
  



   
 
 
 
 
 
 
 

  ในนามของคณะผู ้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน
สู่ร้ัวเหลืองแดง มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยความยินดียิ่ง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษา
ที่เก่าแก่มีอายุครบรอบ 117 ปี ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ที่ผ่านมาผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติมากมาย ในปัจจุบัน 
มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจ ัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ประเทศไทยและทุกประเทศทั ่วโลก           
ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เฝ้าระวัง และมีมาตรการ
ป้องกันตามระเบียบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไว้เป็นเป็นอยา่งดี 
รวมทั้งมีการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และยังมีการช่วยเหลือสังคม ชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
  จากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที ่มีความ
คล่ีคลายลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลใหท้างมหาวิทยาลัยมี
การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับของมหาวิทยาลัยในรูปแบบปกติ 
และมีการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหากต้องมีการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ เช่น การมีศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
(IDLC) เพื ่อสนับสนุนการสอนออนไลน์ให้กับคณาจารย์ และยังมี           
การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู ้ปกครองและนักศึกษาด้วย เช่น  
การให้ทุนการศึกษาและอื่น ๆ  
  ในโอกาสนี้ขอส่งความปรารถนาดีไปยังนักศึกษาใหม่ทุกคน 
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใฝ่หาความรู้ ทำกิจกรรม
ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวัง
ตั้งใจไว้ทุกประการ 

  
 

 
 

  
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ ์ ประดบัเพ็ชร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

สารอธิการบดี 
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
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สารบัญ 

 เร่ือง            หน้า 
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ตอนที่ 1 แนะนำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       1 

 ❖ สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      2 

❖ สีประจำมหาวิทยาลัย ธง ดอกไม้ คติธรรม       3 

 ❖ รายชื่อมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ัวประเทศ        4 

 ❖ ประวัตมิหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา       5 

 ❖ หัวหน้าสถานศึกษาจากอดตีถึงปัจจุบัน        7 

 ❖ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลกัษณ์ อัตลักษณ ์ค่านิยมองค์กร     8 

❖ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ นโยบาย       9 

 ❖ รายนามคณะผู้บริหาร          10 

 ❖ กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ และรายชื่ออาจารย์ประจำคณะ     11 

 ❖ กรรมการบริหารคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   14 

 ❖ กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   19 

 ❖ กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ และรายชื่ออาจารย์ประจำคณะ    23 
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง         

 ❖ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา  
 และปริญญาตรี พ.ศ. 2560         27 

 ❖ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา  
 และปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564        36 

 ❖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการให้ผู้สำเรจ็การศึกษาปริญญาตรีได้รับ 
 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550   37 

 ❖ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน  
 และการจ่ายค่าธรรมเนยีมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552   38 

 ❖ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน  
 และการจ่ายค่าธรรมเนยีมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  40 

 ❖ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน  
 และการจ่ายค่าธรรมเนยีมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558  41 

 ❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นราย วิชาเรียน และการศึกษา 
 รายวิชาเรียนเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558         42 

❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน  
 การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552         43 

 ❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์  
 จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลกัสตูรระดับ  
 ปริญญาตรี พ.ศ. 2553          44 

❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน  
 การเพ่ิม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558   46 

❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   48 

❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง  
 พ.ศ. 2556           50 
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สารบัญ 

 เร่ือง            หน้า 
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ต่อ)  

❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเรียน 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน         51 

 ❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การย้ายสาขาวิชาเรียนสำหรับนักศึกษา  
 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559         52 

 ❖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดำเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558 54  

❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานสหกิจศึกษา  58 

 ❖ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น 
เพ่ือจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561    62  

❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
 ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ พ.ศ. 2565        64 

 ❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 ศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ      66 

 ❖ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเกบ็เงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงิน   
 เพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560      67 

 ❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและ 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ภาคพิเศษ       69 

 ❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา 
พ.ศ. 2563           72 

 ❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายส่งเสรมิทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล 
ให้กับนักศึกษา           74 

 ❖ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
 และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา พ.ศ. 2553    75 

 ❖ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
 และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555  78 

 ❖ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
 และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564  80 

 ❖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษา 
 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พ.ศ. 2552         83 

 ❖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550   84 

 ❖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย 
 นักศึกษา พ.ศ. 2557            89 

 ❖ ข้อมูลรายวิชาท่ีนักศึกษาสามารถโอนผลการเรยีน/ยกเว้นรายวิชาได ้ประจำปีการศึกษา 2565  91 
ตอนที่ 3 หน่วยงานบริการนักศึกษา          

 ❖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ       93 

 ❖ กองบริการการศึกษา          95 

 ❖ สหกจิศึกษา           95 

❖ โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ       98 

 ❖ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      99 

 ❖ บริการไปรษณีย์          100 

 ❖ คำถาม – คำตอบ สำหรบันักศึกษา        101 
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 เร่ือง            หน้า 
ตอนที่  4  โครงสรา้งหลักสตูร 
โครงสร้างหลกัสูตร           109 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           110 
 คณะครุศาสตร์   
 สาระสำคญัของหลักสตูร          121 

