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ค าน า
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลัก 2 ประการ คือ 1) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา                     

ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ การเรียนรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ       
2) การจัดบริการและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับการดูแลด้านความเป็นอยู่สวัสดิการต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงได้รับ        
และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีความส าคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
และสติปัญญา โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจึงเป็น          
หัวใจหลักต่อการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การจัดบริการและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และให้ค าปรึกษา 
ทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิตตลอดที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา

คู่มือกิจกรรมและการบริการนักศึกษาเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และการเข้ า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ตามสมควร

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



สารบัญ
เรื่อง                                                         หน้า
สารอธิการบดี 01
สารรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 02
สารผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 03
สารนายกองค์การบริหารนักศึกษา 04
สารนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 05
สารนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 06
สารนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 07
สารนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ 08
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 09
โครงสร้างบุคลากร 10
โครงสร้างการแบ่งงานภายใน 11
กิจกรรมนักศึกษา 12
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ (ระดับคณะ) 19
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ (ระดับมหาวิทยาลัย) 21
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 22
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.และ กรอ.) 29
ทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า) 34
หอพักนักศึกษาหญิง (หอพักอู่ทอง) 38
งานพยาบาล 39
บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 39

เรื่อง                                                         หน้า
งานนักศึกษาวิชาทหาร 40
การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 42
การขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน 44
การขอหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา 45
งานแนะแนวและให้ค าปรึกษา 46
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ 48
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การขอตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาและการซ่อมกิจกรรมนักศึกษา 49
ประกาศฯ งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2563 50
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 51
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2557 54
ประกาศฯ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา 56
การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 58
การแต่งการชุดพิธีการ ชั้นปีที่ 1-4 59
การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 60
การแต่งกายชุดกิจกรรม ชั้นปีที่ 1-4 61
ช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสาร 62



[ 1 ]

ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วเหลืองแดง มหาวิทยาลัยแห่ง          
เมืองมรดกโลก ด้วยความยินดียิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาที่ เก่าแก่         
มีอายุครบรอบ 115 ปี ในปีพ.ศ. 2563 นี้ ที่ผ่านมาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไป            
รับใช้สังคมและประเทศชาติมากมาย ในปัจจุบันมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย 
บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์          
ของมหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก ประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
ได้เฝ้าระวัง ป้องกันไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา บุคลากร           
ของมหาวิทยาลัย และช่วยเหลือสังคม ชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ปัญหา COVID-19 น าไปสู่การปรับตัวด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง การเรียน       
การสอนในระบบออนไลน์ถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุก ๆ มหาวิทยาลัย 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก็มีการสนับสนุนเตรียมความพร้อม
ในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้ขอส่งความปรารถนาดีไปยังนักศึกษาใหม่ทุกคน ขอให้มีสุขภาพ
แข็งแรง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใฝ่หาความรู้ ท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
และประสบความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังตั้งใจไว้ทุกประการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



สารจากรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยของเรามี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ประสบความส าเร็จ          
ในวิชาชีพจ านวนมาก หวังว่านักศึกษาจะใช้โอกาสทางการศึกษาที่ได้รับในคร้ังนี้เป็นประตูหรือ             
เป็นบันไดไปสู่ความส าเร็จเฉกเช่นเดียวกับรุ่นพี่ ๆ เหล่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดี ว่า ประเทศไทยเรารวมถึงทั้งโลก                
เพิ่งจะพ้นผ่านวิกฤตการณ์คร้ังส าคัญจากการระบาดของเช้ือ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่ ง            
ส่งผลกระทบต่อชีวิตชนิดคาดคิดไม่ถึงเป็นอย่างมาก แน่นอนผลกระทบเหล่านั้นส่งมาถึงพวกเราด้วย 
ทุกคนถูกผลักดันจากสถานการณ์ดังกล่าวให้ต้อง “ปรับ” และ “เปล่ียน” รูปแบบการใช้ชีวิต 
รูปแบบการท างาน รูปแบบในการเรียนการสอนและอีกหลาย ๆ อย่าง ไม่มีใครสามารถจะปฏิเสธ
ความเปล่ียนแปลงอันจ าเป็นเหล่านี้ได้
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อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง
รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย
จากบทเรียนความเปล่ียนแปลงที่ฉับพลันรุนแรงของกรณี COVID-19 เราทุกคนไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น นักศึกษาทุกคน

จะต้องพร้อมในการปรับตัว พร้อมในการเรียนรู้โดยไม่จ ากัดเวลาหรือสถานที่ ด้วยความมีระเบียบวินัยในชีวิตที่ก าหนดขึ้นเอง โดยเล็งไปยังเป้าหมายส าคัญที่
เป็นแรงจูงใจให้เราเข้ามาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไว้ให้ได้ตลอดเวลา การใช้ชีวิต เป็น “นักศึกษา” ในสังคมปัจจุบันนั้น การต้ังใจเรียนหรือเรียนดี              
อย่างเดียวอาจไม่พอเสียแล้ว ความรู้ในศาสตร์หรือสาขาวิชาอาจมีความส าคัญก็จริง แต่ไม่ได้ส าคัญมากไปกว่าทักษะชีวิตอื่น ๆ ที่เรา ต้องสร้างสม                 
ให้เกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น การมีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้น า การรู้จักท างานร่วมแรงร่วมใจกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวให้เหมาะสม                   
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากขึ้น ๆ ในยุคปัจจุบัน แน่นอนเราไม่สามารถได้รับทักษะเหล่านี้ จากห้องเรียนหรือจากครู
อาจารย์โดยตรง แต่ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิต การท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมจ านวนมากและสม่ าเสมอ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจ านวนมากที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาในส่วนนี้ ขอเพียงมีใจใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีระเบียบวินัยใน ชีวิต บริหารจัดการเวลาของตัวเองให้เป็น 
และมีใจพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงสังคมที่เราอยู่อาศัยตามสติปัญญาและความสามารถ ก็ถือว่านักศึกษาได้ท าหน้าที่ตนเองได้อย่างสมบูรณ์
แล้ว ผม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ตลอดถึงบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย ขอเป็นก าลังใจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษา           
ทุกคนจนกว่าจะประสบความส าเร็จสมตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ



สารจากผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าสู่รั้วของ “มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” แห่งนี้ด้วยความยินดียิ่ง กองพัฒนานักศึกษา
พร้อมที่จะให้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ กับนักศึกษาทุกคน โดย       
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา          
ในแต่ละด้านเพื่อให้นักศึกษามี คุณลักษณะและอัตลักษณ์ที่ เด่นชัด 
แสดงให้เห็นว่าเป็นนักศึกษาของ“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

ก้าวแรกของความเป็นนักศึกษาต่อจากนี้ไปนักศึกษาทุกคน       
จะได้เรียนรู้และปรับตัว ในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมการท ากิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่และ เพื่อน ๆ         
ที่มีหลากหลาย นัก ศึกษาจะได้รับการฝึกฝนและพัฒนา ศักยภาพ           
จากการเรียน และการท ากิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษาพร้อมที่ จะ           
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์จริง

