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พัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ 
การเรียนรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ 2) การจัดบริการและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับการดูแล
ด้านความเป็นอยู่สวัสดิการต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงได้รับ และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
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สมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะจากกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจึงเป็นหัวใจหลักต่อการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นไป
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ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และให้ค าปรึกษา ทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิตตลอดที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในรั้ว
มหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 คู่มือกิจกรรมและการบริการนักศึกษาเล่มนี้  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้นักศึกษาได้ใช้          
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ตามสมควร 
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ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วเหลืองแดง มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ด้วยความยินดียิ่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ มีอายุครบรอบ 116 ปี ในปีพ.ศ.2564 นี้ 
ที่ผ่านมาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติมากมาย ในปัจจุบันมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต 
วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ในปี พ.ศ. 2564 นี้ ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก ประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เฝูาระวัง ปูองกันไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการช่วยเหลือเยียวยา
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และช่วยเหลือสังคม ชุมชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงอย่างมากในขณะนี้ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนใน
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยต้องใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมด มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้ไว้แล้ว เช่น การมีศูนย์
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (IDLC) เพ่ือสนับสนุนการสอนออนไลน์ให้กับคณาจารย์ การสนับสนุนอินเทอร์เน็ต TOP 
UP ให้กับนักศึกษาทุกคน เพ่ือใช้ในการเรียนออนไลน์ และยังมีการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา
ด้วย เช่น การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การให้ทุนการศึกษาและอื่น ๆ เป็นต้น 

ในโอกาสนี้ขอส่งความปรารถนาดีไปยังนักศึกษาใหม่ทุกคน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใฝุหา
ความรู้ ท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังตั้งใจไว้ทุกประการ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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สารจากรองอธิการบดี 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย
 ขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้  

 วิกฤตการณ์คร้ังส าคัญจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตชนิดคาดคิดไม่ถึงเป็นอย่างมาก ทุกคนถูกผลักดันจาก
สถานการณ์ดังกล่าวให้ต้อง “ปรับ” และ “เปลี่ยน” รูปแบบการใช้ชีวิต รูปแบบการท างาน รูปแบบในการเรียนการสอน ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความเปลี่ยนแปลง
อันจ าเป็นเหล่านี้ได้ จากบทเรียนความเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันรุนแรงของกรณีดังกล่าว เราทุกคนไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น นักศึกษาทุกคน
จะต้องพร้อมในการปรับตัว พร้อมในการเรียนรู้โดยไม่จ ากัดเวลาหรือสถานที่ (anywhere anytime) ด้วยความมีระเบียบวินัยในชีวิตที่ก าหนดขึ้นเอง โดยเล็งไปยัง
เปูาหมายส าคัญที่เป็นแรงจูงใจให้เราเข้ามาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไว้ให้ได้ตลอดเวลา  

 การใช้ชีวิตเป็น “นักศึกษา” ในสังคมปัจจุบันนั้น การตั้งใจเรียนหรือเรียนดี ได้เกรดเฉลี่ยสูง ๆ คงไม่เพียงพอ ความรู้ในศาสตร์หรือสาขาวิชาอาจมี
ความส าคัญก็จริง แต่ไม่ได้ส าคัญมากไปกว่าทักษะชีวิตอื่น ๆ ที่ต้องสร้างเสริมให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เช่น การรู้จักบริหารเวลา หรือ จัดสรรเวลาให้กับสิ่งต่าง ๆ 
ตามล าดับความส าคัญ การมีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้น า การรู้จักท างานร่วมแรงร่วมใจกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักปรับตัว ให้เหมาะสมในสถานการณ์
ต่าง ๆ  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากข้ึนในยุคปัจจุบัน แน่นอน เราไม่สามารถได้รับทักษะเหล่านี้จากห้องเรียนหรือจากครูอาจารย์โดยตรง แต่ผ่านประสบการณ์
การใช้ชีวิต การท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมจ านวนมากและสม่ าเสมอ รวมถึงการเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับผู้คนในชุมชนท้ องถิ่นตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรจ านวนมากที่จะช่วยพัฒนานักศึกษา รวมถึงโครงการ “วิศวกรสังคม” ซึ่งจะท าให้ทุกคนได้รับทักษะและ
ประสบการณ์ที่ดีต่อไป ขอเพียงมีใจใฝุเรียนใฝุ รู้ มีวินัยในตัวเอง บริหารจัดการเวลาให้เป็น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นรว มถึงสังคมที่เราอยู่              
ตามก าลังสติปัญญาและความสามารถ ก็ถือว่าได้ท าหน้าที่ตนเองได้อย่างสมบูรณ์แล้ว  

 ในระหว่างที่ทุกคนใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปีนี้ มหาวิทยาลัยได้พยายามจัดระบบสนับสนุนบริการให้อย่างดีที่สุดแล้ว             
อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาเกิดปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเดือดเนื้อร้อนใจเร่ืองใด ขอให้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยอาจผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี 
รองคณบดี หรือสายตรงมายังอธิการบดี รองอธิการบดี หรือขอรับบริการที่ศูนย์บริการให้ค าปรึกษา เพ่ือจะได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือกับ
นักศึกษาต่อไป 

  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ตลอดถึงบุคลากรทุกฝุายในมหาวิทยาลัย ขอเป็นก าลังใจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาทุก คน           
ไปจนกว่าจะประสบความส าเร็จสมตามที่มุ่งหวังไว้ ขอให้ทุกคนรักษาตัวให้รอดปลอดภัยและสามารถพ้นผ่านสถานการณ์อันยากล าบากในช่วงเวลานี้ไปให้ได้โดยเร็ว 

อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง 

รองอธิการบดี 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
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สารจากผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564

ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วเหลืองแดง มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ด้วยความยินดียิ่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ มีอายุครบรอบ 116 ปี ในปีพ.ศ.2564 นี้ 
ที่ผ่านมาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติมากมาย ในปัจจุบันมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต 
วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ในปี พ.ศ. 2564 นี้ ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก ประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เฝูาระวัง ปูองกันไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการช่วยเหลือเยียวยา
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และช่วยเหลือสังคม ชุมชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงอย่างมากในขณะนี้ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนใน
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยต้องใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมด มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้ไว้แล้ว เช่น การมีศูนย์
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (IDLC) เพ่ือสนับสนุนการสอนออนไลน์ให้กับคณาจารย์ การสนับสนุนอินเทอร์เน็ต TOP 
UP ให้กับนักศึกษาทุกคน เพ่ือใช้ในการเรียนออนไลน์ และยังมีการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา
ด้วย เช่น การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การให้ทุนการศึกษาและอื่น ๆ เป็นต้น 

ในโอกาสนี้ขอส่งความปรารถนาดีไปยังนักศึกษาใหม่ทุกคน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใฝุหา
ความรู้ ท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังตั้งใจไว้ทุกประการ 

 

นางสารภี พูลศิริ 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

[ 3 ] 



สารจากประธานสภานักศึกษา 

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564

 ในนามของคณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีการศึกษา 2564 ทุกคน เข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ 
 ซ่ึงการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ก็ถือว่านักศึกษาทุกคนได้ก้าวเข้าสู่ฉากอีกฉากหนึ่ง
ซึ่งเป็นฉากส าคัญที่จะก าหนด และเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักศึกษานับตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาในสถานที่ที่เรียกว่ามหาวิทยาลัย
แห่งนี้ นักศึกษาจะได้เข้าสู่การเปลี่ยนบทบาทใหม่ จากนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษา จากมัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา จึงอยากให้
นักศึกษาทุกคนได้คิดและคอยย้ าเตือนตนเองไว้เสมอว่าหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา คือการตักตวง
เอาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนไปให้ได้มากที่สุด เพ่ือที่จะน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืนในอนาคต ประหนึ่ง
เกษตรกรผู้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากไร่นาของตนเองเพ่ือใช้ในการยังชีพและค้าขายแก่ผู้อ่ืนฉะนั้น แต่ก่อนที่เราจะน าความรู้ ที่ได้รับ
นั้นไปพัฒนาผู้อ่ืน จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้ความรู้ที่ได้รับมานั้นพัฒนาตนเองเสียก่อนแล้ว จึงไปพัฒนาผู้อ่ืนต่อ ซึ่งเราต้อง
พัฒนาเขาให้เป็นผู้ที่เก่งกว่าเราจึงนับว่าการพัฒนาของเรานั้นประสบความส าเร็จ  
 ท้ายนี้ในนามประธานสภานักศึกษากระผมขอให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้ความตั้งใจ วินัยและความรับผิดชอบในการ
แสวงหาความรู้ตลอดระยะเวลาศึกษาอยู่ ณ ที่นี้อย่างเต็มที่ และให้ได้ระลึกไว้เสมอว่า 

