
3543214
การตลาดสินค้าแฟชั่นและสินค้าหรูหรา
3(2-2-5)
3543215
การตลาดธุรกิจบันเทิงและกีฬา
3(2-2-5)
3543216
การตลาดความงามและสุขภาพ
3(3-0-6)
3543222
การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
3543523
การตลาดสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3543601
ระบบสารสนเทศทางการตลาดสมัยใหม่
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3543803
*เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
9013801
*เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
บังคับเรียน
3544804
**ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
6(640)
9014802
**สหกิจศึกษา
6(640)
หมำยเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษา)
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยไม่ซากั
้ บรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วหรือเทียบโอน
ผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้น
ผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

412

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการนาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาประยุกต์ในด้านธุรกิจเพื่อ
การประกอบอาชีพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สนองความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมโลก สามารถนาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานในองค์การธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นาวิชาชีพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความเข้าใจในด้านระบบงานธุรกิจ
ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ พร้อมที่จะนาไประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. นักพัฒนาโปรแกรม
2. นักพัฒนาเว็บไซต์
3. นักออกแบบกราฟิก
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
5. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
6. ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
7. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
8. ผู้จัดการฐานข้อมูล
9. นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
10. ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการในงานคอมพิวเตอร์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
102 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับที่ 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
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ (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
การจัดการผลิตและการดาเนินงาน
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 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
1. กลุ่มประเด็นด้ำนองค์กำรและระบบสำรสนเทศ ให้เรียน
12
หน่วยกิต
3501102
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
3501203
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
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
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
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3503501
3504902

การเขียนโปรแกรมเว็บ
3(2-2-5)
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต้องเรียนวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอกบังคับ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
3. กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและวิธกี ำรทำงซอฟต์แวร์ ให้เรียน
12
หน่วยกิต
3501101
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
3502101
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (ต้องเรียนวิชา 3501101 หลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3503115
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 3501101 หลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3503502
คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
4. กลุ่มวิชำโครงสร้ำงพืนฐำนของระบบ
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3502301
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
3(2-2-5)
3503302
การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
15
หน่วยกิต
3503116
กฎหมายและจริยธรรมสาหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
3503210
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3503221
ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
3503402
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
3503403
โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3(2-2-5)
3503404
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
3503503
การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3503504
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
3503505
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
3503901
หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
3504901
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
(บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำ)
3503803
*เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
9013801
*เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
บังคับเรียน
6
หน่วยกิต
3504804
**ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3503803 เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านมาก่อน)
6(640)
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9014802
**สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
หมำยเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

417

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
Bachelor of Business Administration Program in Management
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะด้านการบริหารจัดการและภาษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานในภาคธุรกิจ
หน่วยงานราชการ และดารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการบริหารจัดการ
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน และอนาคต
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในประชาคมอาเซียน
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสามารถท างานในองค์ ก ารหรื อ หน่ วยงานทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชี พ อิ ส ระ
ดังต่อไปนี้
1. งานสายธุรกิจ เช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. ประกอบกิจการส่วนตัว
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
141 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
105 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกนบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
45
หน่วยกิต
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

419

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
105 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำแกนบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
3541101
หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3621101
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2562302
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3521104
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
3531101
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3592101
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
3(3-0-6)
3592102
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4112105
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3531101
การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
3593101
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
3563207
การจัดการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
3564201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
60
หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
45
หน่วยกิต
1552310
หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทางการจัดการ
3(3-0-6)
1553309
การอ่านและการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษทางการจัดการ
3(3-0-6)
1553310
การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3561110
การเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
3562131
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3562211
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
3562212
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(2-2-5)
3562304
การบริหารโครงการทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3562505
ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีม
3(2-2-5)
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3562701
3563411
3563702
3564905
3564912
4113309
1551605
1553311
1554311
3503104
3503205
3532202
3561104
3562207
3562404
3563208
3563209
3563210
3563211
3563212
3563213
3563302
3563402
3563409
3564111
3564202
3564213
3564214
3564238
4171401

การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ
การต่อรองทางธุรกิจและการจัดการความขัดแย้ง
วิธีวิจัยทางธุรกิจ
สัมมนาทางการจัดการ
คณิตศาสตร์สาหรับการจัดการ
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติการทางการจัดการ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย
การภาษีอากรธุรกิจ
ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ
จิตวิทยาองค์การ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง
การจัดการธุรกิจออนไลน์
การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการทางการตลาดสาหรับผู้ประกอบการ
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการธุรกิจบริการ
การจัดการทางการเงินและการวิเคราะห์การลงทุน
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน
การวิเคราะห์และการพยากรณ์ธุรกิจ
ทักษะผู้บริหาร
กลยุทธ์การจัดการบริษัทข้ามชาติ
การจัดการคุณภาพชีวิตในการทางาน
การจัดการนวัตกรรมเพื่อโอกาสทางธุรกิจ
การจัดการและความรับผิดชอบทางสังคม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
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15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3563803
*เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
9013801
*เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
บังคับเรียน
3564805
**การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
6(640)
9014802
**สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
หมำยเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษา)
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึง่ เพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีทักษะความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความเข้าใจในการจัดการโล
จิสติกส์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยนาความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์มา
สร้างความสาเร็จทางอาชีพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตบริการและมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น และสังคม
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
1. ระดับปฏิบัติการ คือ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและ
โลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง
2. ระดับบริหาร คือ นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิตกระจายสินค้า
นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ นักธุรกิจนาเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ ตัวแทน การขนส่งทางบก
ทางเรือ ทางอากาศ
4. รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทาง
อากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. นักวิชาการ นักวิจยั อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
96
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
51
หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 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
การจัดการธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
2562302
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3521104
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ (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
การจัดการผลิตและการดาเนินงาน
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 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
51
หน่วยกิต
2.2.1 บังคับเรียน
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
3581102
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(3-0-6)
3581401
การขนส่งและการกระจายสินค้า
3(2-2-5)
3582201
การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินค้า
3(2-2-5)
3582402
การจัดการกิจการพาณิชยนาวี
3(3-0-6)
3582403
การจัดการเพื่อการส่งออกและการนาเข้า
3(3-0-6)
3582501
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3(2-2-5)
3583202
การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
3583301
การจัดการการจัดหาและการจัดซื้อ
3(3-0-6)
3583601
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
3583602
ภาษีอากรสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
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3583701
3583901
3584902

ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
วิธีวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
12
หน่วยกิต
3583103
โลจิสติกส์ระดับสากล
3(3-0-6)
3583104
โลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
3583404
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3583405
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3(3-0-6)
3583406
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
3583502
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
3583603
การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(2-2-5)
3583604
กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(3-0-6)
3583605
ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
3583606
การจัดการคุณภาพในงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
3584105
การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3584106
โลจิสติกส์อยุธยา
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำ
3583801
*เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
9013801
*เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
บังคับเรียน
6
หน่วยกิต
3584802
**ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ (ต้องเรียนวิชา 3563804 เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านมาก่อน)
6(640)
หรือ
9014802
**สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640)
หมายเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำร
Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างอาชีพและสร้างธุรกิจ ก่อให้เกิดผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถบูรณาการเข้ากับท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเป็นผู้ประกอบการ
2.4 เพื่อให้บัณฑิตสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสามารถท างานในองค์ ก ารหรื อ หน่ วยงานทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชี พ อิ ส ระ
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรืออาชีพอิสระ
2. พนักงานในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน นักพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
3. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
96
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
48
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
42
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
30
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมำยเหตุ 1. นักศึกษาที่จะเรียนครบหลักสูตรต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 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
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3521103
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ (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
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3(3-0-6)
3562402
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3563207
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
3564106
จริยธรรมทางธุรกิจและนิสยั อุตสาหกรรม
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)
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
42
หน่วยกิต
- บังคับเรียน
30
หน่วยกิต
1551606
ภาษาอังกฤษธุรกิจ2
3(3-0-6)
3602101
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่
3(3-0-6)
3602201
การสร้างธุรกิจ
3(3-0-6)
3602202
การจัดการทางการตลาดสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3602401
การจัดการทางการเงินสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3603701
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผูป้ ระกอบการ
3(2-2-5)
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3603301
3603402
3604801
3604802

การจัดการความเสี่ยงสาหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจ
3(3-0-6)
แผนธุรกิจ
3(2-2-5)
สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
- วิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
12
หน่วยกิต
3602203
การประกอบการการค้าปลีก
3(3-0-6)
3582231
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
3602403
การจัดการทางการบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3602702
สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3602304
กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ
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
มาตรฐานและการมาตรฐานสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3603601
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3603803
การวิจัยสาหรับผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
3604205
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
3(3-0-6)
3604206
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
3(3-0-6)
3604207
พัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
3604501
ภาวะผู้นาและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
3604804
หัวข้อเฉพาะในการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
6
หน่วยกิต
3604901
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
6(640)
หรือ
3604902
สหกิจศึกษาสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
6(640)
หมำยเหตุ : ให้เลือกเรียน 1 วิชา อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ
Bachelor of Business Administration Program in International Business
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
“มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ด้ านการค้ า การลงทุ น และเข้ าใจในวั ฒ นธรรม ตลอดจนการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ทันต่อการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีของ
อาเซียนและของโลก ตลอดจนสามารถนาไปเป็นแนวทางการแสวงหาช่องทางเพื่อขยายการลงทุนของไทยไปในตลาดโลกให้
มากขึ้น
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการค้า การลงทุน และเข้าใจในวัฒนธรรมของต่างประเทศ และการประกอบ
อาชีพในระดับสากล
2.3 เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์กับการ
ประกอบอาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและของโลกได้อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันในปัจจุบัน
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถประกอบอาชีพในหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจส่วนตัวด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
2. นักวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
3. พนักงานเอกชน รัฐวิสาหกิจด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
4. รับราชการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
5. นักวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
6. อื่น ๆ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
96
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
48
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
42
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
30
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ 1. นักศึกษาทีจ่ ะเรียนครบหลักสูตรต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นอ้ ยกว่า 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
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3521103
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521103 การบัญชีการเงิน หรือ 3521101
การบัญชีชั้นต้น และ 3531101 การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
3531101
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3532202
การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
3541101
หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3562123
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3(3-0-6)
3562402
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3563207
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
3564106
จริยธรรมทางธุรกิจและนิสยั อุตสาหกรรม
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)
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
42
หน่วยกิต
- บังคับเรียน
30
หน่วยกิต
3612101
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
3612201
การบริหารการนาเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
3614202
การบริหารกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613501
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613401
การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613302
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3612701
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
3612204
การจัดการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
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3613801
3614802