ในโอกาสนี้ ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความสุขกับการเรียน 
และสนุกกับการท ากิจกรรมตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเข้ามาศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถและส าเร็จ
การศึกษาสมดังความตั้งใจทุกประการ

นางสารภี พูลศิริ
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
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สารจากนายก
องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ในนามนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ก าลัง
จะเข้ามาสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของพวกเรา ถือได้ว่า
เป็นก้าวที่ส าคัญอีกหนึ่ งก้าวของน้อง ๆ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ งว่า           
สถาบันแห่งนี้  สามารถให้ความรู้  ความเข้า ใจ ในด้านการศึกษา          
และสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม น้อง ๆ จะต้องทุ่มเทตัวเอง เพื่อให้ได้รับความรู้    
จากการเข้ามาศึกษาด้วยเช่นกัน อย่าปล่อยตัวเองให้หลงระเริงไปกับ         
สิ่งยั่วยุต่าง ๆ ขอให้ระลึกถึงสถานะของตนเองที่จะต้องศึกษาหาความรู้ 
รู้จักหน้าที่ของตนที่จะพึงมีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ และสถานที่ 
ผมจึงมั่นใจว่า น้อง ๆ จะจบการศึกษาพร้อมด้วยความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเต็มเปี่ยม และมีหน้าที่การงานที่ดีต่อไปด้วย

สุดท้ายนี พี่จะขอฝากข้อคิดให้กับน้อง ๆ ไว้ว่า
“ความเพียร พยายาม จะน้าไปสู่ความส้าเร็จที่ตั งใจไว้” นายสุทัศน์ แก้วสว่าง

นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
ประจ าปีการศึกษา 2563
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สารจากนายกสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สวัสดีน้อง  ๆ  นักศึกษาใหม่ทุกคน ขอต้อนรับทุกคนสู่ รั้ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พี่ในนามนายกสโมสรคณะ
วิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย พี่ขอให้น้อง ๆ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์และการอยู่ร่วมกันในร้ัวมหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุข

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของน้อง ๆ 
คณาจารย์ก็เปรียบดั่งพ่อแม่ ที่คอยอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา
และคอยช่วยเหลือเราในทุก ๆ เร่ือง

คณะวิทยาการจัดการ มีรูปแบบการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ เข้าใจ และลงมือปฏิบัติได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ

"การศึกษาท้าให้คนมีงานท้า แต่กิจกรรมท้าให้คนท้างานเป็น" 
ฝากน้อง ๆ ไว้ด้วยนะครับ

นายชาคริต พัฒนะ
นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ประจ าปีการศึกษา 2563

[ 5 ]



สารจากนายกสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในนามนายกสโมสรนัก ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี             
และตัวแทนของรุ่นพ่ีขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่         
ทุกคนที่จะก้าวเข้าสู่รั้วเหลืองแดงของเราและก้าวมาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์ฯ 
ของพวกเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอันทรงคุณค่าพร้อม
ทั้งคณาจารย์ที่ เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับน้อง ๆ         
และขอให้น้อง ๆ ทุกคนจงภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้

คณะวิทยาศาสตร์ฯของพวกเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จะท า ให้ 
น้อง ๆ ได้เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ฯเพ่ือน าไปพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท    
ของท้องถิ่นเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูตรท้องถิ่นสากล และยังใช้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นภายใต้แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สุ ด ท้ า ย นี้ พ่ี ข อ ใ ห้ น้ อ ง มี ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ                     
ทั้งในการเรียนและการท ากิจกรรมและพร้อมที่จะก้าวไปสู่บัณฑิตที่มี คุณภาพ 
และในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 นี้ของให้น้อง ๆ ทุกคนอยู่บ้าน
รักษาตัวให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วจะได้มาพบกัน

“คุณภาพ คุณธรรมน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น”

นางสาววิภาภรณ์ จันทร์แจ่มศรี
นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
ประจ าปีการศึกษา 2563
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สารจากนายกสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร์

สวัสดีน้อง ๆ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ที่รักยิ่งทุกคน อันดับแรกนี้        
ต้องขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้ก้าวผ่านระดับช้ันมัธยมศึกษาเข้ามาสู่           
ร้ัวมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาอย่าง เต็มรูปแบบ จุดนี้นับเป็นจุดเร่ิมต้น             
ฉากอีกฉากหนึ่งของชีวิตน้อง ๆ ทุกคน ขอให้น้อง ๆ พึงระลึกไว้เสมอว่าเวลามักผ่าน
ไปอย่างรวดเร็วเสมอ บางคร้ังอาจจะผ่านไปโดยที่เรานั้นต้ังตัวไม่ทันเสียด้วยซ้ า           
ด้วยเหตุนี้ พ่ีจึงอยากให้น้อง ๆ ทุกคนเก็บเกี่ยวเอาความรู้ทั้งทางวิชาการ การท างาน 
การใช้ชีวิตข้อคิดต่าง ๆ ที่จะได้จากสถาบันแห่งนี้ไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่น้อง ๆ ทุกคน    
พึงจะกระท าได้

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบดังสวนที่มีพืชพันธ์ุธัญญาหารต่าง ๆ อันเปรียบ         
ได้กับวิชาความรู้ที่มีอยู่มากมาย น้องทุกคนจงท าตัวเป็นดังเกษตรกรที่จะเก็บเกี่ยว   
เอาผลผลิตหรือวิชาความรู้เหล่านั้นไปเพ่ือประโยชน์แห่งส่วนรวมและประโยชน์       
แห่งตนในปัจจุบันและภายภาคหน้า

ครุศาสตร์นั้นนับเป็นศาสตร์ที่หนักสมกับค าว่า “ครุ” จึงขอให้น้อง ๆ ทุกคน           
จงมีความต้ังใจที่จะศึกษาเล่าเรียนจดจ าเพ่ือที่จะน าไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่จะเป็นศิษย์   
ของเราในอนาคตอันใกล้นี้  อะไรที่ไม่เหนือบ่ากว่าแรงก็ขอให้น้อง ๆ อดทนไว้                    
เพื่อความส าเร็จในวันข้างหน้า

ท้ายนี้คงไม่มีสิ่งใดจะประเสริฐไปกว่าผู้มีพระคุณของน้องทุกคนที่อุตสาหะ     
ส่งเสียให้เราได้รับการศึกษา จงใช้ความวิริยะ ความเพียร ความมานะของเรา 
มุ่งมั่นศึกษาให้ส าเร็จเพ่ือตอบแทนพระคุณของท่านเหล่านั้น นี้แหละจึงนับว่า          
เป็นกุลบุตรอันประเสริฐ ...เจริญสุข...