“ซึ่งความตั้งใจของนักศึกษาทุกคนน้ี จะเป็นสิ่งที่ท้าให้ทุกอย่างที่ทุกคนหวังไว้นั้นประสบความส้าเร็จ 
ได้ยิ่งกว่าพรวิเศษทั้งปวง และเป็นสิ่งที่จะท้าให้นักศึกษาได้บรรลุเป็นบัณฑิตผู้ถอืใบปริญญาอันเป็นกุญแจ 

ที่จะไขคลังแห่งความรู้อันมหาศาลของมนุษยชาติในอนาคต” 
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นายธนบดี นาคประเสริฐ 

ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 



สารจากนายก 

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

 สวัสดีน้องๆปีหนึ่งท่ีก าลังจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในร้ัวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะครับ 
      การก้าวเข้ามาใช้ค าว่านักศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งก้าวท่ีก าลังจะเป็นบททดสอบในการใช้ชีวิตของตัวน้อง ๆ         
ว่าตัวเราจะท าในสิ่งท่ีเราปรารถนาได้ส าเร็จหรือเปล่า ขอให้น้องๆ มีสติในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย             
การมาเรียนในมหาวิทยาลัยก็เปรียบเสมือนกับเราได้ออกมามองโลกท่ีกว้างขึ้น อีก 1 ระดับ โลกท่ีมีแต่สิ่งยั่วยุ   
ต่าง ๆ นานา ซึ่ง สติ จึงถือเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการใช้ชีวิตมากท่ีสุด อาจจะมีบ้างท่ีเราท้อ เหนื่อยในการเรียน         
แต่พี่ขอให้พวกเราสู้ให้สุดแรง ท้อได้แต่อย่าถอดใจ พี่ขอเป็นอีกหนึ่งก าลังใจให้กับน้องๆนะครับ 
     สุดท้ายนี้ พี่อยากจะบอกน้องๆว่า หากวันไดท่ีเราเหนื่อย ท้อ มีปัญหาต่าง ๆ แล้วไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร 
ขอให้น้อง ๆ คิดถึงพวกพี่ ผู้น านักศึกษา ท่ีมีท้ังสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา รวมไปถึงสโมสรนักศึกษา          
พวกเราจะคอยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับน้องๆนะครับ 
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นายสุทัศน์ แก้วสว่าง 

นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 



 ในนามนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตัวแทนของรุ่นพี่ขอแสดงความยินดี        
และขอต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ทุกคนที่จะก้าวเข้าสู่รั้วเหลืองแดงของเราและก้าวมาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์ฯ 
ของพวกเรา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอันทรงคุณค่าพร้อมทั้งคณาจารย์ที่เต็มเป่ียมไปด้วย
ศักยภาพที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับน้อง ๆ และขอให้น้อง ๆ ทุกคนจงภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ จงภูมิใจ
ที่ขึ้นช่ือว่าเป็น "คนของพระราชา" คณะวิทยาศาสตร์ฯ ของพวกเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จะท าให้น้อง ๆ         
ได้เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน าไปพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สู่ท้องถิ่นสากลและยังใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นภายใต้แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ในการก้าวเข้ามาในรั้วของมหาวิทยาลัยแล้วพี่อยากจะฝากให้น้อง ๆ ทุกคนท าตัวเปรียบเสมือนน้ า             
ที่ไมเ่ต็มแก้วพร้อมที่จะรับความรู้และสิ่งดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเรามอบให้ 
 สุดท้ายนี้พี่ขอให้น้องมีความสุขและประสบความส าเร็จทั้งในการเรียนและการท ากิจกรรมและพร้อมที่ จะ 
ก้าวไปสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพและในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 นี้ขอให้น้อง ๆ ทุกคนอยู่บ้านรักษาตัวให้
สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วจะได้มาพบกัน 

“ คุณภาพคุณธรรมน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาทอ้งถิ่น " 
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นางสาวชนิดา เสนาะสวย 

นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีการศึกษา 2564 



 สวัสดีน้องๆนักศึกษาใหม่ทุกคนค่ะ พ่ีในนามนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อันดับเเรกเลยขอเเสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนี้ 

 พ่ีอยากจะฝากถึงน้องๆว่าการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นช่วงที่น้อง ๆ จะได้พบเจอกับโลกใหม่ที่น้อง ๆ  
ไม่เคยได้สัมผัส บางครั้งอาจสุขสม บางครั้งอาจโหดร้ายแต่สิ่งที่ส าคัญคือพ่ีอยากขอให้ น้อง ๆ ไม่ท้อถอยที่จะรับมือ      
กับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามา สิ่งที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เป็นรูปแบบที่แตกต่างจากชีวิตมัธยมศึกษาที่ผ่านมาหลาย ๆ อย่าง           
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน มิตรสหายหรือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสังคมที่มีความคิดหลากหลาย แต่สิ่งเหล่านี้จะท าให้
น้อง ๆ เข้มเเข็งที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 พ่ีอยากให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจศึกษาใฝุเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เต็มที่         
พ่ีเชื่อว่าทุกคนมีเปูาหมายเดียวกันคืออยากที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต ดังนั้นพ่ีอยากให้ น้อง ๆ พยายามค้นหา
ความสามารถของตัวเองให้เจอ ตั้งใจท าตามความฝันและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ หากเรามีความพยายาม อดทน  
และขยันหมั่นเพียร สิ่งเหล่านี้จะท าให้น้องประสบความส าเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน 

 สุดท้ายนี้พ่ีขออวยพรให้น้อง ๆ ทุกคนประสบความส าเร็จในเปูาหมายที่ตั้งไว้ดูแลรักษาสุขภาพกายและใจให้
แข็งแรงเพ่ือเตรียมรับมือกับสิ่งใหม่ๆในวันข้างหน้า  สุดท้ายนี้หากน้อง ๆ มีปัญหาหรือข้อสงสัยน้องๆสามารถสอบถาม        
พ่ีหรือสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พวกเราพร้อมที่จะให้ค าปรึกษาและช่วยหา แนวทาง               
ในการแก้ไขปัญหาให้กับน้อง ๆ อย่างเต็มความสามารถ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ 
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นางสาวบุญรักษา เพ็ชรไสดี 

นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 



สารจากนายกสโมสรนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ

 สวัสดีค่ะน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ทุกคน พี่ในฐานะนายกสโมสรคณะวิทยาการจัดการ อันดับแรกพี่ ต้อง         
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสอง ท่ีมอบท้ังความรู้และการเรียนรู้ชีวิต  

 พ่ีอยากให้น้อง ๆ ทุกคนเปิดใจท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากท่ีสุด 
คณาจารย์และบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมท่ีจะให้ความรู้ และไขข้อสงสัยท่ีน้อง ๆ อยากทราบ  

 คณะวิทยาการจัดการ มีท้ังการสอนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ น้อง ๆ ทุกคนจะได้ฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
ทุกรูปแบบตามสาขาวิชาท่ีน้องได้ศึกษา  

 สุดท้ายพี่อยากฝากน้อง ๆ  ทุกคนช่วงสถานการณ์ Covid-19 นี้อยากให้น้อง ๆ ดูแลสุขภาพตัวเอง         
และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อปูองกันตัวเองและปูองกันผู้อ่ืน 

  

“ไม่มีความส้าเร็จใด ที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลา” 
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นางสาวประภัสสร เจริญราศรี 

นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 



สารจากนายกสโมสรนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์

 ในนามนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์และตัวแทนของรุ่นพี่ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวครุ ศาสตร์         
ของพวกเรา 

 คณะครุศาสตร์นั้นมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพครู รักในวิชาชีพของตน 
เสริมสร้างทักษะของวิชาชีพครู ให้มีความรู้และสามารถกลับไปพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น การท่ีน้อง ๆ มา เรียน  
ในคณะครุศาสตร์ น้อง ๆ จะไม่ได้แค่เพียงใบปริญญาบัตรเพียงใบเดียวเท่านั้น แต่น้อง ๆ จะได้ทักษะการใช้ ชีวิต          
ท่ีต้องมีความเพียรพยายาม และสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการท าหน้าท่ีต่าง ๆ ถึงแม้ในสถานการณ์
ปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งท าให้เราต้องมีความเพียรพยายามมากย่ิงขึ้น มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี 