  ❖ คณิตศาสตร์ 4 ปี         122 

  ❖ สังคมศึกษา 4 ปี         125 

  ❖ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี        128 

  ❖ คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี        131 

  ❖ วิทยาศาสตร์ 4 ปี         134 

  ❖ พลศึกษา 4 ปี         137 

  ❖ การสอนภาษาไทย 4 ปี        140 

  ❖ การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี        143 

  ❖ การประถมศึกษา 4 ปี        146 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสำคญัของหลักสตูร          149 

  ❖ ภาษาอังกฤษ 4 ปี         150 

  ❖ ภาษาไทย 4 ป ี         154 

  ❖ ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี         157 

  ❖ การสอนภาษาจีน 4 ปี        161 

  ❖ การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ป ี       165 

  ❖ สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 4 ป ี      169 

  ❖ ประวัติศาสตร์ 4 ปี         173 

  ❖ ดนตรศีึกษา 4 ป ี         176 

  ❖ ดนตรีสากล 4 ปี         183 

  ❖ ประยุกต์ศิลป ์4 ป ี         190 

  ❖ ศิลปะการแสดง 4 ปี         193 

  ❖ นิติศาสตร์ 4 ปี         196 

  ❖ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ป ี        200 

❖ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี        203 

  ❖ การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น 4 ป ี      207 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสำคญัของหลักสตูร              211 

  ❖ เกษตรศาสตร์ 4 ปี         212 

  ❖ เคมี 4 ปี          215 

  ❖ คหกรรมศาสตร์ 4 ป ี        219 

❖ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี        223 

  ❖ เทคโนโลยสีารสนเทศ 4 ปี        227 

  ❖ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี       230 
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สารบัญ 

 เร่ือง            หน้า 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ❖ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ป ี        233 

  ❖ จุลชีววิทยา 4 ปี         237 

  ❖ วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 4 ป ี     240 

  ❖ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ป ี        243 

  ❖ เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี        247 

  ❖ วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี        250 

  ❖ วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี         254 

  ❖ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)       258 

  ❖ สาธารณสุขศาสตร์ 4 ป ี        261 

  ❖ วิทยาศาสตร์ศึกษา 4 ปี        264 
 คณะวทิยาการจดัการ 
 สาระสำคญัของหลักสตูร          269 

  ❖ การบัญชี 4 ปี         270 

  ❖ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี       275 

  ❖ การตลาด 4 ป ี         278 

  ❖ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี        282 

  ❖ การจัดการ 4 ปี         285 

  ❖ การจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 4 ป ี      288 

  ❖ การจัดการธุรกิจธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ป ี      291 

  ❖ การท่องเท่ียว 4 ปี         294 

  ❖ ธุรกิจและอาชีวศึกษา 4 ปี        298 
ภาคผนวก 
-  การใช้งานระบบบริการนักศึกษา         303 
-  หมายเลขโทรศพัท์ภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      324 
-  Download คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565        325 
-  แบบบันทึกข้อมูลการเรียนตลอดหลักสตูร        326 
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา         
โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณา         
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล               
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร 
กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นเศวตฉัตรตั้งอยู่บน
พระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า “ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน” โดยที่วันที่บรมราชาภิเษกตาม
โบราณราชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศและสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด มีวงรี
อีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกรจารึกชื่อสถาบันราชภัฏ ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย จารึกชื่อท่อนบนเป็นภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”  

ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHRANAHKON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY” 
สีน้ำเงิน : แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 

  สีเขียว :   แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
  สีทอง :   แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
  สีส้ม :  แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สีขาว : แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
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สีประจำมหาวิทยาลัย 

สีเหลือง  แดง  

 
 

ธงประจำมหาวิทยาลัย 

สีเหลือง (อยู่ด้านบน) 
สีแดง (อยู่ด้านล่าง) 
มีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง 

 
 

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย 

ดอกโสน 

 
 
 
 
 
 
 
 

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย 

สิกขา กาโม  ภวํ  โหติ หมายถึง ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ 
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รายชื่อ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ประวัต ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ระยับศรี  กาญจนะวงศ์* 

1. บทนำ 
 

 คนที่อยู่กรุงเก่าอย่างเจ้าของ 
 โปรดช่วยมองให้ซึ้งถึงความหลัง 
 โรงเรียนฝึกหัดครู  ที่หลังวังฯ 
 คือการต้ังต้นชีวิต  วิทยาลัย  ( ครูพระนครศรีอยุธยา ) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย   
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-35276-555 โทรสาร 0-3532-2076 
 ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ จำนวน 30,000 บาท 
ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวัง
จันทรเกษมสอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1-2-3 แต่เพิ่มวิชาคร ู
 พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดำเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 
 พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมข้ึนสอนวิชากสิกรรมที่ตำหนักเพนียด 
 พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตำหนักเพนียดแห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลตำหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”            
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
 พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตำหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตำบลหัวแหลม   
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  
1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจำ) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลมโรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณ
ด้านข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตำบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก
อู่ทองในปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2497  
 พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ.ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมการฝึกหัดครูรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ป ี
 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2              
ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
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พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัย
ครูพระนครศรีอยุธยา ทำการผลิตครูหลายระดับ 
 พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ. สูง,ป.ม. หรือ พ.ม. 
เปิดปีแรก 2 สาขา คือ สาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 
 พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5,
ป.กศ. และ ป.ป. และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง, ป.วส.,ป.ม. และ พ.ม. 
 พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5,ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร          
4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ครูครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี พร้อมๆกัน 
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ
วิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  
 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ           
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 
 พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต           
สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
เริ่มมีผลบังคับใช้ทำให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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หัวหน้าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

โรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา 

2479 – 2480 นายเติม ทับทิมทอง 
2480 – 2487 นายฉลอง  ศรีจันทร์ 
2487 – 2497 นายชัยวัฒน์ ยุกติรัตน์ 
2497 – 2501 นายประยุทธ สวัสดิสิงห์ 
2501 – 2508 นายทวี โปราณานนท์ 
2508 – 2508 นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา 
2508 – 2509 นายจินต์ รัตนสิน 

โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา 

2479 – 2479 นางสาวสมสวัสดิ์  จามรวรรณ 
2479 – 2481 ม.ล.หญิง  ทินกร 
2481 – 2487 นางพิสิฏฐ์  เวชชภูมิ (ทองฟุ อุบลพันธ)์ 
2487 – 2492 นางสาวจารุนีย์  มฤคทัต 
2492 – 2501 นางสาวพเยาว์  ศรีหงส์ 
2501 – 2511 นางสาวอนงค์  สังขะวร 
2511 – 2511 นายจินต์  รัตนสิน(รักษาการฯ) 

วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 

2509 – 2517 นายจินต์  รัตนสิน 
2517 – 2519 ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ์ 
2519 – 2521 รศ.สุรพันธ์  ยันต์ทอง 
2521 – 2523 รศ.ดร.เจริญผล  สุวรรณโชติ 
2523 – 2524 นายจำเริญ  เสกธีระ 
2524 – 2531 นายโสภณ  สุวรรณโรจน์ 
2531 – 2532 รศ.ธง  รุญเจริญ 
2532 – 2536 ดร.จรินทร์  ชาติรุ่ง 
2537 – 2538 รศ.วิทยา  รุ่งอดุลพิศาล 

สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2538 – 2546 รศ.ดร.บุหงา  วัฒนะ 
2547 - 2547 ผศ.สุวิทย ์ เฑียรทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2547 – 2552 รศ.สุวิทย์  เฑียรทอง 
2552 – 2556 ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ 
2556 – 2556 ดร.อุทัย  ดุลยเกษม (รักษาการฯ) 
2556 – 2557 นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ (รักษาการฯ) 
2557 – 2557 ดร.เกษม  บำรุงเวช (รักษาการฯ) 
2557 – 2558 รศ.ดร.นพวรรณ   ธีระพันธ์เจริญ (รักษาการฯ) 
2558 – 2562 ดร.เกษม   บำรุงเวช 
2562 – ปัจจุบัน รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  

 

ณ วันท่ี  5  มิถุนายน  2562 
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ปรัชญา 
      คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
 
วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 
พันธกิจ 
 1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น         
และของชาติ 
 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ            
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ        
การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ 
 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เช่ียวชาญงานครู  เชิดชูมรดกโลก 
 
อัตลักษณ์ 
 มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 
 
ค่านิยมองค์กร 
 วัฒนธรรมองค์กร : “ร่วมคิด ร่วมทำ น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน” 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเป็น 
คนเก่งมีความรู้ รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้ 
2. ด้านความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ 
3. ด้านทักษะ มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการ

ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
4. ด้านบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 

 
นโยบาย 
 1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ           
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา           
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ          
การให้บริการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุน พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า เพื่อให้
เกิดการจัดการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลัก            
ธรรมาภิบาล และนำวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและ
การวิจัยสู่ระดับสากล 
 10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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รายนามคณะผู้บริหาร  
 

 1. รองศาสตราจารย ์ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 2. อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์    รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 6. อาจารย์ ดร.นพดล  ปรางค์ทอง   รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการ 
            สภามหาวิทยาลัย 

7. ดร.กิติมา  ทามาลี  7. ผู้ช่วยศาสตราจารยย์ุพิน พวกยะ   ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ผศ.บุญไท  เจริญผล   8. อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว    ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและกฎหมาย 
  9. อาจารย์สุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด   ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ 
9. ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป ์  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บริบูรณ์  ชอบทำดี  คณบดีคณะครุศาสตร ์   

 11. รองศาสตราจารย ์ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 13. อาจารย์ประพันธ์  แสงทองดี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สุรินทร์  ศรีสังข์งาม  ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าโรช  ปุริสังคหะ  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 18. นางลักขณา  เตชวงษ์    ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   
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คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 

 

คณบดีคณะครุศาสตร์     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บริบูรณ์  ชอบทำดี 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชาวนา 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ    อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักดิ์ 
 หัวหน้าสำนักงานคณบดี    ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา  พาวินัย 
 หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ    อาจารย์ ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ 

 ประธานกลุ่มวิชาชีพครู     อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชาวนา 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

   การประถมศึกษา    อาจารย์สุพัตรา  ฟักอ่อน 

   การศึกษาปฐมวัย    ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์รภัทร  นิยมชัย 