นายธนบดี นาคประเสริฐ
นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ประจ าปีการศึกษา 2563
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สารจากนายกสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาชันปีที่ 1 ทุกคนและยินดีต้อนรับ
เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อยากจะฝากถึงน้อง ๆ ว่าการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างจาก
ชีวิตในช่วงมัธยม การเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาเราต้องมีความรับผิดชอบสูง 
ทั้งการเรียนและการท ากิจกรรม ในการเรียนแต่ละรายวิชาแต่ละสาขา           
ย่อมมีความยากที่แตกต่างกันออกไปซึ่งน้อง ๆ ต้องมีความขยัน มีความมุ่งมานะ 
อดทนในการเรียน น้อง ๆ ต้องเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการเรียนและ            
การท ากิจกรรม เพื่อน าไปใช้ในชีวิตของน้องๆในวันข้างหน้า เพราะว่าการ           
เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้ให้แค่เพียงใบปริญญา
ที่ เป็นกระดาษใบเดียวแต่มหาวิทยาลัยยังให้ “ปริญญาชีวิต” แก่เราด้วย               
จึงอยากให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจศึกษาตักตวงความรู้และประสบการณ์จากการ              
ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มาก ๆ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในวันข้างหน้า

สุดท้ายนี้ ในฐานะนายกสโมสรนักศึกษาอยากจะอวยพรและให้ก าลังใจ
น้องๆทุกคนที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ขอให้น้อง ๆ ประสบความส าเร็จ     
ในชีวิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี พร้อมที่จะเผชิญกับการ
ใช้ชีวิตในวันข้างหน้าละขอให้น้อง ๆ ทุกคนส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต           
ที่ เพียบพร้อมไปด้วยความรู้  ความสามารถ และเป็นบัณฑิตที่มี คุณภาพ              
ในวันข้างหน้าต่อไป

นายสยุมภู ชินพัฒน์
นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจ าปีการศึกษา 2563
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กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นว่า การศึกษาส าหรับนักศึกษาไม่เพียงแค่ศึกษาอยู่ในห้องเรียน
เท่านั้น หากแต่นักศึกษาควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ จิตใจ และร่างกาย เพื่อที่จะด าเนินชีวิต           
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

กองพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากกระบวนการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ                
โดยมีหน้าที่ในด้านการจัดบริการส่ิงอ านวยความสะดวกและสวัสดิการต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริม และสนับสนุน            
ให้นักศึกษาไดม้ีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญา (Philosophy) “เสริมสร้างอัตลักษณ์ พัฒนาคุณลักษณะ สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์”
วิสัยทัศน์ (Vision) “องค์กรชั้นน าด้านกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษาสู่มาตรฐานสากล”
พันธกิจ (Mission) กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินภารกิจต่อไปนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ           

ทักษะสมรรถนะสากล 7 ประการ สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. สนับสนุนการให้บริการ จัดสวัสดิการ และส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา
3. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ ให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานเต็มเวลา และ             

นอกเวลาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นเพื่อเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เพ่ือเข้าสู่การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา
5. จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีระบบติดตามภาวการณ์มีงานท าของศิษย์เก่า พร้อมทั้งให้บริการข้อมูล และความรู้ที่เป็น ประโยชน์    

แก่ศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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อาจารย์ ดร. นพดล ปรางค์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางสารภี พูลศิริ

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
Division of Student Development

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานท่ัวไป

นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

นางสาวรสรินทร์ วงศ์จันทร์
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นายกิตติรัตน์ บุญล  า
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

นางสาวเจนจิรา หยดย้อย
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

นางสาวกาญจนา จินตนา
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

นายอนิวัตต์ิ ปริยาสิริวรกุล
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธนาภรณ์ พานค า
นักสุขศึกษา

นายสิทธ์ิพงษ์ พงษ์สุข
นักวิชาการศึกษา

งานให้ค าปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานพัฒนานักศึกษา

นายพรศักด์ิ ทรัพย์สมบัติ
นักวิชาการศึกษา

ว่าท่ีร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม
นักวิชาการศึกษา

นางบุญยาพร บุญยเกียรติ
พนักงานพิมพ์ดีด 3
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โครงสร้างการแบ่งงาน กองพัฒนานักศึกษา
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองพัฒนานักศึกษา
Division of Student Development

- งานธุรการและสารบรรณ
- งานแผนงาน/งบประมาณ/ 

การเงินและพัสดุ
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- งานประชาสัมพันธ์

- งานทุนการศึกษา
(ทุนได้เปล่า)

- งานกองทุนเงินให้ กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.)

- งานหอพักนักศึกษา
- งานพยาบาล/งานประกัน
อุบั ติเหตุ/งานศูนย์ เวช
ศึกษาป้องกัน

- งานผ่อนผันค่าเล่าเรียน
- งานนักศึกษาวิชาทหาร/

ผ่อนผันเข้ารบัราชการทหาร

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

งานบริหารงานท่ัวไป

- งานบริการข้อมูลและให้
ค้าปรึกษา

- งานแนะแนวการใช้ชีวิต 
และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาชีพ

- งานศิษย์เก่า

- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานองค์การนักศึกษา/       
สภานักศึกษา

- งานชมรมนักศึกษา
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานวินัยและความประพฤติ

นักศึกษา

งานให้ค าปรึกษา
แนะแนวการศึกษา และ

อาชีพ
งานพัฒนานักศึกษา
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กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา (Student Activity) เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนานักศึกษา มีความส าคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพ         

ของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาเพ่ือน าไปสู่การประกอบอาชีพ และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
H. Stroup (Stroup 1964 (52-53) ได้กล่าวไว้ว่า สถาบันการศึกษาจัดให้มีงานกิจกรรมนักศึกษาขึ้น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์             

ขั้นพื้นฐานของสถาบันในการผลิตบัณฑิตแต่ละคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์
กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตรและจากปรัชญาการศึกษา ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ 

(John Dewey) ที่ว่า การศึกษา คือ การรวบรวมประสบการณ์อันเป็นผลพวงมาจากการที่นักศึกษา มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายใน
สถาบันการศึกษา

ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร (Class Activities) กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-Curriculum 
Activities) หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-Class Activities) จึงถือเป็นการให้การศึกษาแก่นักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ทักษะใน การท างาน และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีความสุข

กองพัฒนานักศึกษา มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา ดังนี้

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF)

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่นค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ แสดงออกเป็นพฤติกรรมทางคุณธรรม และจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีเข้าใจผู้อื่น 
และเข้าใจโลก เป็นต้น

2. ด้านความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาและตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา และ        
การต่อยอดองค์ความรู้ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติและจะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบข้อบังคับ ที่ เปล่ียนแปลง            
ตามสถานการณ์
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ       

ใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการ แก้ไข                 
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจสามารถใช้ทักษะ และ             
ความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการ ปฏิบัติงานประจ าและ              
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาในกลุ่มได้ อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถแสดงออกซึ่งภาวะ ผู้น า                

ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหามีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐาน          
ของตนเองและของกลุ่มรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษา และท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาสามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม            

ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของ           
การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

ตัวบ่งชี และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพนักศึกษาในสถาบัน
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม           
ความคาดหวังของนักศึกษา

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

ตัวบ่งชี ท่ี 1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพตรวจของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

• กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน
• กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
• กิจกรรมจิตอาสาหรือรักษาส่ิงแวดล้อม
• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
• กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
• กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา ปรับปรุง             

การด าเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาตาม เกณฑ์การประเมินผลด้านการ         
ประกันคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก้าหนดโดยสถาบัน 2. กิจกรรมกีฬาหรือ          
การส่งเสริมสุขภาพ 3. กิจกรรมจิตอาสาหรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
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สภานักศึกษา
สภานักศึกษา หมายถึง องค์กรนักศึกษาที่ท างานเพ่ือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาในการดูแล

ผลประโยชน์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนได้รับสิทธิและความเป็นธรรมต่าง ๆ ที่ควรได้รับจากมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่และทั่วถึง 
สภานักศึกษา มีหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักศึกษา จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินการกิจกรรมในรอบปีเสนอต่ออธิการบดี รวมไปถึงการพิทักษ์สิทธินักศึกษาให้ ได้รับ             
ความยุติธรรมตามกฎหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย

สภานักศึกษา มีบทบาทและอ้านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี 
1. ก ากับและติดตามการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภานักศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารนักศึกษา
3. ตรวจสอบทรัพย์สินและการบัญชีขององค์การนักศึกษา
4. ให้ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารนักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ
5. เสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด าเนินกิจกรรมนักศึกษาหรือกิจกรรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อนักศึกษา

โดยตรง
6. วางระเบียบหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภานักศึกษา ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และ

ค าส่ังของมหาวิทยาลัย
7. แต่งตั้งคณะกรรมาธิการของสภานักศึกษาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
8. ขอเอกสารหรือข้อมูลและเชิญคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาหรือนักศึกษาที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและให้ความเห็น ประกอบ           

การพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสภานักศึกษา
9. ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาเป็นรายคนหรือทั้งคณะ
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องค์การบริหารนักศึกษา
องค์การบริหารนักศึกษา หมายถึง กลุ่มบุคคล ที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาให้มาท าหน้าที่แทนในการบริหารงานกิจกรรม

นักศึกษา อันประกอบด้วยนายกองค์การบริหารนักศึกษา รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม 
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม ฝ่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มีบทบาทและอ้านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี 
1. บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. ร่วมมือประสานงานและให้ความสะดวกในการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ และชมรมต่าง ๆ
3. ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนโครงการและงบประมาณประจ าปีการศึกษาขององค์การบริหารนักศึกษาเสนอต่อกองพัฒนานักศึกษา
4. เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อกองพัฒนานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
5. เสนอชื่อคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ชมรม พิจารณาแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง โดย               

ความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
6. อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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สโมสรนักศึกษาคณะ
สโมสรนักศึกษาคณะ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในคณะ เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการบริหารงาน

กิจกรรมของคณะ อันประกอบไปด้วย นายกสโมสรคณะ รองนายกสโมสร เลขานุการ เหรัญญิก และฝ่ายต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ มีบทบาทและอ้านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี 
1.ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปีของสโมสรคณะเพ่ือเสนอต่อกองพัฒนานักศึกษา
2. ดูแลควบคุมและด าเนินการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะ รวมทั้งกิจกรรมอื่นของสาขาวิชาในคณะนั้น ๆ
3. ประสานงานและร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา
4. งานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารนักศึกษามอบหมาย
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ชมรมนักศึกษา
ชมรม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจอย่างเดียวกัน รวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม โดย เป็น          

การรวมตัวของนักศึกษาตั้งแต่สองคณะขึ้นไป และรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน การจัดต้ังชมรมมวีัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพ่ือส่งเสริมความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของนักศึกษาในการสร้างสรรค์
2. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม
3. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์นอกหลักสูตรให้กว้างขวางข้ึน
4. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้กล้าแสดงออกในทางที่ดี มีความมุ่งมั่น สุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะและมีวินัยในตนเอง
5. เพ่ือส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ทั้งด้านความคิดและการกระท า
6. เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีให้แก่นักศึกษา
7. เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดแก่นักศึกษาด้วยกัน และมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นส่ือ
8. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือตนเองในวัยเรียน
การจัดตั งชมรม
กลุ่มนักศึกษาที่สนใจจะต้องยื่นเรื่องขอจัดตั้งชมรมต่อกองพัฒนานักศึกษา โดยประกอบด้วยจ านวนสมาชิกตามเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้น 

และประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และอาจารย์ทีป่รึกษา
คณะกรรมการชมรม มีบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี 
1. ด าเนินการขอจัดตั้งชมรมตามเง่ือนไขของการจัดต้ัง
2. ประชุมสมาชิกเพ่ือก าหนดนโยบายจัดท าแผนโครงการและงบประมาณประจ าปีของชมรมเพื่อเสนอต่อองค์การบริหารนักศึกษา
3. ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้งานของชมรมบรรลุวัตถุประสงค์
การสิ นสุดสภาพของชมรมจะเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี 
1. มีสมาชิกคงเหลือต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
2. ไม่มีผลงานปรากฏในรอบปี หรือผลงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ
3. คณะกรรมการบริหารชมรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ยุบเลิกการจัดองค์กร

[ 18 ]



ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ระดับคณะ)

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานท่ี การแต่งกาย

15 – 17 ก.ค. 63 08.30 - 16.30 กิจกรรมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู
หอประชุม

มหาวิทยาลัย
ชุดนักศึกษา

[ 19 ]

คณะครุศาสตร์

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานท่ี การแต่งกาย

30 ก.ค. 63 08.30 - 16.30
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 2563
ห้องประชุม 

อาคาร 100 ปี
ชุดนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานท่ี การแต่งกาย

23 ก.ค. 63 08.30 - 16.30
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 2563
ห้องประชุม 

อาคาร 100 ปี
ชุดนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานท่ี การแต่งกาย

17 ก.ค. 63 08.00 - 16.00
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 2563
หอประชุม

มหาวิทยาลัย
ชุดนักศึกษา

20 – 21 ก.ค. 63 08.00 - 16.00 กิจกรรมอบรมคณิตศาสตร์
ห้องเรียน 
อาคาร 41

ชุดนักศึกษา

22 ก.ค. 63 08.00 - 16.00 กิจกรรม English Camp
ห้องประชุม 

อาคาร 100 ปี
เส้ือด า/กางเกงวอร์ม

29 – 31 ก.ค. 63 08.00 - 16.00 กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคาร 100 ปี
ชุดนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ



ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
(ระดับมหาวิทยาลัย)

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ท่ีเข้าร่วม

สถานท่ี การแต่งกาย

20 ก.ค. 63 08.30 - 16.30
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ

แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

ชุดนักศึกษา

21 ก.ค. 63 08.30 - 16.30
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ

แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

ชุดนักศึกษา

22 ก.ค. 63 08.30 - 16.30
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ

แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1

คณะครุศาสตร์
หอประชุม

มหาวิทยาลัย
ชุดนักศึกษา

23 ก.ค. 63 08.30 - 16.30
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ

แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ
หอประชุม

มหาวิทยาลัย
ชุดนักศึกษา

[ 21 ]
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เดือนสิงหาคม 2563

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

พุธ
19 ส.ค. 63

13.00 - 14.30 ซ้อมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
คมส. และ ควท.

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ

14.30 - 16.00 ซ้อมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
คคศ. และ ควจ.