 สุดท้ายนี้ พี่ขออวยพรให้น้อง ๆ ประสบความส าเร็จในการศึกษาในคณะครุศาสตร์แห่งนี้ สามารถน า
ความรู้และทักษะท่ีได้จากคณะของเราไปพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ให้สมกับเอกลักษณ์คณะครุศาสตร์ 

“สร้างครูดี มีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถ่ิน” 
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นายรักษ์พล พินิจ 

นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 



กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นว่า การศึกษาส าหรับนักศึกษา          
ไม่เพียงแค่ศึกษาอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น หากแต่นักศึกษาควรเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ท้ังด้าน
สติปัญญา สังคม อารมณ์ จิตใจ และร่างกาย เพื่อท่ีจะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
 กองพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากกระบวนการพัฒนา
ความรู้ทางด้านวิชาการ โดยมีหน้าท่ีในด้านการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการต่าง ๆ รวมไปถึง
การจัดกิจกรรมท่ีจะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 ปรัชญา (Philosophy)  “เสริมสร้างอัตลักษณ์ พัฒนาคุณลักษณะ สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์” 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  “องค์กรชั้นน าด้านกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษาสู่มาตรฐานสากล” 
 พันธกิจ (Mission) กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินภารกิจต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  

ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะสมรรถนะสากล 7 ประการ สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2. สนับสนุนการให้บริการ จัดสวัสดิการ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา 
 3. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ ให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร

แหล่งงานเต็มเวลา และนอกเวลาท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นเพื่อเตรียมพร้อมออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 5. จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีระบบติดตามภาวการณ์มีงานท าของศิษย์เก่า พร้อมท้ังให้บริการข้อมูล 

และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
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ผู้บริหารและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

Division of Student Development 

ผู้บริหาร กองพัฒนานักศึกษา 

อาจารย ์ดร.นพดล ปรางค์ทอง 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

นางสารภี พูลศิร ิ

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวรสรินทร์ วงคจ์ันทร ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

งานให้ค าปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

นายสิทธิ์พงษ ์พงษส์ุข 

นักวิชาการศึกษา 
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ผู้บริหารและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

Division of Student Development 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

นางบุญยาพร บุญเกียรต ิ

พนักงานพิมพ์ดีด 3 

นายกิตติรัตน์ บุญล  า 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวเจนจริา หยดย้อย 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวกาญจนา จินตนา 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายอนิวัตติ ์ปริยาสิริวรกุล 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวธนาภรณ์ พานค า 

นักสุขศึกษา 
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ผู้บริหารและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

Division of Student Development 

งานพัฒนานักศกึษา 

นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัต ิ

นักวิชาการศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม 

นักวิชาการศึกษา 
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โครงสร้างการแบ่งงาน กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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กองพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานแผนงาน/งบประมาณ/การเงินและพัสดุ 
- งานข้อมูลสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

งานให้ค าปรึกษาแนะแนว 

การศึกษาและอาชีพ 

- งานบริการข้อมูลและให้ค้าปรึกษา 
- งานแนะแนวการใช้ชีวิต และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
- งานศิษย์เก่า 

งานบริการและสวัสดิการ 

นักศึกษา 

- งานทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) 
- งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
- งานหอพักนักศึกษา 
- งานพยาบาล/งานประกันอุบัติเหตุ/งานศูนย์เวชศึกษาป้องกัน 
- งานผ่อนผันค่าเล่าเรียน 
- งานนักศึกษาวิชาทหาร/ผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 

งานพัฒนานักศึกษา 

- งานกิจกรรมนักศึกษา 
- งานองค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา 
- งานชมรมนักศึกษา 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานวินัยและความประพฤตินักศึกษา 



กิจกรรมนักศึกษา 
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กิจกรรมนักศึกษา (Student Activity) เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนานักศึกษา มีความส าคัญต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาเพื่อน าไปสู่
การประกอบอาชีพ และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

H. Stroup (Stroup 1964 (52-53) ได้กล่าวไว้ว่า สถาบันการศึกษาจัดให้มีงานกิจกรรมนักศึกษาขึ้น         
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานของสถาบันในการผลิตบัณฑิตแต่ละคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ 

กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ในหลักสูตรและจากปรัชญา
การศึกษา ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ท่ีว่า การศึกษา คือ การรวบรวมประสบการณ์อันเป็น      
ผลพวงมาจากการท่ีนักศึกษา มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษา 

ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร (Class Activities) กิจกรรมเสริม
หลักสูตร (Extra-Curriculum Activities) หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-Class Activities) จึงถือเป็นการ
ให้การศึกษาแก่นักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ทักษะใน การท างาน และการ
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีความสุข 

กองพัฒนานักศึกษา มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา 
ดังนี้ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถจัดการปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืนค่านิยมพ้ืนฐาน 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกเป็นพฤติกรรมทางคุณธรรม และจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดีเข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น 

2. ด้านความรู้ 
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับ

หลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาและตระหนักถึงงานวิจัยใน ปัจจุบัน         
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา และการต่อยอดองค์ความรู้ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติและจะต้องตระหนัก ใน         
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล        

ที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและ               
. 

 



[ 16 ] 

ผลกระทบจากการตัดสินใจสามารถใช้ทักษะ และความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการ และวิชาชีพ 
ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ า และแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา              
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาในกลุ่มได้ อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม

สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา        
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง และของกลุ่มรับผิดชอบ              
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมท้ังพัฒนาตนเอง และอาชีพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถศึกษา และท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาสามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบ           
ของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันได้ 

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพนักศึกษาในสถาบัน 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็ม เวลา             

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก            

คะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพตรวจของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
 • กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 • กิจกรรมจิตอาสาหรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 • กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 • กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 • กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาตาม เกณฑ์          
การประเมินผลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต          
ที่พึงประสงค์ที่ก้าหนดโดยสถาบัน 2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3. กิจกรรมจิตอาสาหรือ       
รักษาสิ่งแวดล้อม 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ            
และวัฒนธรรม 



สภานักศึกษา 
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สภานักศึกษา หมายถึง องค์กรนักศึกษาท่ีท างานเพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน ในฐานะตัวแทน
ของนักศึกษาในการดูแลผลประโยชน์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนได้รับสิทธิและความเป็นธรรมต่าง ๆ           
ท่ีควรได้รับจากมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่และท่ัวถึง สภานักศึกษามีหน้าท่ีก ากับดูแลและตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา จัดท ารายงาน
ประเมินผลการด าเนินการกิจกรรมในรอบปีเสนอต่ออธิการบดี รวมไปถึงการพิทักษ์สิทธินักศึกษาให้ได้รับ             
ความยุติธรรมตามกฎหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สภานักศึกษา มีบทบาทและอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้ 
1. ก ากับและติดตามการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ ต่อ              

สภานักศึกษา 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารนักศึกษา 
3. ตรวจสอบทรัพย์สินและการบัญชีขององค์การนักศึกษา 
4. ให้ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารนักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
5. เสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด าเนินกิจกรรมนักศึกษาหรือกิจกรรมอื่นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องหรือ

มีผลกระทบต่อนักศึกษาโดยตรง 
6. วางระเบียบหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภานักศึกษา ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าส่ังของมหาวิทยาลัย 
7. แต่งตั้งคณะกรรมาธิการของสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีสภานักศึกษามอบหมาย 
8. ขอเอกสารหรือข้อมูลและเชิญคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาหรือนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจง

และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งของสภานักศึกษา 
9. ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาเป็นรายคนหรือท้ังคณะ 



องค์การนักศึกษา 
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องค์การนักศึกษา หมายถึง กลุ่มบุคคล ท่ีได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาให้มาท าหน้าท่ีแทนในการ
บริหารงานกิจกรรมนักศึกษา อันประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษา รองนายกองค์การนักศึกษา เลขานุการ 
เหรัญญิก ฝุายวิชาการ ฝุายกิจกรรม ฝุายศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม ฝุายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ 
ฝุายประชาสัมพันธ์ และฝุายอื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการองค์การนักศึกษา มีบทบาทและอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้ 
1. บริหารกิจการท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ร่วมมือประสานงานและให้ความสะดวกในการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาท้ัง 4 คณะ และ          