   การศึกษาพิเศษ    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย 

   การสอนภาษาไทย    ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ันจิรา  หาวิชา  

   การสอนภาษาอังกฤษ   อาจารย์นฤมล  ตันติชาติ  

   คณิตศาสตร์    อาจารย์สุพินดา  เพชรา  

   คอมพิวเตอร์ศึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง 

   พลศึกษา     ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นกานต์  ขาวสำลี 

   วิทยาศาสตร์    อาจารย์ ดร.พัชรภร  พูลบุญ  

   สังคมศึกษา       อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์  
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อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 

ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดสาขาวิชา 
1 อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  มสีง่า ค.ด. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) การประถมศึกษา 
2 ผศ.รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล กศ.ม. (การประถมศึกษา) การประถมศึกษา 
3 อาจารย์อัจฉราพรรณ  กันสุยะ ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต)์ 
การประถมศึกษา 

4 อาจารย์ ดร.สุมน ไวยบุญญา ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) การประถมศึกษา 
5 อาจารย์ ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล ค.ด. (การบริหารการศึกษา) การประถมศึกษา 
6 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน ค.ด. (บริหารการศึกษา) การประถมศึกษา 
7 อาจารย์วนิดา  เรืองศาสตร์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) การประถมศึกษา 
8 อาจารย์สุพัตรา  ฟักอ่อน ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) การประถมศึกษา 
9 อาจารย์วิลาสินี  วันปาน ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) การประถมศึกษา 
10 อาจารย์ ดร.ธานี  ชูกำเนิด ศษ.ด. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทาง

การศึกษา) 
การประถมศึกษา 

11 ผศ.บุญไท  เจริญผล กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 
12 ผศ.ดร.สุภัทรา  คงเรือง ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 
13 อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ รกัษาพงษพ์านิช Ed.D. (Early Childhood Education) การศึกษาปฐมวัย 
14 ผศ.ภรภัทร  นิยมชัย กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 
15 ผศ.ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร ์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 
16 อาจารย์จุฑามาส  นิลคง กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 
17 อาจารย์ณัฏชญา  ธาราวุฒิ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) การศึกษาปฐมวัย 
18 อาจารย์ ดร.นริสานันท์  แมนผดุง ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) การศึกษาปฐมวัย 
19 อาจารย์ศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 
20 อาจารย์ ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ Ph.D. (Special Education) การศึกษาพิเศษ 
21 อาจารย์ชญานิศ  พันธุ์จินดาวรรณ ศศ.ม. (ภาษาไทย) การศึกษาพิเศษ 
22 อาจารย์ ดร.พัชนี  บุญรัศมี กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) การศึกษาพิเศษ 
23 ผศ.ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) การศึกษาพิเศษ 
24 อาจารย์วิจิตรตา  โป๊ะฮง ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) การศึกษาพิเศษ 
25 อาจารย์ ดร.อิศรา  รุ่งทวีชัย ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา) การศึกษาพิเศษ 
26 ผศ.จันจิรา  หาวิชา ศศ.ม. (ภาษาไทย) การสอนภาษาไทย 
27 อาจารย์วิชลดา  รอดแก้ว อ.ม. (ภาษาไทย) การสอนภาษาไทย 
28 ผศ.หนึ่งฤทัย  ชวนะลิขิกร ศศ.ม. (ภาษาไทย) การสอนภาษาไทย 
29 อาจารย์รุ่งทิวา  สุภานันท์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) การสอนภาษาไทย 
30 อาจารย์กรกนก  ฮัปเปิล M.Sc. (Teaching English to 

Speakers of Other Languages) 
การสอนภาษาอังกฤษ 

31 อาจารย์นฤมล  ตันติชาติ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

การสอนภาษาอังกฤษ 

32 อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักดิ ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร) การสอนภาษาอังกฤษ 
33 ผศ.ภัธภร  หลั่งประยูร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะ) 
การสอนภาษาอังกฤษ 

34 อาจารย์ธมลธร  ยอดมิ่ง ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร) การสอนภาษาอังกฤษ 
35 ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) คณิตศาสตร์ 
36 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชาวนา ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) คณิตศาสตร์ 
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อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 

ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดสาขาวิชา 
37 อาจารย์อัครนันท์  สินธุประเสริฐ กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
38 ผศ.สิอร  หาสาสน์ศร ี วท.ม. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
39 อาจารย์สุพินดา  เพชรา ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) คณิตศาสตร์ 
40 อาจารย์นพวรรณ  จำนวน ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา) คณิตศาสตร์ 
41 ผศ.ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) คณิตศาสตร์ 
42 อาจารย์กิตติภพ  มหาวัน วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
43 อาจารย์ศักดา  จันทราศร ี กจ.ม. (การจัดการ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
44 ผศ.ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
45 ผศ.ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
46 อาจารย์ ดร.ชัยยศ  เดชสรุะ ค.ด. (อุดมศึกษา) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
47 ผศ.ดร.บริบูรณ์  ชอบทำดี ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
48 ผศ.วัชรินทร์  เสมามอญ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลัง

กายและการกีฬา) 
พลศึกษา 

49 ผศ.ชนกานต์  ขาวสำลี ศศ.ม. (พลศึกษา) พลศึกษา 
50 ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน ค.ด. (พลศึกษา) พลศึกษา 
51 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