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
การสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
- เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
12
หน่วยกิต
3613301
การค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613203
การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613702
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613601
เศรษฐกิจเอเซีย
3(3-0-6)
3613602
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3614303
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613402
การวิเคราะห์การลงทุนระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
3613403
การบริหารความเสี่ยงธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3613603
อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
3613502
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
6
หน่วยกิต
3614901
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
6(640)
หรือ
3614902
สหกิจศึกษาสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
6(640)
หมำยเหตุ กลุ่มฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมให้เลือกเรียน 1 รำยวิชำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียน
มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอน
ผลการเรียน และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม
Bachelor of Business Administration Program in Hotel Business Managemen
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี) (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิต ที่รอบรู้ ด้านโรงแรมและบริการ พร้อมปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์การโรงแรมและการบริการ
2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการปฏิบัติการ และการบริหารจัดการโรงแรมโดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พักและโรงแรม
2.4 ผลิตบัณฑิตให้สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
2.5 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทางานในธุรกิจโรงแรมหรืองานบริการได้ เช่น
โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตาแหน่งงานในธุรกิจ
เหล่านั้นได้
1. ระดับปฏิบัติการ
- พนักงานบริการส่วนหน้า
- พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- พนักงานปฏิบัติการในแผนกต่าง ๆ
2. ระดับหัวหน้างาน
- หัวหน้างานแผนกบริการส่วนหน้า
- หัวหน้างานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- หัวหน้างานแผนกปฏิบัติการในแผนกต่าง ๆ
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดย่อม
- ผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท โฮสเทล โรงแรม
4. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกีย่ วข้อง
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
54
หน่วยกิต
2.1.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
21
หน่วยกิต
2.1.2 กลุม่ วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
33
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
33
หน่วยกิต
2.2.1 กลุม่ วิชาความสนใจเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.2.2 กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
2.1.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
3632603
กฎหมายธุรกิจโรงแรม
3521104
หลักการบัญชี
3531101
การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี ผ่านมาก่อน)
3541101
หลักการตลาด
3561101
องค์การและการจัดการ
3591101
หลักเศรษฐศาสตร์
3621101
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.1.2 กลุ่มวิชำบังคับเรียน
ให้เรียน
3631101
ความรู้พื้นฐานในงานโรงแรมและธุรกิจบริการ
3631201
การดาเนินงานแม่บ้าน
3631301
การดาเนินงานครัว
3632101
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3632301
การดาเนินงานและการบริการในห้องอาหาร
3632302
งานอาหารและเครื่องดื่ม
3632401
การดาเนินงานสัมมนาและงานกิจกรรม
3633101
การจัดการสปา
3633201
การดาเนินงานต้อนรับส่วนหน้า
3633601
แนวทางการเป็นผู้ประกอบการ
3633602
การตลาดและการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจบริการ
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
2.2.1 กลุ่มวิชำควำมสนใจเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
3631402
การจัดการธุรกิจไมซ์
3631102
ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3631104
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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30

หน่วยกิต

94
54
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

33

33
15
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3631601
3631602
3631603
3632601
3632602

3631501
3631502
3632501
3632502
3633501
3633502
3631503
3631504
3632503
3632504
3633503
3633504
2.3
9013801
9014802

มารยาทและวัฒนธรรมในธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
จิตบริการ
3(2-2-5)
การจัดการความเสี่ยงสาหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
การวางแผนและพัฒนาในธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
2.2.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
ไม่น้อยกว่ำ
18
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
- กลุ่มภำษำจีน
ภาษาจีนพื้นฐาน
3(2-2-5)
ภาษาจีนขั้นตั้น (ต้องเรียนวิชา 3631501 ภาษาจีนพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น (ต้องเรียนวิชา 3631502 ภาษาจีนขั้นต้น ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจาวัน (ต้องเรียนวิชา 3632501 สนทนาภาษาจีน
เบื้องต้น ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
- กลุ่มภำษำญีป่ ุ่น
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
3(2-2-5)
ภาษาญี่ปุ่นขั้นตั้น (ต้องเรียนวิชา 3631503 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ต้องเรียนวิชา 3631504 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน (ต้องเรียนวิชา 3632503 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
ให้เรียน
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
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2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม
1(45)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 3633801
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม หรือ 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
3633801
3634801
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะและมีจิตบริการในงานบริการด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์มรดกโลก
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพใน
ภูมิภาคอื่นของโลก
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ตา่ งๆ
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่องานบริการ สามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้ อย่างน้อย 1 ภาษา
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวได้ เช่น ธุรกิจ
นาเที่ยว ธุรกิจการบิน หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ เช่น
1. ธุรกิจนาเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจนาเที่ยว
2. หน่วยงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่วางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
3. ครู นักวิชาการ นักวิจัย
4. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานรับจองตั๋ว พนักงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
99
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ให้เรียน
24
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
36
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
33
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิชาที่เรียนมาแล้ว
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำนวิชำชีพ
ให้เรียน
3571109
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3571110
จิตวิทยาการบริการและเทคนิคการต้อนรับ
3571202
ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
3571203
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3572111
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการท่องเที่ยว
3573508
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3573601
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยว
3574409
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยว
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
3571204
หลักการมัคคุเทศก์
3572206
ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวไทย
3572506
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
3572211
การตลาดการท่องเที่ยว
3572212
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3572509
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3573214
โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
3573216
การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
3573404
การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3573519
ภาษาอังกฤษสาหรับงานมัคคุเทศก์
3573901
วิจัยสาหรับการท่องเที่ยว
3574220
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
1. ให้เลือกเรียนรำยวิชำจำกทุกกลุ่มวิชำต่อไปนี ไม่น้อยกว่ำ
- กลุ่มวิชำกำรท่องเที่ยว
3572213
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในฐานะมรดกโลก
3573216
การท่องเที่ยวในบริบทอาเซียน
3573217
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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30

หน่วยกิต

99
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต

36

33
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3573405
3573406
3571303
3572305
3573310
3573311
3574313
3573218
3573219
3573312
3573407
3573408
3573307
3573306
3573308
1551301
1552313
1552314
1553307
1553308
1554310
1561110
1562105
1562410
1563406

การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- กลุ่มวิชำธุรกิจไมซ์
ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
การจัดเลี้ยงและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
นวัตกรรมสาหรับธุรกิจไมซ์
การตลาดสาหรับธุรกิจไมซ์
การดาเนินงานและการจัดการการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
- กลุ่มวิชำธุรกิจกำรบิน
การดาเนินงานบริการภาคพื้นดินของสายการบิน
การดาเนินงานบริการบนเครื่องบิน
การตลาดในธุรกิจการบิน
การจัดการธุรกิจการบิน
การจัดการสนามบิน
- กลุ่มวิชำอื่นๆ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจทีพ่ ัก
การดาเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
การดาเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
2. ให้เลือกเรียนรำยวิชำจำกกลุ่มภำษำใดภำษำหนึ่ง ไม่นอ้ ยกว่ำ 18
- กลุ่มภำษำอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ1
ภาษาอังกฤษ2 (ต้องเรียนวิชา 1551301 ภาษาอังกฤษ1 ผ่านมาก่อน)
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาอังกฤษ2
ผ่านมาก่อน)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ MICE (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน)
ภาษาอังกฤษ TOEIC (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน)
- กลุ่มภำษำญีป่ ุ่น
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น (ต้องเรียนวิชา 1561110 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
สนทนาภาษาญี่ปุ่น1 (ต้องเรียนวิชา 1562105 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ผ่านมาก่อน)
สนทนาภาษาญี่ปนุ่ 2 (ต้องเรียนวิชา 1562410 สนทนาภาษาญี่ปุ่น1 ผ่านมาก่อน)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1563705
1564707
2151104
2152106
2152107
2153109
2153608
2154610
1741101
1742101
1742401
1743401
1743402
1744401
1661101
1662101
1662102
1663101
1663401

ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1563406 สนทนาภาษาญี่ปุ่น2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานมัคคุเทศก์(ต้องเรียนวิชา 1563406 สนทนาภาษาญี่ปุ่น2
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
- กลุ่มภำษำจีน
ภาษาจีน1
3(3-0-6)
ภาษาจีน2 (ต้องเรียนวิชา 2151104 ภาษาจีน1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ภาษาจีน3(ต้องเรียนวิชา 2152106 ภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ภาษาจีน4 (ต้องเรียนวิชา 2152107 ภาษาจีน3 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่องานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 2151104 ภาษาจีน1 และ 2152106
ภาษาจีน2 และ 2152107 ภาษาจีน3 และ2153109 ภาษาจีน4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา 2151104 ภาษาจีน1 และ 2152106
ภาษาจีน2 และ 2152107 ภาษาจีน3 และ 2153109 ภาษาจีน4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
- กลุ่มภำษำฟัรซี
ภาษาฟัรซี1
3(3-0-6)
ภาษาฟัรซี2 (ต้องเรียนวิชา 1741101 ภาษาฟัรซี1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ภาษาฟัรซีเพื่อการโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1741101 ภาษาฟัรซี1 และ 1742101
ภาษาฟัรซี2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ภาษาฟัรซีเพื่อการท่องเที่ยว (ต้องเรียนวิชา 1741101 ภาษาฟัรซี1 และ 1742101
ภาษาฟัรซี2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ภาษาฟัรซีสาหรับงานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา1741101 ภาษาฟัรซี1 และ 1742101
ภาษาฟัรซี2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ภาษาฟัรซีเพื่อการประกอบอาชีพ (ต้องเรียนวิชา1741101 ภาษาฟัรซี1 และ 1742101
ภาษาฟัรซี2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
- กลุ่มภำษำเกำหลี
ภาษาเกาหลี1
3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี2 (ต้องเรียนวิชา 1661101 ภาษาเกาหลี1 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี3(ต้องเรียนวิชา 1662101 ภาษาเกาหลี2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี4 (ต้องเรียนวิชา 1662102 ภาษาเกาหลี3 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่องานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1661101 ภาษาเกาหลี1 และ 1662101
ภาษาเกาหลี2 และ 1662102 ภาษาเกาหลี3 และ1663101 ภาษาเกาหลี4
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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1664401

ภาษาเกาหลีเพื่องานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา 1661101 ภาษาเกาหลี1 และ 1662101
ภาษาเกาหลี2 และ 1662102 ภาษาเกาหลี3 และ 1663101 ภาษาเกาหลี4
ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำ
3573801
*เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว
1(45)
9013801
*เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
บังคับเรียน
3574801
**ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว (ต้องเรียนวิชา 3573801 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการท่องเที่ยว ผ่านมาก่อน)
6(640)
9014802
**สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
หมำยเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เรียน
มาแล้ว
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หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร
Bachelor of Economics Program in Economics of Money and Banking
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญำของหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ด้านการเงินการ
ธนาคารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการนาไปประกอบอาชีพทางด้านการเงินการธนาคาร เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติโดยรวม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้
2.1 มีความเข้าใจปัญหาพื้นฐาน และกลไกการทางานของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเงิน
การธนาคาร
2.2 สามารถใช้เหตุผล และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์อย่างมีคุณภาพและประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ด้านเศรษฐศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ด้านการเงินการธนาคาร ได้อย่างเหมาะสม สามารถนาไปประกอบ
อาชีพ ด้านการเงินการธนาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม
2.3 มีจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถทางานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
1. เศรษฐกร
2. นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
3. ผู้แนะนาการลงทุน
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
5. เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
6. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
8. ผู้ประกอบการ
9. พนักงานธนาคาร
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษา
9
หน่วยกิต
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
84
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166-182)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
84
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
36
หน่วยกิต
3591112
คณิตศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3592109
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3592110
เศรษฐมิติเบื้องต้น (ต้องเรียนวิชา 3592109 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
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 กลุ่มวิชำบังคับ
ให้เรียน
48
หน่วยกิต
1551605
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
1552109
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
3521104
หลักการบัญชี
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
3593208
3593614
3593615
3594604
3594605
3593616
3593617
3593501
3594503
2.2
3593618
3593603
3593719
3593620
3593604
3593621
3593101
3593622
3593209
3593623
3593406
3593605
3593407
2.3
9013801
9014802