ชมรมต่าง ๆ 
3. ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนโครงการและงบประมาณประจ าปีการศึกษาขององค์การนักศึกษาเสนอต่อ

กองพัฒนานักศึกษา 
4. เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อกองพัฒนานักศึกษาทุกครั้งท่ีมีการประชุม 
5. เสนอชื่อคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ชมรม พิจารณาแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการบริหารคนใด

คนหนึ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
6. อื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 



สโมสรนักศึกษาคณะ 

[ 20 ] 

สโมสรนักศึกษาคณะ หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในคณะ เพื่อท าหน้าท่ี           
เป็นตัวแทนในการบริหารงานกิจกรรมของคณะ อันประกอบไปด้วย นายกสโมสรคณะ รองนายกสโมสร 
เลขานุการ เหรัญญิก และฝุายต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ มีบทบาทและอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปีของสโมสรคณะเพื่อเสนอต่อ           

กองพัฒนานักศึกษา 
2. ดูแลควบคุมและด าเนินการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะ รวมท้ังกิจกรรมอื่น             

ของสาขาวิชาในคณะนั้น ๆ 
3. ประสานงานและร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา 
4. งานอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยและองค์การบริหารนักศึกษามอบหมาย 



ชมรมนักศึกษา 
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ชมรม หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจอย่างเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อด าเนินกิจกรรม เพื่อให้           
บรรลุเปูาหมายของกลุ่ม โดยเป็นการรวมตัวของนักศึกษาตั้งแต่สองคณะขึ้นไป และรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน          
การจัดตั้งชมรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของนักศึกษาในการสร้างสรรค์ 
2. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเองและสังคม 
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น 
4. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้กล้าแสดงออกในทางท่ีดี มีความมุ่งมั่น สุภาพอ่อนโยน          

มีสัมมาคารวะ และมีวินัยในตนเอง 
5. เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ท้ังด้านความคิดและการกระท า 
6. เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีให้แก่นักศึกษา 
7. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีให้เกิดแก่นักศึกษาด้วยกัน และมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยอาศัย         

กิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อ 
8. เพื่อสร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือตนเองในวัยเรียน 

การจัดตั้งชมรม 
กลุ่มนักศึกษาท่ีสนใจจะต้องยื่นเรื่องขอจัดตั้งชมรมต่อกองพัฒนานักศึกษา โดยประกอบด้วยจ านวน

สมาชิกตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก นายทะเบียน และอาจารย์ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการชมรม มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ด าเนินการขอจัดตั้งชมรมตามเงื่อนไขของการจัดตั้ง 
2. ประชุมสมาชิกเพื่อก าหนดนโยบายจัดท าแผนโครงการและงบประมาณประจ าปีของชมรมเพื่อเสนอต่อ

องค์การนักศึกษา 
3. ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้งานของชมรมบรรลุวัตถุประสงค์ 

การสิ้นสุดสภาพของชมรมจะเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
1. มีสมาชิกคงเหลือต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ไม่มีผลงานปรากฏในรอบปี หรือผลงานต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
3. คณะกรรมการบริหารชมรม รวมท้ังมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ยุบเลิกการจัดองค์กร 
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วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

พุธ 
25 ส.ค. 64 

13.00-16.30 

ปฐมนิเทศการเข้าใชโ้ปรแกรมเพื่อ 
เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
(Placement test) 
(สามารถติดตามข่าวสารได้เว็บไซด์ 
www.aru.ac.th , 
www.aru.ac.th/isc 
เพจ Facebook  
โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและ
การศึกษานานาชาติ) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

กลุ่ม Facebook บริษัท 
ส าหรับการสอบ 
Placement Test    
Link: 
https://www.facebook
.com/groups/3542714
06178546/ 
 

โครงการจัดตั้ง 
ศูนย์ภาษาและ

การศึกษา
นานาชาติ 

เดือนสิงหาคม 2564 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พุธ 
1 ก.ย. 64 

13.00-15.00 

จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
(Placement test) 
(สามารถติดตามข่าวสารได้เว็บไซด์ 
www.aru.ac.th , 
www.aru.ac.th/isc 
เพจ Facebook  
โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและ
การศึกษานานาชาติ) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

กลุ่ม Facebook บริษัท 
ส าหรับการสอบ 
Placement Test    
Link: 
https://www.facebook
.com/groups/3542714
06178546/ 
 
 

โครงการจัดตั้ง 
ศูนย์ภาษาและ

การศึกษา
นานาชาติ 

พฤหัสบดี 
23 ก.ย. 64 

08.30-16.30 
กิจกรรมไหว้ครู “พระคุณที่สาม” 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ 

นักศึกษาทุกชั้นป ี - กพน./องค์การฯ 

เดือนกันยายน 2564 

http://www.aru.ac.th/
http://www.aru.ac.th/isc
https://www.facebook.com/groups/354271406178546/
https://www.facebook.com/groups/354271406178546/
https://www.facebook.com/groups/354271406178546/
https://www.facebook.com/groups/354271406178546/
https://www.facebook.com/groups/354271406178546/
http://www.aru.ac.th/
http://www.aru.ac.th/isc
https://www.facebook.com/groups/354271406178546/
https://www.facebook.com/groups/354271406178546/
https://www.facebook.com/groups/354271406178546/
https://www.facebook.com/groups/354271406178546/
https://www.facebook.com/groups/354271406178546/
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วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พุธ 
6 ต.ค. 64 

13.00-16.30 
กิจกรรมการพัฒนาทกัษะและการ
สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  
ผ่านระบบออนไลน์ 

นักศึกษาทุกชั้นป ี ผ่านระบบ Zoom กพน./องค์การฯ 

พุธ 
20 ต.ค. 64 

13.00-16.30 
กิจกรรมประกวดดาวเดือน  
ระดับคณะ 
ผ่านระบบออนไลน์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
คณะ/ 

สโมสรนักศึกษา 

วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 สอบกลางภาคเรียน 1/2564 

เดือนตุลาคม 2564 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พุธ 
3 พ.ย. 64 

13.00-16.30 กิจกรรมระดับหลักสูตร 
นักศึกษา 

แต่ละสาขาวิชา 
สาขาแจ้งให้ทราบภายหลัง สาขาวิชา 

พุธ 
10 พ.ย. 64 

08.30-16.30 
กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  
ผ่านระบบออนไลน์ 

นักศึกษาทุกชั้นป ี ผ่านระบบ Zoom กพน./องค์การฯ 

พุธ 
17 พ.ย. 64 

13.00-16.30 
อบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา  
ผ่านระบบออนไลน์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แจ้งให้ทราบภายหลัง กพน./องค์การฯ 

พุธ 
24 พ.ย. 64 

13.00-16.30 กิจกรรมระดับคณะ 
นักศึกษา 

แต่ละคณะ 
คณะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

คณะ/ 
สโมสรนักศึกษา 

เดือนพฤศจิกายน 2564 
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วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พุธ 
1 ธ.ค. 64 

13.00-16.30 

กิจกรรมอบรมการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

ผ่านระบบออนไลน์ 
นักศึกษาทุกชั้นป ี ผ่านระบบ Zoom กพน./องค์การฯ 

พุธ 
8 ธ.ค. 64 

08.30-16.30 

กิจกรรมARU รู้เท่าทันสื่อ :  

Smart Gen Smart Media  

ผ่านระบบออนไลน์ 
นักศึกษาทุกชั้นป ี ผ่านระบบ Zoom 

คณะ/ 
สโมสรนักศึกษา 

พุธ 
15 ธ.ค. 64 

13.00-16.30 กิจกรรมระดับหลักสูตร 
นักศึกษา 

แต่ละสาขาวิชา 
สาขาแจ้งให้ทราบภายหลัง สาขาวิชา 

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 สอบปลายภาคเรียน 1/2564 

25 -27 
ธ.ค. 64 

08.30-16.30 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

“1 Year 1 Community” ปีที่ 4 

สภานักศึกษา 

องค์การนักศึกษา 

สโมสรนักศึกษา 
ก าหนดภายหลัง กพน./องค์การฯ 

เดือนธันวาคม 2564 
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วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