ออกกำลังกาย) 
พลศึกษา 

52 ผศ.เสาวลักษณ์  ประมาน ศษ.ม. (พลศึกษา) พลศึกษา 
53 อาจารย์สมชาย  สุวรรณะ ศษ.ม. (พลศึกษา) พลศึกษา 
54 อาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์ ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ 
55 อาจารย์ ดร.พัชราภร  พูลบุญ กศ.ด. (วิทยาศาสตร์การศึกษา) วิทยาศาสตร์ 
56 อาจารย์ภัทรภร  พิกุลขวัญ กศ.ม. (ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์ 
57 อาจารย์ ดร.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์ กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) วิทยาศาสตร์ 
58 อาจารย์วิชชุดา  พลยางนอก ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย)ี 
วิทยาศาสตร์ 

59 ผศ.ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร) วิทยาศาสตร์ 
60 อาจารย์กนกพร  ศรีทองแดง วท.ม. (ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์ 
61 อาจารย์ปัทมพรรณ  บุญประคม วท.ม. (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ 
62 อาจารย์ ดร.นรเศรษฐ์  เตชะ ปร.ด. (สังคมศึกษา) สังคมศึกษา 
63 ผศ.ปิยะ  มีอนันต ์ ร.ม. (การเมืองการปกครอง) สังคมศึกษา 
64 อาจารย์พัสสกรณ์  วิวรรธมงคล ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) สังคมศึกษา 
65 อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) สังคมศึกษา 
66 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) สังคมศึกษา 
67 อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้) 
สังคมศึกษา 

68 อาจารย์พิศาล  สีสด ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) โรงเรียนสาธิต 
69 อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศริิดำรง ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) หลักสูตรและการสอน 
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คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ปิติธนบดี 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  เต๊ะขันหมาก 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ    
 หัวหน้าสำนักงานคณบดี    นางอรัญญา  จงกลรัตน์ 
 หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์    ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต  สุนทรวิกรานต์ 
 หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์    อาจารย์ปานหทัย  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา 
 ประธานกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา   อาจารย์ภูวมินทร์  วาดเขียน 
 ประธานกลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ปิติธนบดี 
 ประธานกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์    อาจารย์สุมาลินี  สาดส่าง 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

   การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ ดร.อัครวินท์  ศาสนพิทักษ์   

   การพัฒนาชุมชนและสังคม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี  โกสิทธิ ์

   ดนตรศีึกษา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์  เพชรคงทอง  

   ดนตรีสากล     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร  

   นิเทศศาสตร์ดิจิทัล    ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ 

   นิติศาสตร์      อาจารย์กาญจณา  สุขาบูรณ์ 

   ประวัติศาสตร์     ผู้ช่วยศาสตราจารยศ์ุภกาณฑ์  นานรัมย์ 

   การสอนภาษาจีน     อาจารย์นภัสสรณ์  เหลืองศักดิ์ศรี 

   ภาษาญี่ปุ่น      ว่าที ่ร.ต.สุพรชัย  ปิยะรัตน์วนกุล 

   ภาษาไทย      อาจารย์ดาราพร  ศรีม่วง 

   ภาษาอังกฤษ     อาจารย์เอกรัตน์  คณาพร  

   รัฐประศาสนศาสตร์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมบุตร  แก้วสมนึก  

   ประยุกต์ศิลป์     อาจารย์วัชรีวรรณ  หิรัญพลาวัสถ์ 

   ศิลปะการแสดง     ดร.วิชชุลดา  ตันประเสริฐ 

   สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพล  แสงศรี 
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 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดสาขาวิชา 
1 อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ ์ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์) 
กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร ์

2 ผศ.ดร.นราธิป  ปิติธนบดี ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร ์
3 อาจารย์เฉลิมพล  พลมุข อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
4 อาจารย์ ดร.กาวี  ศรีรัตน์ Ph.D. (Philosophy) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
5 อาจารย์ ดร.นพดล  ปรางค์ทอง ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
6 อาจารย์ภูวมินทร์  วาดเขียน ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
7 ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์
8 ผศ.บังอร  บุญป้ัน อ.ม. (ภูมิศาสตร์) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์
9 อาจารย์สุมาลินี  สาดส่าง วท.ม. (ภูมิศาสตร์) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์
10 อาจารย์จินดา  ธำรงอาจริยกลุ รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) การจัดการรัฐกิจและการปกครองทอ้งถิ่น 

11 อาจารย์สุรศักดิ์  ศรีธรรมกุล ร.ม. (รัฐศาสตร์) การจัดการรัฐกิจและการปกครองทอ้งถิ่น 

12 ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การจัดการรัฐกิจและการปกครองทอ้งถิ่น 

13 อาจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ ์ ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ) 

การจัดการรัฐกิจและการปกครองทอ้งถิ่น 

14 อาจารย ์ดร.ธาริกานต์ ธนญัชยะกุล ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การจัดการรัฐกิจและการปกครองทอ้งถิ่น 

15 ผศ.ดร.กานดา  เต๊ะขันหมาก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
16 อาจารย์คมลักษณ์  ไชยยะ ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
17 ผศ.ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
18 ผศ.ดร.สุธี  โกสิทธิ ์ ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
19 อาจารย์ ดร.เอนก  รักเงิน ปร.ด. (ไทศึกษา) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
20 ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ ศษ.ด. (การศึกษาตลอดชีวิตและการ