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ

พฤหัสบดี
20 ส.ค. 63

08.00 - 10.30
พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563

พิธีเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา 
และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ

นักศึกษา
คณะครุศาสตร์

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ

10.30 - 12.00
พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563

พิธีเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา 
และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ

นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ

13.00 - 14.30
พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563

พิธีเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา 
และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ

นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ

14.30 - 16.00
พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563

พิธีเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา 
และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ

นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ
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เดือนสิงหาคม 2563

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

26-28 ส.ค. 63 -
ประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง และรัตนโกสินทร์
- มหาวิทยาลัยฯ กองพัฒนานักศึกษา

เดือนกันยายน 2563

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

พุธ 2 ก.ย. 63 13.00-16.30
เรียนชดเชย คาบเช้า 

(วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 63)
- - -

พุธ 9 ก.ย. 63 13.00-16.30
เรียนชดเชย คาบบ่าย 

(วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 63)
- - -

พุธ 16 ก.ย. 63 13.00-16.30
เปิดโลกชมรมนักศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2563
นักศึกษาทุกชั้นปี

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ

พุธ 23 ก.ย. 63 13.00-16.30 กิจกรรมระดับหลักสูตร สาขาก าหนด สาขาก าหนด สาขาวิชา

พุธ 30 ก.ย. 63 13.00-16.30 กิจกรรมระดับคณะ คณะก าหนด คณะก าหนด คณะ
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เดือนตุลาคม 2563

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

5 – 9 ต.ค. 63 - สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1-2563 - - -

พุธ 14 ต.ค. 63 13.00-16.30
กิจกรรม

ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี
นักศึกษาทุกชั้นปี
คณะครุศาสตร์

ห้องประชุม
อาคาร 100 ปี

คณะ / สโมสรนักศึกษา

พุธ 21 ต.ค. 63

13.00-16.30
กิจกรรม

SMART IDOL Freshy Day HUSO 2020
นักศึกษาทุกชั้นปี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
หอประชุม

มหาวิทยาลัย
คณะ / สโมสรนักศึกษา

13.00-16.30
กิจกรรม 

MS Star Challenge 2020
นักศึกษาทุกชั้นปี

คณะวิทยาการจัดการ
ห้องประชุม

อาคาร 100 ปี
คณะ / สโมสรนักศึกษา

พุธ 28 ต.ค. 63 13.00-16.30
กิจกรรม 

Science&Technology SMART IDOL 2020
นักศึกษาทุกชั้นปี

คณะวิทยาศาสตร์ฯ
หอประชุม

มหาวิทยาลัย
คณะ / สโมสรนักศึกษา

เดือนพฤศจิกายน 2563

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

พุธ 4 พ.ย. 63 13.00-16.30 กิจกรรมระดับคณะ คณะก าหนด คณะก าหนด คณะ

พุธ 11 พ.ย. 63 13.00-16.30 กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย กพน. ก าหนด กพน. ก าหนด กพน. / องค์การฯ
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เดือนพฤศจิกายน 2563

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

พุธ 18 พ.ย. 63 13.00-16.30
กิจกรรมประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย

“ARU Smart Idol 2020”
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ

พุธ 25 พ.ย. 63 13.00-16.30 กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย กพน. ก าหนด กพน. ก าหนด กพน. / องค์การฯ

เดือนธันวาคม 2563

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

พุธ 2 ธ.ค. 63 13.00-16.30 กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย กพน. ก าหนด กพน. ก าหนด กพน. / องค์การฯ

14 – 18 ธ.ค. 63 - สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 - - -

25 – 27 ธ.ค. 63 13.00-16.30
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน

“1 Year 1 Community” ปีที่ 3

สภานักศึกษา
องค์การบริหารนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา
ก าหนดภายหลัง กพน. / องค์การฯ

หมายเหตุ : ปฏิทินการกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม
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เดือนมกราคม 2564

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

พุธ 13 ม.ค. 64 13.00-16.30
อบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

แก่นักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ

พุธ 20 ม.ค. 64 13.00-16.30 กิจกรรมระดับคณะ คณะก าหนด คณะก าหนด คณะ

พุธ 27 ม.ค. 64 13.00-16.30 กิจกรรมระดับคณะ คณะก าหนด คณะก าหนด คณะ

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

พุธ 3 ก.พ. 64 13.00-16.30 ซักซ้อมพิธีอัญเชิญตราประจ ามหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1
หอประชุม

มหาวิทยาลัย
กพน. / องค์การฯ

พุธ 10 ก.พ. 64 13.00-16.30 ซักซ้อมพิธีอัญเชิญตราประจ ามหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1
หอประชุม

มหาวิทยาลัย
กพน. / องค์การฯ

ศุกร์ 12 ก.พ. 64 06.00-12.00
วันพระราชทานนามราชภัฏ

และพิธีอัญเชิญตราประจ ามหาวิทยาลัย
นักศึกษาทุกชั้นปี สนามฟุตบอล กพน. / องค์การฯ
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เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

พุธ 17 ก.พ. 64 13.00-16.30
เรียนชดเชย คาบเช้า 

(วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 64)
- - -

พุธ 24 ก.พ. 64 09.00-16.30
เลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ

ประจ าปีการศึกษา 2564
นักศึกษาทุกชั้นปี

ลานกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษา

กพน. / องค์การฯ

เดือนมีนาคม 2564

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

8 – 12 มี.ค. 64 - สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 - - -

พุธ 17 มี.ค. 64 13.00-16.30 กิจกรรมระดับคณะ คณะก าหนด คณะก าหนด คณะ

22 – 31 มี.ค. 64 15.30 – 17.00
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในฯ

“116 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
นักศึกษาทุกชั้นปี

สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ

พุธ 31 มี.ค. 64 08.00 – 12.30
พิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในฯ

“116 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์
นักศึกษาทุกชั้นปี

สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ
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เดือนเมษายน 2564

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

พุธ 7 เม.ย. 64 13.00-16.30
เรียนชดเชย คาบเช้า 
(วันพุธที่ 31 มี.ค. 64)

- - -

พุธ 21 เม.ย. 64 13.00-16.30
น าเสนอผลงานชมรมนักศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2563
นักศึกษาทุกชั้นปี

หอประชุม
มหาวิทยาลัย

กพน. / องค์การฯ

เดือนพฤษภาคม 2564

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

10 – 14 พ.ค. 64 - สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 - - -

หมายเหตุ : ปฏิทินการกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรี             

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มด าเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง              
พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความส าคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการก ากับดูแล               
ของกระทรวงการคลังมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวเนื่อง           
กับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

ปัจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็น         
นิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ        
และกฎหมายอื่น เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ .ศ. 2549 ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการด าเนินการที่มีข้อจ ากัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตก าลังคน          
และการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการด าเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้
กฎหมายเดียวกันและเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจัดให้มีลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 4 รูปแบบ คือ                    
(1) ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ กยศ.เดิม
(2) ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็น

ต่อการพัฒนาประเทศ หรือ กรอ.เดิม
(3) ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
(4) ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ
ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้เปิดให้กู้ยืมใน 2 ลักษณะแรกเท่านั้น
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1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก้าหนด ดังนี 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ท่ีมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง

ดังต่อไปนี้
(1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีท่ีบิดา มารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง
(2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีท่ีผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดา มารดา
(3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก้าหนด ดังนี 
3.1 เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
3.2 เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาข้ันร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย เช่น หมกมุ่ นในการพนัน 

เสพยาเสพติดให้โทษ ด่ืมสุราเป็นอาจิณหรือเท่ียวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดการ

ควบคุม หรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
3.5 ไม่เป็นผู้ท่ีท างานประจ าในระหว่างศึกษา
3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 ต้องมีอายุในขณะท่ีขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนช าระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
กรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดช าระหนี้ และได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี 

และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือช าระหนี้ตาม  
ค าพิพากษาจนเสร็จส้ินแล้ว
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1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. รายได้ต่อครอบครัว

- ถ้าไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี สามารถขอกู้ได้ท้ังค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
- แต่ถ้ารายได้เกิน 360,000 บาท กู้ได้เฉพาะค่าครองชีพ

รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีท่ีบิดา มารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง
(2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีท่ีผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดา มารดา
(3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก้าหนด ดังนี 
3.1 เป็นนักศึกษารายใหม่ท่ีขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 1 ในปีการศึกษาท่ีมาขอกู้ หรือนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่าของ กยศ. ท่ีเปล่ียนระดับช้ัน

การศึกษาจากช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าท้ังสายสามัญ และสายอาชีพ เป็นระดับอาชีวศึกษาช้ันสูงหรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษา
3.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีขอกู้
3.3 ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
3.4 ต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคน
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ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินตามการแจ้งความประสงค์กู้ยืมที่ผู้กู้ยืมแจ้งในระบบ e-studentloan โดยมีจ านวนเงินที่จะได้รับ ดังนี้
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ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนตามจ านวนที่แจ้งในใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียนเรียน ตามจ านวนของค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย  
ตามที่ระบุของแต่ละคณะหรือสาขาก าหนด

1. หากผู้กู้ยืมเป็นนักศึกษาชั นปีท่ี 1 ที่รายงานตัวเข้ารับการศึกษา และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะท าการ
ตรวจสอบหลักฐานพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคืนไปยังบัญชีที่นักศึกษาระบุในสัญญากู้ยืม

2. หากผู้กู้ยืมเป็นนักศึกษาชั นปีท่ี 2-4

2.1 หากช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะท าการตรวจสอบหลักฐานพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน คืน              
ไปยังบัญชีที่นักศึกษาระบุในสัญญากู้ยืม

2.2 หากยังไม่มีการช าระค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะท าการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน และช าระหนี้
ค่าลงทะเบียนเรียนในระบบให้นักศึกษา

ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน โดยภาคการศึกษาละ 6 เดือน
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1. สมัครขอรหัสผ่านระบบ e-studentloan ที่หน้าเว็บ www.studentloan.or.th
2. ยื่นแบบค าขอกู้ยืมผ่าน www.studentloan.or.th โดยระบุข้อมูลช่ือสถานศึกษาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”
3. ยื่นแบบฟอร์มการขอกู้ออนไลน์ผ่าน www.aru.ac.th/dsd
4. นักศึกษาส่งเอกสารการสมัคร ได้ที่ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
5. ผู้ขอกู้ยืมเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ก าหนด
6. ผู้ปกครอง และนักศึกษาจะต้องลงนามสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฯ หรือที่ว่าการอ าเภอ
7. นักศึกษาลงนามในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2

1. ยื่นแบบค าขอกู้ยืมผ่าน www.studentloan.or.th โดยระบุข้อมูลช่ือสถานศึกษาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”
2. ยื่นแบบฟอร์มการขอกู้ออนไลน์ผ่าน www.aru.ac.th/dsd
3. นักศึกษาส่งเอกสารการสมัคร ได้ที่ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
4. ผู้ขอกู้ยืมเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ก าหนด
5. ผู้ปกครอง และนักศึกษาจะต้องลงนามสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฯ หรือที่ว่าการอ าเภอ
6. นักศึกษาลงนามในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
***การด้าเนินการต่าง ๆ ให้นักศึกษาติดตามการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของตนเอง***



ทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุก ๆ ปีการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา
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คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ (ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4)
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.20 ขึ้นไป
4. ขาดแคลนทุนทรัพย์
5. ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
6. ไม่เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นอยู่ ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนักศึกษาที่ได้รับยกเว้น             

ค่าบ ารุงการศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย 
7. เป็นนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย

หลักฐานในการสมคัรขอรบัทุน
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป
2. ใบรายงานผลการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ
(กรณีที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้แนบใบรายงานผลการศึกษาจากสถาบันศึกษาเดิม)
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นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ประเภททุนแบบได้เปล่ารายปี) จะต้องท าจิตอาสาตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ทุนละ  2,000 บาท ท าจิตอาสา  10  ชั่วโมง
2) ทุนละ  2,500 บาท ท าจิตอาสา  12  ชั่วโมง
3) ทุนละ  3,000 บาท ท าจิตอาสา  15  ชั่วโมง
4) ทุนละ  3,500 บาท ท าจิตอาสา  17  ชั่วโมง
5) ทุนละ  4,000 บาท ท าจิตอาสา  20  ชั่วโมง
6) ทุนละ  4,500 บาท ท าจิตอาสา  22  ชั่วโมง
7) ทุนละ  5,000 บาท ท าจิตอาสา  25  ชั่วโมง

1. นักศึกษาจะได้รับเงินทุนการศึกษาต่อเมื่อมีชั่วโมงการท าจิตอาสาครบ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งสมุดปฏิบัติงาน                   
ใหต้รวจสอบตามที่กองพัฒนานักศึกษาก าหนด

2. นักศึกษาสามารถท าจิตอาสาตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
3. นัก ศึกษาที่ ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้ ารับมอบทุนการศึกษาด้วยตนเองเท่านั้น  มิฉะนั้นจะถือว่า ผู้นั้ นสละสิทธิ์ 

โดยกองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งก าหนดการ วัน เวลา มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาทราบภายหลัง
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1. ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ จะต้องปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน                         
8 - 12 ชั่วโมง/เดือน และเข้าร่วมสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพ้ืนที่ และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุน
อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด

2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมร่วมสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่ 
และสร้างเครือข่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และเข้าประชุมต่าง ๆ  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมก าหนด

3. ทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10) นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนพระราชทานฯ และเข้าประชุมต่าง ๆ ตามที่
ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด

4. ทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุนพระราชทานฯ และเข้าประชุม   
ต่าง ๆ ที่โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาก าหนด
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นักศึกษาที่เป็นประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา 
โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษาในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งอยู่

1. ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรคณะ ทุนละ 8,000 บาท
2. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ทุนละ 5,000 บาท

นักศึกษาที่เป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) จะได้รับ
ทุนการศึกษา ดังนี้ 

1. เหรียญทอง  ทุนละ 8,000 บาท
2. เหรียญเงิน  ทุนละ 5,000 บาท
3. เหรียญทองแดง ทุนละ 3,000 บาท 

นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด แข่งขันความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับ
ทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนละ 8,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนละ 5,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนละ 3,000 บาท 



หอพักนักศึกษาหญิง (หอพักอู่ทอง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบริการหอพักส าหรับนักศึกษาหญิงที่มีภูมิล าเนาอยู่ห่างไกลหรืออยู่ต่างจังหวัด หอพักนักศึกษา 