19-20 
ม.ค. 65 

13.00-16.30 
กิจกรรมการพัฒนาทกัษะการเขยีน 

เชิงสร้างสรรค์  

(รับจ้านวนจ้ากัด) อบรม 2 วัน 

นักศึกษาต้อง 

ลงทะเบียนในระบบ               

เพื่อขอเข้าร่วม

กิจกรรม 

แจ้งให้ทราบภายหลัง กพน./องค์การฯ 

พุธ 
26 ม.ค. 65 

13.00-16.30 
กิจกรรมการประกวดทูตกิจกรรม 

“ARU Smart Idol 2020” 
นักศึกษาทุกชั้นป ี หอประชุมมหาวิทยาลัย กพน./องค์การฯ 

เดือนมกราคม 2565 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พุธ 
2 ก.พ. 65 

08.30-16.30 

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย  

รูเ่ท่าทันภัยบนท้องถนน 

(รับจ้านวนจ้ากัด) 

นักศึกษาต้อง 

ลงทะเบียนในระบบ               

เพื่อขอเข้าร่วม

กิจกรรม 

แจ้งให้ทราบภายหลัง กพน./องค์การฯ 

พุธ 
9 ก.พ. 65 

13.30-16.30 
ซักซ้อมพิธีอัญเชิญตราประจ า

มหาวิทยาลัย 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1   หอประชุมมหาวิทยาลัย กพน./องค์การฯ 

จันทร ์
14 ก.พ. 65 

06.00-10.30  
วันพระราชทานามราชภัฏและพิธี

อัญเชิญตราพระประจ ามหาวิทยาลัย 

นักศึกษา 

ทุกชั้นปี                

ทุกคณะ 

สนามกีฬามหาวิทยาลัย กพน./องค์การฯ 

พุธ 
23 ก.พ. 65 

08.30-15.00 
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา  

ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 

นักศึกษาชั้นปี 

 1,2,3,4 

ทุกคณะ 

ลานกิจกรรม กพน. กพน./องค์การฯ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
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วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พุธ 
2 มี.ค. 65 

08.30-16.30  
กิจกรรมการอบรมเชงิปฏิบตัิการ 

ช่วยฟื้นคืนชีพ (รับจ้านวนจ้ากัด) 

นักศึกษาต้อง 

ลงทะเบียนในระบบ               

เพื่อขอเข้าร่วม

กิจกรรม 

แจ้งให้ทราบภายหลัง 
กพน./ 

งานพยาบาล 

23-29 
มี.ค. 65 

13.00-16.30 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธภ์ายในฯ 

 “117 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
นักศึกษาทุกชั้นป ี กพน. ก าหนด กพน./องค์การฯ 

พุธ 
30 มี.ค. 65 

 
08.00 – 12.30 

พิธีเปิด - ปิด  

การแข่งขันกีฬาสัมพันธภ์ายในฯ 

 “117 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 

นักศึกษาทุกชั้นป ี สนามกีฬามหาวิทยาลัย กพน./องค์การฯ 

เดือนมีนาคม 2565 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พุธ 
20 เม.ย. 65 

13.00-16.30 น าเสนอผลงานชมรม 
นักศึกษาชั้นปี 

 1,2,3,4 
หอประชุมมหาวิทยาลัย กพน./องค์การฯ 

พุธ 
27 เม.ย. 65 

13.00-16.30 กิจกรรมระดับคณะ 
นักศึกษา 

แต่ละคณะ 
คณะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

คณะ/  

สโมสรนักศึกษา 

เดือนเมษายน 2565 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1-31 
พ.ค. 65 

- 

กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์การ

ปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 

ส่งประกวดเป็นทีม กองพัฒนานักศึกษา กพน./องค์การฯ 

อังคาร 
31 พ.ค. 65 

13.00 – 16.30  กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 

นักศึกษาต้อง 

ลงทะเบียนในระบบ               

เพื่อขอเข้าร่วม

กิจกรรม 

แจ้งให้ทราบภายหลัง กพน. 

เดือนพฤษภาคม 2565 



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มด าเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน 
ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความส าคัญของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการก ากับดูแลของ
กระทรวงการคลังมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา 

ปัจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันท่ี 27 มกราคม 2560  และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุน
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการ
ด าเนินการท่ีมีข้อจ ากัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตก าลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการ
การบริหารจัดการและการด าเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมาย
เดียวกันและเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดให้มีลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 4 รูปแบบ คือ                     

(1) ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ กยศ.เดิม 

(2) ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต
ก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ หรือ กรอ.เดิม 

(3) ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาท่ีกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

(4) ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดให้กู้ยืมใน 2 ลักษณะแรกเท่านั้น 
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ประเภทผู้กู้ จะแบ่งออกเป็น 
1. ผู้กู้รายใหม่ (ไม่เคยกู้จากที่ใดมาก่อน) 
2. ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง (เคยกู้จากโรงเรียนเดิมมาแล้วและจะมากู้ท่ีราชภัฏอยุธยาต่อในปีการศึกษานี้) 
3. ผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัย (เคยกู้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยาในปีการศึกษาท่ีผ่านมาแล้ว จะเป็น
อัตโนมัติเมื่อกู้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยาเป็นปีท่ี 2 เป็นต้นไป) 

คุณสมบัติผู้ประสงค์กู้ยืม 
1. มีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาท/ปี  
อธิบาย รายได้ครอบครัวให้น ารายได้สุทธิท่ีไม่มีการบวกเงินเพิ่มอื่นๆและไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ  ดังนี้ 
 - พ่อและแม่ กรณีท่ีมีพ่อแม่ส่งเสียเลี้ยงดูโดยผู้กู้อยู่ด้วยกันกับพ่อและแม่  
 - พ่อหรือแม่ กรณีท่ีพ่อหรือแม่หย่าร้างกันแล้วมีคนใดคนหนึ่งส่งเสียเลี้ยงดูเพียงบุคคลเดียว 
 - ผู้ปกครอง กรณีท่ีพ่อและแม่ไม่มีการส่งเสียเลี้ยงดู 
2. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. เรียนในสาขาท่ีไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่ผ่านการประเมินหลักสูตร (ปี 64 กู้ยืมได้       

ทุกสาขา) 

ค่าใช้จ่ายที่สามารถกู้ยืมได้ 
 1. ค่าเล่าเรียน (จ านวนเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บท่ีระบุในใบแจ้งช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 
 2. ค่าครองชีพ (จ านวนเดือนละ 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อ 1 ภาคเรียน) 

 หมายเหตุ ผู้กู้สามารถเลือกกู้ยืมได้ ท้ัง 2 ค่าใช้จ่าย หรืออาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ ได้        
ตามความประสงค์ของผู้กู้ 
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ขั้นตอนการด้าเนินการขอกู้ยืม 
 

ขั้นตอน ประเภทผู้กู้ที่ต้องด้าเนินการ 
1. สมัครและขอรหัสผ่านเพ่ือระบบ DSL ท่ีหน้าเว็บ 
www.studentloan.or.th 

เฉพาะผู้กู้รายใหม ่

2. การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการกู้ยืม ให้ติดตามข่าว
ประชาสัมพันธ์ได้ท่ีหน้าเพจ กยศ.มรภ.อยุธยา 
https://www.facebook.com/studentloan.aru 

ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่อง 

3. การยื่นกู้ประจ าปีการศึกษาผ่านระบบ DSL จะเปิดให้ด าเนินการ
ในช่วงวันเปิดภาคเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดเรียนแบบระบบ
อาเซียน (23 สิงหาคม 64 ไปแล้ว) ให้ติดตามได้ท่ี 
หน้าเพจ กยศ.มรภ.อยุธยา 
https://www.facebook.com/studentloan.aru 

ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่อง 

4. การลงนามสัญญากู้ยืม ให้ติดตามวันเวลาท่ีลงนามสัญญาได้ท่ี
หน้าเพจ กยศ.มรภ.อยุธยา 
https://www.facebook.com/studentloan.aru 

ผู้กู้รายใหม ่
รายเก่าต่อเนื่อง 
ผู้ปกครองต้องไปลงนามสัญญาด้วย 

5. การส่งใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ปี 1) หรือส่งใบแจ้ง
ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ปี 2 – 5) 

ผู้กู้รายใหม ่
รายเก่าต่อเนื่อง 
รายเก่ามหาวิทยาลัย 

6. ลงนามแบบเบิกเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าครองชีพ ให้
ติดตามได้ท่ีหน้าเพจ กยศ.มรภ.อยุธยา 
https://www.facebook.com/studentloan.aru 