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเงิน (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1
ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ (ต้องเรียนวิชา 3593207 เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์1
3(2-2-5)
ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์2 (ต้องเรียนวิชา 3593615 ตลาดการเงิน
และการลงทุนในหลักทรัพย์1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
3(2-2-5)
การประกันชีวิต
3(3-0-6)
การประกันวินาศภัย
3(3-0-6)
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3(2-2-5)
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3(2-2-5)
กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
9
หน่วยกิต
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
การธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
เศรษฐกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
เศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3(2-2-5)
หลักการลงทุน
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ภาษีอากร
3(3-0-6)
กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เรียน
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา 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 ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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ภาคผนวก
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กำรเขียนรำยงำนทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนู บุญญำนุวัตร

การเขียนรายงานทางวิชาการ เป็นเรื่องสาคัญยิ่งสาหรับการเรียน ในระดับอุดมศึกษาทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาใน
ระดับนี้จะเน้นให้ผู้เรียน รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถแสวงหาความรู้ ฝึกฝนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
รวมทั้งสามารถนาเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ของตนเองได้ นักศึกษาจะเขียนรายงานทางวิชาการได้อย่างไร รายงานลักษณะ
ใดที่จัดว่าเป็นรายงานที่ดี มีระเบียบวิธีการอะไรบ้างที่จะต้องเรียนรู้ก่อนทารายงาน ในบทความนี้จะให้คาตอบที่เป็นหลัก
ปฏิบัติของคาถามเหล่านั้น เพื่อให้นักศึกษาได้นาไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการเขียนรายงาน
ลักษณะของรำยงำนที่ดี
รำยงำนทีด่ ีควรมีลักษณะทีส่ ำคัญดังต่อไปนี
1. รูปเล่ม ประกอบด้วยหน้าสาคัญต่างๆ ครบถ้วน การพิมพ์ประณีตสวยงาม การจัดย่อหน้าข้อความเป็นแนว
ตรงกัน ใช้ตัวอักษรรูปแบบ (Font) เดียวกันทั้งเล่ม จัดตาแหน่งข้อความและรูปภาพได้สอดคล้องสัมพันธ์ และอ่านง่าย
2. เนื้ อหา เป็ น การน าเสนอผลการศึก ษาค้ น คว้าที่ น่ าสนใจของผู้เขีย น แสดงถึงข้อ เท็จจริงอย่างถู กต้ องเป็ น
ปัจจุบันทันสมัย ครอบคลุมเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งของผู้เขียน นอกจากแสดงความรู้
ในข้อเท็จจริงแล้ว ผู้เขียนควรแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ นาเสนอความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ทรรศนะใหม่ๆ หรือ
แนวทางแก้ ปั ญ หาในเรื่ อ งที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ด้ ว ยการเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาเป็ น ไปตามล าดั บ ไม่ ซ้ าซากวกวน แสดงให้ เห็ น
ความสามารถในการกลั่นกรอง สรุปความรู้และความคิดที่ได้จากแหล่งต่างๆ
3. สานวนภาษา เป็นภาษาที่นิยมโดยทั่วไป สละสลวย ชัดเจน มีการเว้นวรรคตอน สะกดการันต์ถูกต้อง ลาดับ
ความได้ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
4. การอ้างอิงและบรรณานุกรมถูกต้องตามแบบแผน มีการแสดงหลักฐานที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้องละเอียดถี่
ถ้วน เมื่อกล่าวถึงเรื่องใดก็มีหลักฐานอ้างอิงเพียงพอและสมเหตุสมผล เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง ที่เชื่อถือได้ ซึ่งการ
แสดงหลักฐานอ้างอิงและบรรณานุกรมจะบ่งบอกถึงคุณภาพทางวิชาการของรายงานนั้น
ข้อควรคำนึงในกำรทำรำยงำน
วัตถุประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนที่กาหนดให้นักศึกษาทารายงาน ก็เพื่อให้รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
การเรียนรู้ด้วยตนเองจะทาให้ผู้เรียนสามารถติดตามความรู้ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ ช่วยให้
จดจาเรื่องราวที่ตนศึกษาได้อย่างแม่นยาและยาวนาน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนจึงมักจะพิจารณาประเมินคุณค่าของรายงานดังนี้
1. ต้องไม่ใช่ผลงานที่คัดลอกของผู้อื่น (สาคัญมาก)
2. ต้องเป็นผลงานทีแ่ สดงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องครบถ้วน (คือมีเนื้อหาสาระที่สามารถตอบคาถาม ใคร ทาอะไร
ที่ไหน เมื่อไร ได้) และมีเนื้อหาสาระที่แสดงเหตุผล แสดงความคิดหรือทรรศนะของผู้เขียน ที่เป็นผลจากการได้ศึกษา
ค้นคว้าเรื่องราวเหล่านั้น (คือมีเนื้อหาที่ตอบคาถาม ทาไม เพราะเหตุใด ทาอย่างไร)
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3. ต้องเป็นผลงานที่จัดรูปเล่มอย่างประณีต อ่านทาความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย รายงานที่ดีจึงต้องจัดรูปเล่มให้อ่าน
ง่าย
4. ต้องวางโครงเรื่องให้ดี เรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นลาดับ กาหนดหัวข้อเรื่องไม่ซ้าซ้อนวกวน
5. ต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงจรรยาบรรณของนักวิชาการที่ดี คือมีการอ้างอิงและทาบรรณานุกรมที่ถูกต้องตาม
แบบแผน แสดงหลักฐานที่มาอย่างถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน
ขันตอนกำรทำรำยงำน
การทารายงานให้ประสบความสาเร็จ ควรวางแผนดาเนินการเป็นลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. กำหนดเรื่อง
การกาหนดเรื่องที่จะทารายงาน ต้องเกิดจากความต้องการอยากรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรเป็นเรื่องที่นักศึกษาสนใจ
หรือมีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่บ้างแล้ว ขอบเขตของเรื่องไม่ควรกว้างหรือแคบเกินไป เพราะถ้ากว้างเกินไปจะทาให้เขียนได้อย่างผิว
เผิน หรือถ้าเรื่องแคบเกินไปอาจจะไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะเขียนได้ ในการกาหนดเรื่องควรคิดโครงเรื่องไว้คร่าวๆ ว่าจะมีเนื้อหา
ในหัวข้อใดบ้าง
2. สำรวจแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลเบื้องต้นควรเริ่มที่ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต ในการสารวจควรใช้เครื่องมือที่แหล่งนั้นจัดเตรียมไว้ให้
เช่นห้องสมุดควรใช้ บัตรรายการ บัตรดัชนีวารสาร และโอแพค (OPAC) เป็นต้น การค้นทางอินเทอร์เน็ตควรใช้เว็บไซต์
Google, Yahoo เป็นต้น นักศึกษาต้องเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือและคาสั่งในการสืบค้นให้เข้าใจดีเสียก่อน จึงจะช่วยให้ค้นคว้า
ได้ ร วดเร็วและได้ เนื้ อ หาสาระที่ ค รบถ้ วน เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการแล้ วจะต้ องจัด เก็ บ รวบรวมให้ เป็ น ระบบ เป็ น หมวดหมู่