(หอพักอู่ทอง) มีบริเวณเป็นสัดส่วน มีรั้วรอบขอบชิด อยู่ในความดูแลของอาจารย์ประจ าแต่ละหอพัก มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งมีหอพักทั้งหมด 4 อาคาร คือ หอ 3 หอ 4 หอ 5 และหอ 6
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ส าหรับนักศึกษาที่สนใจจะเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการยื่นเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัคร สามารถติดต่อรับได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 หรือ ดาวน์โหลดทีได้ที่ www.aru.ac.th/dsd
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ
3. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป
5. ส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย
1. ค่าบ้ารุงหอพัก

ห้องพักเด่ียว (พัดลม) 5,500 บาท / ภาคเรียน / คน
ห้องพักคู่ (พัดลม) 3,500 บาท / ภาคเรียน / คน
ห้องพักคู่ (แอร์) 7,000 บาท / ภาคเรียน / คน
หมายเหตุ : ในหอพักแต่ละหอจะมีลักษณะ ดังนี้ 

1. ห้องน้ ารวม
2. เสียค่าไฟฟ้าหน่วยละ 7 บาท

2. ค่าประกันของเสียหาย 1,200 บาท/คน
3. อุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในห้องพัก ได้แก่ เตียง ที่นอนขนาด 3.50 ฟุต ตู้ใส่เส้ือผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้
4. เวลาเปิด – ปิดหอพัก ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.



งานพยาบาล
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ความส าคัญในการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขอนามัยของ นักศึกษา            

โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดบริการแพทย์ (จิตอาสา) มาให้การตรวจรักษาและให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ เฉพาะวันพุธ ในเวลา 10.00 – 12.00 น. 
พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาลคอยให้บริการและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา โดยจัดให้บริการ ณ งานพยาบาล อาคารป่าตอง 
ชั้น 1 

ส าหรับนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคลโดยทีมแพทย์-พยาบาล จากโรงพยาบาล พร้อมแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้นักศึกษาได้ทราบทุกคนด้วย
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บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
ตามที่รัฐบาลได้จัดให้มีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) หรือ บัตร 30 บาท รักษาทุกโรค ซึ่งเป็นโครงการรัฐบาลที่ท าเพื่อ 

ใหป้ระชาชนมีหลักประกันสุขภาพ  โดยคนไทยทุกคนสามารถรับบริการรักษาโรคตามภูมิล าเนาของตน โดยภาครัฐจะให้ประชาชน ลงทะเบียน 
กับโรงพยาบาลและรัฐจัดสรรงบประมาณลงในโรงพยาบาลตามจ านวนคน ซึ่งในการเข้ารับบริการในปัจจุบันผู้ป่วยสามารถยื่นบัตรประจ าตัว
ประชาชนกับโรงพยาบาลที่ตนเองมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่

กองพัฒนานักศึกษา เล็งเห็นถึงความส าคัญซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดและมาพักอาศัยอยู่ ใน     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจจะเกิดเจ็บป่วยจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปรักษาตัวยังภูมิล าเนาเดิม กองพัฒนานักศึกษาจึงอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งประสานงานกับ
โรงพยาบาลในการย้ายสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จะต้องน าหลักฐานเอกสารมายื่น ณ งานพยาบาล 
อาคารป่าตอง ชั้น 1 ดังนี้

1. ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ



งานนักศึกษาวิชาทหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ท าหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ ปีที่ 2 - 5 

ระหว่างที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
ส าหรับนักศึกษาที่ได้เข้ารับการศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาเดิม และต้องการโอนย้ายจากสถานศึกษาเดิมมาศึกษาวิชาทหารต่อ            

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ด าเนินการ ดังนี้

[ 40 ]

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. นักศึกษาผู้สนใจศึกษาวิชาทหาร จะต้องเขียนใบสมัครตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เท่านั้น โดยจะประกาศให้ทราบ                 

ในวันที่นักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง www.aru.ac.th/dsd
2. นักศึกษาวิชาทหารจะต้องติดต่อขอรับหนังสือรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.2) ด้วยตนเองที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 
3. นักศึกษาวิชาทหารจะต้องเข้ารายงานตัวด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารก าหนด
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1. ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาทหารอยู่ จะได้รับการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจ าการในยาม ปกติ    
ตามกฎหมายว่าด้วยการับราชการทหาร

2. หากส าเร็จตามหลักสูตร จะได้รับสิทธิ์ดังนี้
ก. ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รับราชการทหารกองประจ าการ 1 ปี  6 เดือน แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการกองประจ าการ        

จะได้รับสิทธิรับราชการเพียง 1 ปี
ข. ส าเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 2 รับราชการทหารกองประจ าการ 1 ปี แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการกองประจ าการจะได้รับ สิทธิ            

รับราชการเพียง 6 เดือน
ค. ส าเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ให้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนุโดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจ าการ

–
1. นักศึกษาวิชาทหารที่จบจากสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
3. ส าเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 2 ฉบับ

2. นักศึกษาท่ีจบนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาอ่ืน นอกพื นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
3. ส าเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 2 ฉบับ
4. ส าเนาใบส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีล่าสุดที่จบ 

หรือ ใบประกาศนียบัตรการจบการศึกษาวิชา
ทหารจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดที่นักศึกษาศึกษาวิชาทหาร จ านวน 2 ฉบับ



การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
นักศึกษา (ชาย) สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารตามหลักสูตร จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก เป็น               

ทหารกองประจ าการ ตามกฎหมายว่าด้วย การรับราชการทหาร แต่ถ้าก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง และมีความ ประสงค์            
จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจ าการก็สามารถกระท าได้ แต่เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องไปตรวจเลือกทหารทันที 

ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นค าร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจ าการ ให้ด าเนินการ ดังนี้

[ 42 ]

ข้อปฏิบัติส าหรับนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอตามภูมิล าเนาทหารที่ระบุไว้ใน 

สด.9 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี (หากนักศึกษาตรวจพบว่าไม่มีรายชื่อที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารไว้ ให้นักศึกษา
ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที)            

2. นักศึกษาต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุ ไว้ในหมายเรียก สด.35 หากไม่ไป             
แสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารตามที่ระบุไว้ในหมายเรียก สด.35 จะมีความผิดมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.ราชการทหาร พ.ศ. 2497 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี

3. นักศึกษาจะต้องขอรับหมายเรียก สด.35 ของปีถัดไปทุกปีจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา หรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ นักศึกษา               
จะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนั้น

4. กรณีนักศึกษาย้ายสถานศึกษา ต้องแจ้งขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกับสถานศึกษาแห่งใหม่
5. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผัน เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาต้องแจ้งมหาวิทยาลัย และ                   

ที่ว่าการอ าเภอตามภูมิล าเนาทหารของตนเองทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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1. ใบค าร้องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ จ านวน 1 ฉบับ
2. ส าเนา สด.9 จ านวน 3 ฉบับ
3. ส าเนา สด.35 จ านวน 3 ฉบับ
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ฉบับ
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 3 ฉบับ
6. ส าเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ นามสกุล(ถ้าม)ี จ านวน 3 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จ านวน 3 ฉบับ
*** ส้าหรับนักศึกษาท่ีเคยผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารจากสถานศึกษาเดิมแล้ว ***
ให้ส่งเอกสารใหม่ทั้งหมดตามข้อ 1 – 7 และส าเนา สด.43 เพ่ิม จ านวน 3 ฉบับ