ผู้กู้รายใหม ่
รายเก่าต่อเนื่อง 
รายเก่ามหาวิทยาลัย 

7. รับเงินค่าครองชีพ (ผ่านบัญชีธนาคารท่ีระบุในสัญญา หลังจาก
ด าเนินการในข้อ 6 แล้ว 1 เดือน) 

ผู้กู้รายใหม ่
รายเก่าต่อเนื่อง 
รายเก่ามหาวิทยาลัย 

http://www.studentloan.or.th/
https://www.facebook.com/studentloan.aru
https://www.facebook.com/studentloan.aru
https://www.facebook.com/studentloan.aru
https://www.facebook.com/studentloan.aru
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การได้รับเงินที่นักศึกษากูย้ืม 

1. ค่าเล่าเรียน แบ่งออกตามประเภทนักศึกษา ดังนี้ 
 - ปี 1 ที่ช้าระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว เมื่อด าเนินการครบ 7 ขั้นตอนแล้ว งานการเงินจะโอนเงินคืน

ให้ไปยังบัญชีของผู้กู้ตามท่ีระบุในสัญญา เมื่อธนาคารอนุมัติและได้โอนเงินค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัยแล้ว 
 - ปี 1 ที่ยังไม่ช้าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและปี 2 – 5 เมื่อด าเนินการครบ 7 ขั้นตอนแล้ว        

งานการเงินจะตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนท่ี 5 และท าการเคลียร์ยอดค่าเทอมท่ีค้างช าระในภาคเรียนนั้นๆ         
เมื่อธนาคารอนุมัติและได้โอนเงินค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัยแล้ว 

2. ค่าครองชีพ ธนาคารจะโอนเงินไปยังบัญชีของผู้กู้ตามท่ีระบุในสัญญา เมื่อธนาคารอนุมัติและได้โอนเงิน
ค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัยแล้ว 

  

การด้าเนินการต่าง ๆ ให้นักศึกษาติดตามการประชาสัมพันธ์ 

ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของตนเอง 



ทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์
ทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา 
 1. เป็นนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี 
 2. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.20 
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 4. เป็นผู้ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 5. เป็นผู้ท่ีช่วยเหลือกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย 
 6. เป็นผู้นักศึกษาท่ีอยู่ระหว่างการขอรับทุนการศึกษาอื่นอยู่ ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

และนักศึกษาท่ีได้รับยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อ
ของมหาวิทยาลัย 

โดยหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอทุนการศึกษา ได้แก่  
 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
 2. ใบรายงานผลการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ (กรณีนักศึกษาใหม่ให้ใช้ใบรายงานผลการเรียนจาก

โรงเรียนเดิม) 

เงื่อนไขและแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน 
ทุนการศึกษา (ประเภททุนแบบได้เปล่ารายปี) 
นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา (ประเภททุนแบบได้เปล่ารายปี) จะต้องท าจิตอาสาตามหน่วยงานต่าง ๆ 

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 
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1. นักศึกษาจะได้รับเงินทุนการศึกษาต่อเมื่อมีชั่วโมงการท าจิตอาสาครบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด       
และส่งสมุดปฏิบัติงานให้ตรวจสอบตามท่ีกองพัฒนานักศึกษาก าหนด 

2. นักศึกษาสามารถท าจิตอาสาตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้ารับมอบทุนการศึกษาด้วยตนเองเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้น

สละสิทธ์ิ โดยกองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งก าหนดการ วัน เวลา มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาทราบภายหลัง 

ทุนการศึกษา (ประเภททุนต่อเนื่องจนสา้เร็จการศึกษา) 
1. ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ จะต้องปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย จ านวน 8 - 12 ชั่วโมง/เดือน และเข้าร่วมสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม         
เข้าสู่อาชีพในพื้นท่ี และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 

2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมร่วมสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อ           
เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นท่ี และสร้างเครือข่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และเข้าประชุมต่าง ๆ 
ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 

3. ทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10) นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุน
พระราชทานฯ และเข้าประชุมต่าง ๆ ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ก าหนด 

4. ทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุน
พระราชทานฯ และเข้าประชุมต่าง ๆ ท่ีโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาก าหนด 

ทุนการศึกษา (ประเภทผู้น้านักศึกษาในสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา) 
นักศึกษาท่ีเป็นประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา            

และนายกสโมสรนักศึกษา โดยจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตลอดปีการศึกษาในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ 
1. ประธานสภานักศึกษา   ทุนละ 8,000 บาท 
2. นายกองค์การนักศึกษา  ทุนละ 8,000 บาท  
3. นายกสโมสรคณะ    ทุนละ 8,000 บาท 
4. คณะกรรมการองค์การนักศึกษา  ทุนละ 5,000 บาท 
 



[ 33 ] 

ทุนการศึกษา (ประเภทตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย) 
นักศึกษาท่ีเป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย ท่ีได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(รอบมหกรรม) จะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้  
1. เหรียญทอง     ทุนละ 8,000 บาท 
2. เหรียญเงิน     ทุนละ 5,000 บาท 
3. เหรียญทองแดง    ทุนละ 3,000 บาท 

ทุนการศึกษา (ประเภทนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย) 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการประกวด แข่งขันความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับประเทศ  

และได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 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) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบริการหอพักส าหรับนักศึกษาหญิงท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ ห่างไกล         
หรืออยู่ต่างจังหวัด หอพักนักศึกษา (หอพักอู่ทอง) มีบริเวณเป็นสัดส่วน มีรั้วรอบขอบชิด อยู่ในความดูแล           
ของอาจารย์ประจ าแต่ละหอพัก มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท้ังกลางวันและกลางคืน ซึ่งมีหอพักท้ังหมด             
4 อาคาร คือ หอ 3 หอ 4 หอ 5 และหอ 6 

ส้าหรับนักศึกษาที่สนใจจะเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้ด้าเนินการย่ืนเอกสาร ดังนี ้
1. ใบสมัคร สามารถติดต่อรับได้ท่ี กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 
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 
 ห้องพักเดี่ยว (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. เสียค่าไฟฟูาหน่วยละ 7 บาท 
2. ค่าประกันของเสียหาย 1,200 บาท/คน 
3. อุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในห้องพัก ได้แก่ เตียง ท่ีนอนขนาด 3.50 ฟุต ตู้ใส่เสื้อผ้า  

โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี ้
4. เวลาเปิด – ปิดหอพัก ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. 
 
 



งานพยาบาล 
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กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ความส าคัญในการดูแลเอาใจ ใส่          
ด้านสุขอนามัยของนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดบริการแพทย์ (จิตอาสา) มาให้การตรวจรักษาและ          
ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ เฉพาะวันพุธ ในเวลา 10.00 – 12.00 น. พร้อมเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล            
คอยให้บริการและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา โดยจัดให้บริการ ณ งานพยาบาล อาคารปุาตอง              
ชั้น 1 

บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 

ตามท่ีรัฐบาลได้จัดให้มีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) หรือ บัตร 30 บาท รักษาทุกโรค        
ซึ่งเป็นโครงการรัฐบาลท่ีท าเพื่อ ให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ  โดยคนไทยทุกคนสามารถรับบริการรักษา
โรคตามภูมิล าเนาของตน โดยภาครัฐจะให้ประชาชนลงทะเบียน กับโรงพยาบาลและรัฐจัดสรร งบประมาณ           
ลงในโรงพยาบาลตามจ านวนคน ซึ่งในการเข้ารับบริการในปัจจุบันผู้ปุวยสามารถยื่นบัตรประจ าตัวประชาชน        
กับโรงพยาบาลท่ีตนเองมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ 

กองพัฒนานักศึกษา เล็งเห็นถึงความส าคัญซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด
และมาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจจะเกิดเจ็บปุวยจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือไม่สะดวกท่ีจะเดินทางกลับไปรักษาตัวยังภูมิล าเนาเดิม           
กองพัฒนานักศึกษาจึงอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา พร้อมท้ังประสานงานกับโรงพยาบาลในการย้ายสิทธิ์
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ให้แก่นักศึกษาท่ีประสงค์จะเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยนักศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จะต้องน าหลักฐาน
เอกสารมายื่น ณ งานพยาบาล อาคารปุาตอง ชั้น 1 ดังนี้ 