เอกสารที่รวบรวมได้ทุกรายการต้องเขียนบรรณานุกรมบอกแหล่งที่มาไว้ด้วย เพื่อใช้ค้นคืนไปยังแหล่งเดิมได้อีกในภายหลัง
3. กำหนดโครงเรื่อง
การกาหนดโครงเรื่อง เป็นการกาหนดขอบข่ายเนื้อหาของรายงานว่าจะให้มีหัวข้อเรื่องอะไรบ้าง โครงเรื่องที่ดี
จะต้องมีสาระสาคัญที่ตอบคาถาม 5W1H ได้ครบถ้วน กล่าวคือ เนื้อหาของรายงานควรตอบคาถามต่อไปนี้ได้ เช่น ใคร
เกี่ยวข้อง (Who) เป็นเรื่องอะไร (What) เกิดขึ้นเมื่อไร (When) ที่ไหน (Where) ทาไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใด (Why)
เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือมีวิธีทาอย่างไร (How)
การคิดโครงเรื่องอาจใช้ผังความคิด (Mind map) ช่วยในการกาหนดประเด็นหัวข้อใหญ่ หั วข้อรอง ส่วนการ
จัดเรียงหัวข้อให้ มีความสัมพันธ์เป็นลาดับต่อเนื่องที่ดี อาจใช้ผังความคิดแบบก้างปลา (Fish bone diagram) หรือแบบ
ต้น ไม้ (Tree diagram) จะช่วยให้ เห็ น ความสั ม พั น ธ์ ของแนวคิ ด ได้ ง่ายขึ้ น การตั้ งชื่อ หั วข้อ ควรให้ สั้ น กระชั บ ได้ ใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาในตอนนั้นๆ
4. รวบรวมข้อมูลตำมโครงเรื่อง
เมื่อกาหนดโครงเรื่องแน่ชัดดีแล้ว จึงลงมือสืบค้นและรวบรวมข้อมูลตามบรรณานุกรมที่รวบรวมไว้ในขั้นตอนการ
สารวจ การรวบรวมอาจจะถ่ายเอกสารจากห้องสมุด หรือพิมพ์หน้าเอกสารที่ค้นได้จากอินเทอร์เน็ตเสร็จแ ล้วนาข้อมูลที่
รวบรวมได้มาแยกตามหัวข้อเรื่องที่กาหนดไว้
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5. อ่ำนตีควำม สังเครำะห์ข้อมูล และจดบันทึก
การอ่านให้เน้นอ่านจับใจความสาคัญของเรื่อง เพื่อดึงเนื้อหาที่สอดคล้องกับประเด็น แนวคิดต่างๆ ตามโครงเรื่อง
ที่กาหนดไว้ ทาการบันทึกเนื้อหาลงในบัตรบันทึก เสร็จแล้วนาบัตรบันทึกมาจัดกลุ่มตามประเด็นแนวคิด เพื่อใช้ในการเรียบ
เรียงเนื้อหาของรายงานต่อไป หรืออาจทาเครื่องหมายตรงใจความสาคัญ (ขีดเส้นใต้) แทนการทาบัตรบันทึก (กรณีเป็น
หนังสือของห้องสมุดไม่ควรขีดเขียนหรือทาเครื่องหมายใดๆ)
6. เรียบเรียงเนือหำ
เนื้อหาสาระที่ นามาเรียบเรียงต้องเป็ นเนื้ อหาที่ได้จากการประเมิ น วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากขั้น ตอนที่ 5
มาแล้ว (การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ สามารถศึกษาและฝึกปฏิบัติได้ในรายวิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า)
ส่วนประกอบของรำยงำน
รายงานประกอบด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วนคือ 1) ส่วนนาเรื่อง ได้แก่ ปกนอก ปกใน คานา สารบัญ 2) ส่วนเนื้อ
เรื่อง ประกอบด้วย บทนา เนื้อเรื่อง และบทสรุป 3) ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วยรายการอ้างอิง บรรณานุกรม และ 4)
ภาคผนวก ซึ่งแต่ละส่วนควรมีสาระสาคัญดังนี้
1. ปกนอกและปกใน ปกนอกใช้ ก ระดาษอ่ อ นที่ ห นากว่ าปกในซึ่ งอาจเลื อ กสี ได้ ต ามต้ อ งการ ไม่ ค วร มี
ภาพประกอบใดๆ ส่วนปกในและเนื้ อ เรื่อ งให้ ใช้ กระดาษขาวขนาด A4 ความหนาไม่ ต่ ากว่า 80 แกรม ปกใน พิ ม พ์
ข้อความเช่นเดียวกับปกนอก ข้อความที่ปกนอกปกในประกอบด้วย ชื่อเรื่องของรายงาน ชื่อผู้เขียน รหัสประจาตัว ชื่อวิชา
ชื่อสถานศึกษา และช่วงเวลาที่ทารายงาน
2. คำนำ กล่าวถึงความสาคัญ วัตถุประสงค์ ความเป็นมา ประเด็นหัวข้อเนื้อหาในรายงานเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ
สนใจอยากติดตามเรื่อง ซึ่งอาจเป็น ปัญหา ประโยชน์หรือผลกระทบอย่างไรต่อผู้อ่านและสังคม อาจกล่าวขอบคุณหรือบอก
แหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่นาเสนอ สุดท้ายระบุชื่อ -สกุล ผู้เขียนรายงานและวันเดือนปีในการ
ทารายงาน
3. สำรบั ญ ระบุหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง (ถ้ามี ) และเลขหน้า ใช้จุดไข่ปลาลากโยงจากหัวข้อไปยังเลขหน้าให้
ชัดเจน การพิมพ์สารบัญต้องจัดย่อหน้าและเลขหน้าให้ตรงกัน
4. เนือเรื่อง เนือ้ เรือ่ งประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนนาเรือ่ ง ส่วนเนือ้ เรือ่ ง และส่วนสรุป ส่วนนาเรื่อง
หรือบทนา ต้องเขียนให้ผู้อ่านเกิดความสนใจอยากที่จะอ่ านเนื้อหาต่อไป บทนาอาจกล่าวถึง ความสาคัญ บทบาท ปัญหา
ผลกระทบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา หรือประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ เป็นต้น ซึ่งประเด็นที่กล่าวนี้ไม่จาเป็นต้องมีทั้งหมด
แต่อย่างน้อยให้มีประเด็นใดประเด็นหนึ่งดังที่กล่าว
ส่วนเนื้อเรื่องเป็นส่วนที่แสดงข้ อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือผลสรุปที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าของ
ผู้เขียน การนาเสนอเนื้อหาจะต้องมีหลักฐานอ้างอิง มีข้อมูลสถิติ ภาพประกอบ ตาราง แผนที่ แผนภูมิ ตามความจาเป็น
ซึ่งจะทาให้เนื้อเรื่องมีความน่าเชื่อถือและเข้าใจได้ง่าย
ส่วนสรุป เป็นส่วนชี้ประเด็นสาคัญที่ผู้เขียนต้องการบอกผู้อ่าน ผู้เขียนอาจสรุปเนื้อหาตามลาดับหัวข้อใหญ่แต่ละ
หัวข้อทั้งหมดจนจบ โดยสรุปหัวข้อละ 1 ย่อหน้า หรือเลือกสรุปเฉพาะประเด็นสาคัญสั้นๆ ก็ได้ ที่สาคัญในการสรุปจะต้อง
ไม่นาเสนอประเด็นเนื้อหาใหม่อีก
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5. กำรอ้ำงอิง การอ้างอิงจะแทรกเป็นวงเล็บไว้ในเนื้อเรื่อง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อมูล เป็นการยื่นยันความ
ถูกต้องและแสดงความน่าเชื่อถือของข้อมูล การอ้างอิงให้ระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้า หรือที่เรียกว่าอ้างอิงแบบ นาม
ปี ซึ่งมีวิธีการดังนี้
5.1 ระบุไว้หลังข้อความที่อ้าง เช่น
สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดในรูปแบบอื่นๆ
เช่น คาพูด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับสาร 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 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการสื่อสารและการพัฒนา
ด้านต่างๆ ทั้งส่วนบุคคลและสังคม
หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ประการดังนี้ (สานักงาน ก.พ., 2550, หน้า 15)
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วมร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า
6. บรรณำนุกรม หน้าบรรณานุกรมจะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ ที่นามา
อ้างอิงไว้ในรายงานได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ และสถานที่พิมพ์ เป็นต้น
การเขียนบรรณานุกรมมีรูปแบบที่เป็นสากลหลายรูปแบบ แต่ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบคือ แบบ MLA
(Modern Language Association Style) นิยมใช้ในสาขามนุ ษยศาสตร์ และแบบ APA (American Psychological Association
Style) ซึ่งนิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในที่นี้จะแนะนาการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็น
หลักในการเขียนบรรณานุกรมประกอบการทารายงานทางวิชาการ
การเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA มีหลักเกณฑ์กาหนดแยกตามชนิดของสื่อแต่ละประเภทดังนี้
หนังสือ
รูปแบบ:
ต้วอย่าง:

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์
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:
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.
ต้วอย่าง: สานักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (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:
ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วัน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า
ต้วอย่าง: สุนทร ไชยชนะ. (2551, กุมภาพันธ์ 25). หนองหานสกลนครวันนี.้ มติชน, หน้า 10.
Brody, J. E. (1995, February 21). Health factor in vegetables still elusive.
New York Times, p. C1.
วิทยานิพนธ์
รูปแบบ:
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ชื่อปริญญา สาขาวิชา, สถาบัน.
ต้วอย่าง: จิราภรร์ ปุญญวิจิตร. (2547). การศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนระบบนานาชาติ ระดับชั้นอนุบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามความต้องการของผู้ปกครอง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
อินเทอร์เน็ต
รูปแบบ:
ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วัน). ชื่อบทความ. ค้นเมื่อ วัน เดือน ปี จาก URL
ต้วอย่าง: ธนู บุญญานุวัตร. (2545). การสืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต. 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
รูปเล่มรายงานที่สวยงามประณีต ชวนอ่านและอ่านง่ายนั้น จะต้องคานึงถึงการจัดวางหน้า ระยะขอบพิมพ์ การ
ย่อหน้า การใช้ตัวอักษร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. พิมพ์รายงานด้วยเครื่องเลเซอร์ ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 pts. ใช้กระดาษ
มาตรฐานขนาด A4 ไม่มีกรอบไม่มีเส้น หมึกพิมพ์สีดา
2. จัดระยะขอบพิมพ์ให้ขอบพิมพ์บนและซ้ายห่าง 1.5 นิ้ว ขอบพิมพ์ล่างและขวาห่าง 1 นิ้ว การจัดขอบข้อความ
ด้านขวาไม่จาเป็นต้องจัดตรงกันทุกบรรทัด
3. การย่อหน้า ให้ย่อหน้าที่ 1 เว้นระยะจากขอบพิมพ์ 7 ระยะตัวอักษรพิมพ์ตรงอักษรตัวที่ 8 ย่อหน้าต่อๆ ไป
ให้เว้นเข้าไปอีกย่อหน้าละ 3 ตัวอักษร คือย่อหน้าที่ 2 พิมพ์ตรงอักษรตัวที่ 11 และย่อหน้าที่ 3 พิมพ์ตรงอักษรตัวที่ 14
เป็นต้น
4. ชื่ อบท ให้ พิม พ์ ก ลางหน้ ากระดาษ (ได้ แก่ ค าน า สารบั ญ บทที่ 1… บรรณานุ ก รม) ชื่ อบทใช้อั ก ษร TH
Sarabun ขนาด 18 pts. เว้นบรรทัดระหว่างชื่อบทกับข้อความที่เป็นเนื้อหา 1 บรรทัด (คือพิมพ์ชื่อบทแล้วเคาะ Enter 2
ครั้ง)
5. หัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์ชิดขอบพิมพ์ด้านขวา และทาตัวหนา-ดา ส่วนหัวข้อรองพิมพ์ตรงย่อหน้าที่ 1 (ตรงอักษรตัว
ที่ 8) หากมีหัวข้อย่อยๆ ภายใต้หัวข้อรองให้พิมพ์ตรงย่อหน้าที่ 2, 3…. ตามลาดับ
6. บรรณานุกรมให้จัดพิมพ์เรียงตามลาดับตัวอักษร เรียงบรรณานุกรมภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ บรรณานุกรม
แต่ละรายการให้พิมพ์ชิดขอบพิมพ์ด้านซ้าย กรณีพิมพ์ไม่จบในบรรทัดเดียว ให้ย่อหน้าเข้าไปพิมพ์ตรงย่อหน้าที่ 1 หรือพิมพ์
ตรงอักษรตัวที่ 8
สรุป
รายงานทางวิชาการเป็นผลจากการแสวงหาความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมไปกับการมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระของรายวิชาที่เรียน
การประเมินคุณค่าของรายงานจึงพิจารณาที่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ของผู้ทา
รายงาน รายงานที่ดีจึงต้องแสดงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง แสดงความคิดหรือทรรศนะของผู้เขียนอย่างมีเหตุผล และที่สาคัญ
อย่างยิ่งคือ ต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาเอง ซึ่งมิใช่ผลงานที่คัดลอกจากผู้อื่น
นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมได้ที่เว็บไซต์ http://human.aru.ac.th
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หมำยเลขโทรศัพท์ภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
งานการเงินและบัญชี
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