พัฒนามนุษย์) 
การพัฒนาชุมชนและสังคม 

21 รศ.ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา รป.ด. (การบริหารการพัฒนา (การ
พัฒนาสังคม)) 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 

22 อาจารย์อุมาภรณ์  กล้าหาญ ศศ.ม. (ดนตรี) ดนตรีศึกษา 
23 ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ดนตรีศึกษา 
24 ผศ.เอกสิทธิ์  สุนิมิตร ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ดนตรีศึกษา 
25 ผศ.ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ Ph.D. (Vocal Music) ดนตรีศึกษา 
26 อาจารยป์านหทัย วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา ศศ.ม. (ดนตรี) ดนตรีศึกษา 
27 ผศ.สุรศักดิ์  เพชรคงทอง ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ดนตรีศึกษา 
28 อาจารย์กุลธีร์  บรรจุแก้ว ศล.ม. (ดนตรี) ดนตรีสากล 
29 ผศ.ทรงพล  คชเสน ี ศศ.ม. (การบริหารงานดนตรี) ดนตรีสากล 
30 อาจารย์ธนกรณ์  โพธิเวส ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) ดนตรีสากล 
31 อาจารย์รวมศักดิ์  เจยีมศักด์ิ ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา) ดนตรีสากล 
32 ผศ.ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) ดนตรีสากล 
33 ผศ.ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงาน

ยุติธรรมและสังคม) 
นิติศาสตร์ 

34 อาจารย์กาญจณา  สุขาบูรณ ์ วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์), น.ม. (กฎหมาย
อาญาและกระบวนการยุติธรรม) 

นิติศาสตร์ 

35 อาจารย์ตราดุลย์  นรนิติผดุงการ น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) นิติศาสตร์ 
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 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดสาขาวิชา 
36 อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว น.ม. (กฎหมายมหาชน) นิติศาสตร์ 
37 ผศ.ปกาศิต  เจิมรอด น.ม. (กฎหมายธุรกจิ) นิติศาสตร์ 
38 อาจารย์พันธรัตน์  ศรีสุวรรณ น.ม. (กฎหมายมหาชน) นิติศาสตร์ 
39 อาจารย์พินิจ  ศรีสวัสดิ ์ น.ม. (กฎหมายธุรกจิ) นิติศาสตร์ 
40 รศ.ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข น.ด. (นิติศาสตร์) (ภาคภาษาอังกฤษ) นิติศาสตร์ 
41 อาจารย์ ดร.ปัณณธร  หอมบญุมา ปร.ด. (อาชญาวิทยาการบริหารงาน

ยุติธรรมและสังคม) 
นิติศาสตร์ 

42 รศ.วิภาวี  ฝ้ายเทศ นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
43 ผศ.เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

44 อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์  พุ่มพฤกษ ์ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
45 ผศ.ปัทมาภรณ์  สุขสมโสด ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
46 ผศ.สุกัลยา  คงประดิษฐ์ นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
47 อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ ว.ม. (สื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
48 อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค) ประยุกต์ศิลป ์
49 อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ศรีสังขง์าม ปร.ด. (วัฒนธรรมศิลปกรรมและการ

ออกแบบ) 
ประยุกต์ศิลป ์

50 ผศ.ดร.รัตนา  รักสกุลพาณิชย ์ ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น) ประยุกต์ศิลป ์
51 ผศ.ดร.วิศิษฏ์  เพียรการค้า ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) ประยุกต์ศิลป ์
52 ผศ.ดร.อรพิมพ์  สุขสุวรรณ ปร.ด. (วัฒนธรรมศิลปกรรมและการ

ออกแบบ) 
ประยุกต์ศิลป ์

53 อาจารย์วัชรีวรรณ  หิรัญพลาวัสถ์ ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) ประยุกต์ศิลป ์
54 อาจารย์ ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล ปร.ด. (ไทยศึกษา) ประวัติศาสตร์ 
55 ผศ.เพชรรุ่ง  เทียนป๋ิวโรจน์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) ประวัติศาสตร์ 
56 อาจารย์วิราวรรณ  สมพงษ์เจริญ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) ประวัติศาสตร์ 
57 ผศ.ศุภกาณฑ์  นานรัมย์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์) ประวัติศาสตร์ 
58 อาจารย์ศุภสุตา  ปรีเปรมใจ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) ประวัติศาสตร์ 
59 อาจารย์ขวัญดาว  มาอยู่ M.A. (Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages) 
การสอนภาษาจีน 

60 อาจารย์ปิยธิดา  สังสีแก้ว M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages 

การสอนภาษาจีน 

61 อาจารย์นภัสสรณ์  เหลืองศักดิ์ศรี M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 

การสอนภาษาจีน 

62 Ms.He  Xiaoxue M.Ed. (Teaching Chinese for 
foreigners as a second language) 

การสอนภาษาจีน 

63 ผศ.บวรศรี  มณีพงษ์ M.A. (Linguistics) ภาษาญี่ปุ่น 
64 ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) ภาษาญี่ปุ่น 
65 ว่าท่ีร้อยตรสีุพรชัย  ปิยะรัตน์วนกุล M.Phil. (Japanese Language and 