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



งานนักศึกษาวิชาทหาร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ท าหน้าท่ีควบคุมก ากับดูแลนักศึกษา
วิชาทหาร ตั้งแต่ ปีท่ี 2 - 5 ระหว่างท่ีศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย 

ส าหรับนักศึกษาท่ีได้เข้ารับการศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาเดิม และต้องการโอนย้ายจากสถานศึกษา
เดิมมาศึกษาวิชาทหารต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ด าเนินการ ดังนี้ 

คุณสมบัติผู้สมัคร  
 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. จบนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาเดิมมาแล้วอย่างน้อย 1 ชั้นป ี
 3. จบการศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาเดิมระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 เท่านั้น 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 2 ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน 2 ฉบับ 
3. ส าเนาหนังสือรับรองจบ นศท. โดยขอจากหน่วยฝึก นศท. 
   (ในกรณีท่ีจบจากสถานศึกษานอกจังหวัดอยุธยาและสระบุรี) จ านวน 2 ฉบับ 
4. ใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.1)        จ านวน 2 ฉบับ 
5. รูปถ่ายชุด นศท.หรือชุดนักศึกษา                                จ านวน 2 รูป 
6. ใบรายงานตัว นศท. (รด.2)                                         จ านวน 1 ฉบับ (อยู่ในโพสของ Line กลุ่ม) 

7. ใบแสดงข้อมูลการเดินทาง(เฉพาะผู้สมัครปี 4)            จ านวน 1 ฉบับ (น าไปในวันท่ีรายงานตัว) 

ขั้นตอนการด้าเนินการ 
1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/x5U8JpUKrLA6b7W16 
2. สมัครได้ตั้งบัดนี้ – 15 สิงหาคม 64 เท่านั้น 
3. ส่งเอกสารสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 64 เท่านั้น 
4. เฉพาะปี 2 – 3 มีค่ารายงานตัว จ านวน 710 บาท และไม่ต้องไปรายงานตัว 
5. ปี 4 ต้องไปรายงานตัวและทดสอบร่างกาย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดอยุธยา 
 

https://forms.gle/x5U8JpUKrLA6b7W16
https://forms.gle/x5U8JpUKrLA6b7W16
https://forms.gle/x5U8JpUKrLA6b7W16
https://forms.gle/x5U8JpUKrLA6b7W16
https://forms.gle/x5U8JpUKrLA6b7W16
https://forms.gle/x5U8JpUKrLA6b7W16
https://forms.gle/x5U8JpUKrLA6b7W16
https://forms.gle/x5U8JpUKrLA6b7W16
https://forms.gle/x5U8JpUKrLA6b7W16
https://forms.gle/x5U8JpUKrLA6b7W16
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การเรียนและการเข้ากลุ่มของนักศึกษาวิชาทหาร 
1. ชั้นปีท่ี 2 – 3 จะเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 - กรณีท่ีมีการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์โควิด-19 จะเรียนในวันอังคารของทุกสัปดาห์ 
 - กรณีท่ีเรียนปกติ (ต้องไปท่ีศูนย์ฝึกอยุธยา) จะเรียนในวันเสาร์เพื่อหลีกเลี่ยงการลาเรียนท่ี

มหาวิทยาลัย 
2. ชั้นปีท่ี 4 – 5 จะเรียนร่วมกันทุกสถานศึกษาในจังหวัดอยุธยาและสระบุรี ณ มณฑลทหารบกท่ี 18         

จังหวัดสระบุรี 
3. การเรียน การฝึก การฝึกภาคสนามจะต้องติดตามกับทางศูนย์ฝึกอย่างเคร่งครัด 
 การเรียนและการฝึกภาคที่ตั้ง 
 - ปี 2 – 3 ประมาณสิงหาคมไปแล้ว เรียนอาทิตย์ละ 1 วัน (ศูนย์ฝึกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง         

ในภายหลัง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19) ห้ามหยุดเกิน 2 ครั้งจะหมด
สิทธิ์เข้าภาคสนามและต้องซ้ าชั้น 

 - ปี 4 – 5 เดือนตุลาคมของทุกปี เรียน 10 วันรวด จะต้องลาเรียนจากมหาวิทยาลัยไปเรียน           
ใหค้รบ 10 วัน ห้ามหยุดเกิน 2 วันจะหมดสิทธิ์เข้าภาคสนามและต้องซ้ าชั้น 

 การฝึกภาคสนาม 
 - ปี 2 – 3 ประมาณปลายเดือนมกราคมไปแล้วของทุกปี ณ ศูนย์ฝึกห้วยจระเข้ จ.สระบุรี จ านวน 

5 วัน หากมีสถานการณ์โควิด-19 อาจจะมีการฝึกภาคสนามออนไลน์แบบปีการศึกษา 2563          
ท่ีผ่านมา 

 - ปี 4 – 5 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปี ณ ค่ายนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.
กาญจนบุรี จ านวนวัน นศท.หญิง 5 วัน/นศท.ชาย 7 วัน หากมีสถานการณ์โควิด-19 อาจจะมี
การฝึกภาคสนามออนไลน์แบบปีการศึกษา 2563 ท่ีผ่านมา  

 4. หากมีการลาเพื่อการด าเนินการต่างๆในข้อ 1-3 มหาวิทยาลัยจะท าหนังสือขออนุญาต          
อาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองให้ได้รับทราบ 



การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 
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นักศึกษา (ชาย) สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่ีไม่ได้เรียนวิชาทหารตามหลักสูตร จะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ ตามกฎหมายว่าด้วย การรับราชการทหาร แต่ถ้าก าลัง ศึกษา            
อยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจ าการ          
ก็สามารถกระท าได้ แต่เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องไปตรวจเลือกทหารทันที  

ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการย่ืนค าร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจ าการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้ขอผ่อนผัน  
1. นักศึกษาชายท่ีไม่ได้เรียนวิชาทหาร (นศท./หรือท่ีเรียกติดปากว่า รด.)  
2. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ.นั้น ๆ (ยกตัวอย่างเช่น เกิดปี 2544 อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ในปี 2564                 

ไม่ว่าจะเกิดเดือนใดก็ตาม) 
3. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในปัจจุบัน 

เอกสารประกอบการขอผ่อนผัน ประกอบด้วย 
1. ใบค าร้องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาสด.9  (ได้เมื่ออายุ 17 ปีบริบูรณ)์  จ านวน 3 ฉบับ   
3. ส าเนาสด.35 (ได้เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ)์  จ านวน 3 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน 3 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 3 ฉบับ 
6. ส าเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้าม)ี  จ านวน 3 ฉบับ 
7. ส าเนา สด.43 (กรณีท่ีเคยผ่อนผันท่ีสถานศึกษาอื่นมาแล้ว) จ านวน 3 ฉบับ 
8. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา   จ านวน 3 ฉบับ 

หมายเหตุ 1. เอกสารท่ีถ่ายส าเนามาให้ลงนามส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  2. เอกสารข้อ 1 ติดต่อรับได้ท่ีกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 
  3. เอกสารข้อ 7 ติดต่อท าเรื่องท่ีกองบริการการศึกษา 
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วิธีการและขั้นตอนการด้าเนินการ 
1. ติดต่อกองบริการการศึกษา เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
2. เมื่อได้รับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาแล้ว ให้น าเอกสารท้ังหมดมาติดต่อกองพัฒนานักศึกษาชั้น 2 
3. กรอกข้อมูลลงในระบบออนไลน์และใบค าร้องขอผ่อนผันฯ 
4. ส่งเอกสารประกอบท้ังหมด ณ กองพัฒนานักศึกษาชั้น 2 ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม ถึงวันที่             

30 พฤศจิกายน ของปีนั้น ๆ หากเลยเวลาท่ีก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะขอผ่อนผันต้องไปจับใบด า-ใบแดงตาม
วันท่ีระบุในหมายเรียก (แบบ สด.35) 

5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันฯ ในวันท่ี 15 ธันวาคม ของทุกปี ณ กองพัฒนานักศึกษา 
6. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันฯ ในอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี ณ อ าเภอภูมิล าเนาทหาร 
7. ในข้อ 5 - 6 เมื่อได้ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว หากไม่ปรากฏรายชื่อให้รีบแจ้งและเข้ามาพบเจ้าหน้าท่ี          

ท่ีกองพัฒนานักศึกษาทันทีเพื่อท าการตรวจสอบเอกสาร 
8. เมื่อมีรายชื่อปรากฏตามข้อ 5 – 6 แล้วให้ไปรายงานตัวผ่อนผันฯ ตามท่ีระบุในหมายเรียก (แบบ 