เบอร์ตรง
3527 6555
3532 2084
3524 5400
3524 5888
3532 2085
3524 5165
3524 1196
3532 2080
3524 5164
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คู่มือนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
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แบบบั น ทึ ก ข้อ มูลการเรียนรายบุ คคล
ชือ
่ และนามสกุล : …………………………………………………………………………………..

รหัสประจาตัวนักศึกษา……………………..

ภาคเรียน/ปี
รหัสวิชา
การศึกษา
XXXXXXX
(X/XXXX)

ชือ
่ วิชา

หน่วยกิต/ชัว่ โมง
(ตามหลักสูตร)
(X(X-X-X))

P P

เกรด

กลุม
่ วิชา

เลือก

หมวด
วิชา

บังคับ

คณะ: ……………………………………………..
สาขาวิชา: ………………………………………………………………..
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา: …………………………………..
ชือ
่ ผูส
้ อน

3 ( 3 - 0 - 6 ) P
(
)
(
)
(
)
มนุษยฯ
(
)
9001301 อยุธยาศึกษา
3 ( 3 - 0 - 6 ) P
สังคมฯ
(
)
(
)
9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวต
ิ ประจาวัน
3 ( 3 - 0 - 6 ) P
วิทยฯ
(
)
(
)
เฉพาะ วิชาชีพ/วิชาแกน
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
วิชาเอก/
(
)
วิชาบังคับ
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
วิชาเลือก
(
)
(
)
(
)
(
)
ฝึกประสบการณ์
(
)
วิชาชีพ
(
)
(
)
เลือกเสรี เลือกเสรี
(
)
(
)
(
)
อืน
่ ๆ
วิชาPre-/เรียน
(
)
เพิม
่ โดยไม่นับ
(
)
หน่วยกิต
รวม
วิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ(ถ้ามี) : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………………………………………………
ศึกษา
ทัว่ ไป

ภาษาฯ

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

9001103 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
่ สาร

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

สำมำรถ Download แบบบันทึกข้อมูลกำรเรียนรำยบุคคล ได้ที่
http://regis.aru.ac.th/register/ตำรำงแผนกำรเรียน.xls
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