Culture) 
ภาษาญี่ปุ่น 

66 อาจารย์กิตติพศ  วีรอนันตมิตร ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) ภาษาญี่ปุ่น 
67 Mr.Tetsuya Tanaba B.A. (Japanese Literature)  ภาษาญี่ปุ่น 
68 Mr.Taro Saito อ.ม. (ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ) ภาษาญี่ปุ่น 
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 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดสาขาวิชา 
69 Ms. Yuka Sasamoto B.A. (Japanese Studies) ภาษาญี่ปุ่น 
70 อาจารย์ดาราพร  ศรีม่วง อ.ม. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 
71 อาจารย์ปราโมทย์  ระวิน อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) ภาษาไทย 
72 อาจารย์รัตนชัย  ปรีชาพงศ์กิจ ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) ภาษาไทย 
73 อาจารย์วรางคณา  ปัญญามี ศศ.ม. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 
74 ผศ.ดร.วาสนา  บุญสม กศ.ด. (การอุดมศึกษา) ภาษาไทย 
75 อาจารย์ ดร.ศิขรินทร์  แสงเพชร 

นาเรือง 
ปร.ด. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 

76 อาจารย์สุรางคนางค์  รัตนวิจารณ์ อ.ม. (ภาษาไทย)  ภาษาไทย 

77 อาจารย์สุวัฒชยั  คชเพต ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร) ภาษาไทย 
78 อาจารย์พรเพ็ญ  ไพศาลศุภนิมิต อ.ม. (ภาษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ 
79 ผศ.สุวณี  วิจารัตน์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 
80 อาจารย์กุสมุา  นะสานี อ.ม. (ภาษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ 
81 อาจารย์ศิรินันท์  นุยภูเขียว ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ภาษาอังกฤษ 
82 อาจารย์อรคนางค์  นวลเจริญ M.A. (English as an International 

Language) 
ภาษาอังกฤษ 

83 อาจารย์เอกรัตน์  คณาพร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ) ภาษาอังกฤษ 
84 อาจารย์เอกพล  วิงวอน ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) ภาษาอังกฤษ 
85 อาจารย์วราภรณ ์ สืบวงศ์สุวรรณ์ ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม) ภาษาอังกฤษ 
86 อาจารย์ศิริวิมล  นกทรัพย ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  ภาษาอังกฤษ 
87 อาจารย์ปิยธิดา คำพิพจน์ อ.ม. (สาขาการแปลและการล่ามเอกการแปล) ภาษาอังกฤษ 
88 อาจารย์ ดร.อัมพร เสงี่ยมวิบลู ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 

บธ.ด. (บริหารธุรกิจและนวัตกรรม       
ดิจิตัล) 

ภาษาอังกฤษ 

89 Mr.Kenneth Selby Drew B.Sc. (Environment) ภาษาอังกฤษ 
90 Mr.John peter  Edwards B.A. (English) ภาษาอังกฤษ 
91 Mr.Navadet  Yongsawai B.A. (English Literature)  ภาษาอังกฤษ 
92 Ms.Jackylyn  Blas Navarro B.Sc. (Business Administration) ภาษาอังกฤษ 
93 Mr.Simon  Ellis White B.Sc. (hons) Computing Science 

with Business Computer System 
ภาษาอังกฤษ 

94 Mr.Edouard Le Bout de 
Chateau-Thierry 

B.A. (English)  ภาษาอังกฤษ 

95 ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตร์ 
96 รศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) รัฐประศาสนศาสตร์ 
97 ผศ.ชนิกานต์  ผลเจริญ ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) รัฐประศาสนศาสตร์ 
98 ว่าท่ีร้อยตรบีัณฑิต  สุนทรวิกรานต์ รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการ

จัดการเชิงกลยุทธ)์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

99 ผศ.ดร.ปฐมบุตร  แก้วสมนึก รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ) 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

100 อาจารย์ ดร.พยัญชน์  เอี่ยมศลิป์ รป.ด. (การบรหิารจัดการภาครัฐและเอกชน) รัฐประศาสนศาสตร์ 
101 ผศ.มูนีเราะฮ์  ยีดำ ร.ม. (การปกครอง) รัฐประศาสนศาสตร์ 
102 อาจารย์ ดร.ชญาพัฒน์ เลิศอำนาจกิจเสรี รป.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) รัฐประศาสนศาสตร์ 
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 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดสาขาวิชา 
103 อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ ศป.ด. (นาฏยศิลป)์ ศิลปะการแสดง 
104 อาจารย์ธิดารัตน์  ภูมิวัฒนะ ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) ศิลปะการแสดง 
105 อาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม ศป.ด. ศิลปะการแสดง 
106 อาจารย์ ดร.ณรงค ์ คุ้มมะณ ี ศป.ด. (นาฏศิลปไทย) ศิลปะการแสดง 
107 อาจารย์พสชนันทร ์ พันธรรม M.A. ( Art Studies and Creative Arts) ศิลปะการแสดง 
108 อาจารย์กัมปนาท  บัวเจริญ M.A (West Asian Studies) สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 