สด.35) หากไม่ไปรายงานตัวจะมีความผิดทางกฎหมายระวางโทษถึงจ าคุกถึง ๓ ปี 
9. เมื่อรายงานตัวผ่อนผันประจ าปีการศึกษานั้นเรียบร้อยแล้วให้เก็บหลักฐาน แบบ สด.43 ไว้ เพื่อยืนยัน

สิทธิ์ผ่อนผันต่อในปีการศึกษาถัดไป 
10. การขอผ่อนผันจะกระท าได้เมื่อมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่เท่านั้น โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 26 ปี

บริบูรณ ์
11. เมื่อส าเร็จการศึกษา/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา/มีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ส าเร็จ

การศึกษา นักศึกษาจะต้องรายงานตัวเพื่อเกณฑ์ทหารในปีนั้น ๆ โดยไม่มีข้อยกเว้น 

การผ่อนผันทหารเป็นการขอขยายเวลาออกไป เพ่ือไม่ให้ต้องเข้าเกณฑ์ทหารในช่วงศึกษา ป.ตรีเท่านั้น 
เมื่อส้าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษาแล้วต้องกลับไปเกณฑ์ตามเดิมทกุกรณี 

ผ่อนผันทหารไม่ใช่การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เมื่อจบหรือพ้นสภาพนักศึกษาก็ตอ้งจับใบด้า-แดง อยู่ดี 



การขอผ่อนผันค่าเล่าเรียน 
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กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายในการขยายระยะเวลาการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษา ท่ีมีปัญหาทางด้านการเงินไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียนเรียนในแต่ ละ        
ภาคเรียนได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าเล่าเรียนได้ซึ่งจะช่วยขยาย
ระยะเวลาการช าระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาออกไปได้อีกตามท่ีกองบริการการศึกษาก าหนด โดยนักศึกษา
จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา                 
จะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบทุกภาคเรียน 

ส าหรับนักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะยื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

คุณสมบัติผู้ยื่นแบบค้าร้อง 
- เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

เอกสารประกอบการในการย่ืนค้าร้อง 
1. แบบค าร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบลงทะเบียนเรียน   จ านวน 1 ฉบับ 

ส่งเอกสารยื่นค้าร้อง 
- ส่งเอกสารย่ืนค าร้อง ได้ท่ี กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
 



การขอหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา 
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นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อน าไปเป็นเอกสารประกอบการขอรับ
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก หรือขอให้มหาวิทยาลัยรับรองความประพฤติให้ส าหรับใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสมัครเข้าท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษาได้ 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ 
1. ติดต่อขอรับใบค าร้องขอหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 
2. กรอกใบค าร้องให้ครบถ้วนและน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติ         

ของนักศึกษา 
3. ส่งใบค าร้องและเอกสารประกอบ ได้ท่ี 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 าเนาเอกสารหน่วยงานท่ีให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองความประพฤติ จ านวน 1 ฉบับ 
 

 



งานแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนว
การศึกษาและการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือออกไปประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการ
หรือระบบในการดูแล ให้ค าปรึกษา แนะแนว และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจน              
ส าเร็จการศึกษา    

ดังนั้น เมื่อนักศึกษาท่ีเข้ามาสู่ระบบการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และตั้งแต่
ก้าวแรกท่ีนักศึกษาทุกคนเข้ามายังรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะพบกับความเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีเคยศึกษา            
อยู่ในระดับมัธยมหรืออาชีวศึกษา นักศึกษาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ รอบตัว อาทิ ระบบการเรียน         
การสอนแบบใหม่ เพื่อนใหม่ ครูอาจารย์ใหม่ และวัยของนักศึกษาท่ีก าลัง เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ในช่วงวัยรุ่น            
จะมีพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ บุคลิกภาพท่ีเปลี่ยนไป อาจท าให้นักศึกษาเกิดความกังวลท่ีจะต้องปรับตัว           
ใหเ้ข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ และสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น การคบเพื่อน การตัดสินใจ การเรียน การใช้ชีวิตอยู่กับ
เพื่อน ๆ ภายในหอพัก การท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน เป็นต้น   

กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าท่ีโดยตรงในการให้บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษา ดูแล และคอยช่วยเหลือ
นักศึกษาตั้งแต่เข้ามาศึกษาจนส าเร็จการศึกษาออกไป นักศึกษาสามารถขอเข้ารับปรึกษาได้ในทุก ๆ               
ช่องทางท่ีนักศึกษาสะดวก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยรับบริการให้ค าปรึกษา และแนะน าแก่ให้นักศึกษา ดังนี้ 

ช่องทางในการติดต่อ 
 https://web.facebook.com/dsd.aru (Page กองพัฒนานักศึกษา มรภ.อยุธยา) 

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

https://web.facebook.com/dsd.aru
https://web.facebook.com/dsd.aru


ระเบียบ 

นักศึกษา 

ประกาศ 

มหาวิทยาลัย 



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกต ิ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกต ิ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

และการซ่อมกิจกรรมนักศึกษา 

[ 46 ] 



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์  

ปีการศึกษา 2564 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 

[ 48 ] 



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 

[ 49 ] 



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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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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 

นักศึกษาหญิง นักศึกษาชาย 

เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนยาวทรงสุภาพ 

ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ 

เข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ 
เครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 

กางเกงขายาวสีด าทรงสุภาพ 

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 
ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลวดลาย 

เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นทรงสุภาพ 
ไม่บาง ขนาดพอเหมาะไมร่ัดรูป 

ตุ้งติ้งเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ 

เข็มเครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 
กระดุมโลหะ 

เครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 

เข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ 
เครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 

กระโปรงสีด าจีบรอบตัว 
ความยาวคลุมเข่าพอประมาณ 

รองเท้าผ้าใบสีขาว 
ถุงเท้าสีขาวไม่มลีวดลาย 

เนคไทสีด า 
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การแต่งกายชุดพิธีการ ชั้นปีที่ 1 - 4 

นักศึกษาหญิง นักศึกษาชาย 

เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนยาวทรงสุภาพ 

ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ 

เข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ 
เครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 

กางเกงขายาวสีด าทรงสุภาพ 

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 
ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลวดลาย 

เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นทรงสุภาพ 
ไม่บาง ขนาดพอเหมาะไมร่ัดรูป 

กลัดกระดุมที่คอ 

เข็มเครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 
กระดุมโลหะ 

เครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 

เข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ 
เครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 

กระโปรงสีด าจีบรอบตัว 
ความยาวคลุมเข่าพอประมาณ 

รองเท้าคัตชูหนังสีด า ทรงสุภาพ 
ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว 

เนคไทสีด า 
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นักศึกษาหญิง นักศึกษาชาย 

เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวทรงสุภาพ 

ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ 

เข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ 
เครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 

กางเกงขายาวสีด าทรงสุภาพ 

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 
หรือรองเท้าผ้าใบสีด า  
สีกรมท่าหรือสีขาว  
ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย 
ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลวดลาย 

เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นทรงสุภาพ 
ไม่บาง ขนาดพอเหมาะไมร่ัดรูป 

ตุ้งติ้งเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ 

เข็มเครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 
กระดุมโลหะ 

เครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 
เข็มขัดสีด า หัวเข็มขัดโลหะ 
เครื่องหมายมหาวทิยาลัยฯ 

กระโปรงสีด าทรงเอ 
ความยาวคลุมเข่าพอประมาณ 

รองเท้าคัตชูหนังสีด า ทรงสุภาพ 
ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกนิ 2 นิ้ว 

หรือรองเท้าผ้าใบสีด า  
สีกรมท่าหรือสีขาว  

และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย 

เนคไทสีด า 

การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 4 
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นักศึกษาหญิง นักศึกษาชาย 

เสื้อมหาวิทยาลัย 

กางเกงวอร์ม 

รองเท้าผ้าใบ 

เสื้อมหาวิทยาลัย 

กางเกงวอร์ม 

รองเท้าผ้าใบ 

การแต่งกายชุดกิจกรรม ชั้นปีที่ 1 - 4 
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ช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสาร  

กองพัฒนานักศึกษา 

เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (www.aru.ac.th/dsd) 

Facebook Page กองพัฒนานักศึกษา มรภ.อยุธยา 
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