ก้าหนดส่งเอกสาร
ส่งเอกสารระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยติดต่อด้วยตนเองที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2



การขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายในการขยายระยะเวลาการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่

นักศึกษา ที่มีปัญหาทางด้านการเงินไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนได้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษา สามารถ           
ยื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าเล่าเรียนได้ซึ่งจะช่วยขยายระยะเวลาการช าระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาออกไปได้อีกตามที่กองบริการการศึกษา
ก าหนด โดยนักศึกษาจะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งกองพัฒนา นักศึกษา                 
จะมปีระกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบทุกภาคเรียน

ส าหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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คุณสมบัติผู้ยื่นแบบค าร้อง
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

เอกสารประกอบการในการยื่นค ารอ้ง
1. แบบค าร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน 1 ฉบับ

2. ใบลงทะเบียนเรียน จ านวน 1 ฉบับ

ส่งเอกสารยื่นค าร้อง
ส่งเอกสารยื่นค าร้อง ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด



การขอหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพ่ือน าไปเป็นเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

หรือขอให้มหาวิทยาลัยรับรองความประพฤติให้ส าหรับใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสมัครเข้าท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ             
นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารเพ่ือขอรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษาได้ 
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ข้ันตอนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
1. ติดต่อขอรับใบค าร้องขอหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 หรือดาวน์โหลดได้ที่ 

www.aru.ac.th/dsd
2. กรอกใบค าร้องให้ครบถ้วนและน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติของนักศึกษา
3. ส่งใบค าร้องและเอกสารประกอบ ได้ที่ งานวินัยและความประพฤติ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
4. ติดต่อขอรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา ได้ภายใน 1 - 2 วัน

เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
1. ใบค าร้องขอหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา/บัตรห้องสมุด จ านวน 1 ฉบับ
4. ส าเนาเอกสารหน่วยงานที่ให้มหาวิทยาลัยออหนังสือรับรองความประพฤติ จ านวน 1 ฉบับ



งานแนะแนวและให้ค าปรึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวการศึกษาและการใช้ ชีวิต         

อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือ ออกไป           
ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการหรือระบบในการดูแล ให้ค าปรึกษา แนะแนว และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา            
ตั้งแตแ่รกเข้าจนส าเร็จการศึกษา   

ดังนั้น เมื่อนักศึกษาที่เข้ามาสู่ระบบการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และตั้งแต่ก้าวแรกที่นักศึกษาทุก คน            
เข้ามายังรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะพบกับความเปล่ียนแปลงจากเดิมที่เคยศึกษาอยู่ในระดับมัธยมหรืออาชีวศึกษา นักศึกษาจะต้อง ปรับตัว               
ให้เข้ากับส่ิงใหม่ๆ รอบตัว อาทิ ระบบการเรียน การสอนแบบใหม่ เพื่อนใหม่ ครูอาจารย์ใหม่ และวัยของนักศึกษาที่ก าลังเปลี่ยนแปลง             
เข้าสู่ในช่วงวัยรุ่น จะมีพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ บุคลิกภาพที่เปล่ียนไป อาจท าให้นักศึกษาเกิดความกังวลที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม
ใหม่ ๆ และสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น การคบเพื่อน การตัดสินใจ การเรียน การใช้ชีวิตอยู่กับ เพื่อน ๆ ภายในหอพัก การท ากิจกรรมร่วมกัน           
กับเพ่ือน เป็นต้น  

กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่โดยตรงในการให้บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษา ดูแล และคอยช่วยเหลือนักศึกษาตั้งแต่เข้ามา ศึกษา        
จนส าเร็จการศึกษาออกไป นักศึกษาสามารถขอเข้ารับปรึกษาได้ในทุก ๆ ช่องทางที่นักศึกษาสะดวก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับบริการให้ค าปรึกษา 
และแนะน าแก่ให้นักศึกษา ดังนี้
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ช่องทางในการขอรับค าปรึกษา

www.facebook.com/dsd.aru (Page กองพัฒนานักศึกษา มรภ.อยุธยา)

www.aru.ac.th/dsd (เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา)

035-322-080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1841 (คุณสิทธิ์พงษ)์





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ

[ 48 ]



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและการซ่อมกิจกรรมนักศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2563
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2557
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2557
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา
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การแต่งกายของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

[ 58 ]

นักศึกษาหญิง นักศึกษาชาย

เสื อเชิ ตสีขาวแขนยาวทรงสุภาพ

ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

เข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

กางเกงขายาวสีด าทรงสุภาพ

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า
ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลวดลาย

เสื อเชิ ตสีขาวแขนสั นทรงสุภาพ
ไม่บาง ขนาดพอเหมาะไม่รัดรูป

ตุ้งติ งเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ
เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

กระดุมโลหะเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
ฯเข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

กระโปรงสีด าจีบรอบตัว
ความยาวคลุมเข่าพอประมาณ

รองเท้าผ้าใบสีขาว
ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

เนคไทสีด า



การแต่งกายชุดพิธีการ ชั้นปีที่ 1-4
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นักศึกษาหญิง นักศึกษาชาย

เสื อเชิ ตสีขาวแขนยาวทรงสุภาพ

ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

เข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

กางเกงขายาวสีด าทรงสุภาพ

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า
ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลวดลาย

เสื อเชิ ตสีขาวแขนสั นทรงสุภาพ
ไม่บาง ขนาดพอเหมาะไม่รัดรูป

กลัดกระดุมที่คอเสื อ
เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

กระดุมโลหะเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
ฯเข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

กระโปรงสีด าจีบรอบตัว
ความยาวคลุมเข่าพอประมาณ

รองเท้าคัตชูหนังสีด า ทรงสุภาพ
ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 2 นิ ว

เนคไทสีด า



การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4
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นักศึกษาหญิง นักศึกษาชาย

เสื อเชิ ตสีขาวแขนยาวทรงสุภาพ

ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

เข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

กางเกงขายาวสีด าทรงสุภาพ

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า
หรือรองเท้าผ้าใบสีด า สีกรมท่า
หรือสีขาว ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย
ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลวดลาย

เสื อเชิ ตสีขาวแขนสั นทรงสุภาพ
ไม่บาง ขนาดพอเหมาะไม่รัดรูป

ตุ้งติ งเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ
เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

กระดุมโลหะเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
ฯเข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ

กระโปรงสีด าทรงเอ
ความยาวคลุมเข่าพอประมาณ

รองเท้าคัตชูหนังสีด า ทรงสุภาพ
ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 2 นิ ว

หรือรองเท้าผ้าใบสีด า สีกรมท่า
หรือสีขาว และถุงเท้าสีขาวไม่มี

ลวดลาย

เนคไทสีด า



การแต่งกายชุดกิจกรรม ชั้นปีที่ 1-4
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นักศึกษาหญิง นักศึกษาชาย

เสื อมหาวิทยาลัย

กางเกงวอร์ม

รองเท้าผ้าใบ

เสื อมหาวิทยาลัย

กางเกงวอร์ม

รองเท้าผ้าใบ



www.aru.ac.th/dsd

Facebook Page 
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