109 ผศ.ดร.นิพล  แสงศร ี ปร.ด. (อิสลามศึกษา) สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 

110 อาจารย์ฟารุก  ขันราม อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 

111 อาจารย์อิสมาแอล  เจะเล็ง ศศ.ม. (การบริหารและการจัดการ
การศึกษาอิสลาม) 

สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 

112 อาจารย์วิวัฒน์  ร้อยศร ี M.Sc. (Creeds and Religions 
Sciences in the Heritage of the 
Scholars of the Western part of 
the Islamic World) 

สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    อาจารย์สมปรารถนา  สุขเกษม 
 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน    ผู้ช่วยศาสตราจารยก์ฤษณะ  กันอ่ำ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ ์    อาจารย์พชฏ  นรสิงห ์
 หัวหน้าสำนักงานคณบด ี     นางวิรินดา  มีบำรุง 
 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล 
 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   อาจารย์สุทัศน์  อู่ทอง 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

  เกษตรศาสตร์    อาจารย์สิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์ 

  คณิตศาสตร์ประยุกต์    อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  สมานหมู่ 

  คหกรรมศาสตร์          อาจารย์นพา  ลีละศุภพงษ์ 

  เคม ี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตนณ์นิภา  วันชัย 

  จุลชีววิทยา     ผู้ช่วยศาสตราจารยพั์ชรี  สินธุนาวา 

  เทคโนโลยีการผลิตพืช    ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐวุฒิ  จัน่ทอง  

  เทคโนโลยสีารสนเทศ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์  ในอรุณ 

  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  อาจารย์ช่อเพชร  จำปี 

  วิศวกรรมการจัดการ    อาจารย์ ดร.ศิรประภา  ดีประดิษฐ์ 

  วิทยาการคอมพิวเตอร์    ผู้ช่วยศาสตราจารยวิ์มล  กิตติรักษ์ปัญญา   

  วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พิทยา  ใจคำ   

  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   อาจารย์อัณธิกา  เสงี่ยมใจ 

   วิทยาศาสตร์ศึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล 

 วิศวกรรมไฟฟ้า    อาจารย์สุทัศน์  อู่ทอง 

  สาธารณสุขศาสตร ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  รัตนเสนา 

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   อาจารย์เพ็ญนภา  ภู่กันงาม 
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 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดสาขาวิชา 
1 ผศ.อร่าม  ชนะโชต ิ วท.ม. (ฟิสิกส์) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
2 อาจารย์กาญจนา  สาธุพันธ ์ วท.ม. (ฟิสิกส์) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
3 อาจารย์ ดร.กัลป์  เฉลยโภชน ์ ปร.ด. (ฟิสิกส์) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
4 อาจารย์จำลอง  ศรสีง่า วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
5 อาจารย์ภารดี  แซ่อึ้ง วท.ม. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
6 รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน ์ วท.ม. (พืชศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
7 ผศ.ดร.ยุพาภรณ ์ วิริยะนานนท ์ ปร.ด. (พืชศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
8 ผศ.ดร.สายชล  สุขญาณกจิ ปร.ด. (ปฐพีวิทยา) เกษตรศาสตร์ 
9 อาจารย์สิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
10 ผศ.กฤษณะ  กันอ่ำ วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ประยุกต ์
11 ผศ.จุฑามาศ  บรรณสาร กศ.ม. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ประยุกต ์
12 ผศ.ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการ

ปัญญา) 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

13 ผศ.ดร.ศุกรวรรณ  แซ่อึ้ง ปร.ด. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ประยุกต ์
14 อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  สมานหมู่ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ประยุกต ์
15 อาจารย์ ดร.ชะญานุศภัฒค์ รัตนะวรวงศ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณิตศาสตร์ประยุกต ์
16 อาจารย์สิรีพัชร  แสงสว่าง วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณิตศาสตร์ประยุกต ์
17 อาจารย์โสภิดา  สุขญาณกิจ วท.ม. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ประยุกต ์
18 อาจารย์จรสัสินี  สุวีรานนท์ ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพ่ือการ

พัฒนาชุมชน)   
คหกรรมศาสตร ์

19 อาจารย์นพา  ลีละศุภพงษ์ ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาชุมชน) 

คหกรรมศาสตร ์

20 อาจารย์นันทวรรณ  จันทร์เพ็ชร์ วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) คหกรรมศาสตร ์
21 อาจารย์สุนันทา  คะเนนอก ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) คหกรรมศาสตร ์
22 ผศ.สุพิชญา  คำคม วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) คหกรรมศาสตร ์
23 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม วท.ด. (เคมี) เคม ี
24 ผศ.ชัชฎาพร  องอาจ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) เคม ี
25 อาจารย์ ดร.ภควดี  สุขอนันต ์ ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์) เคม ี
26 ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา  วันชัย วท.ด. (เคมี) เคม ี
27 อาจารย์ ดร.จันทกานต์  นุชสขุ ปร.ด. (ชีวเคมี) เคม ี
28 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง วท.ด. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา 
29 ผศ.ดร.ชุติมา  แก้วกระจาย ปร.ด. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา 
30 ผศ.ธนิดา  ยงยืน วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุลชีววิทยา 
31 ผศ.พัชรี  สินธุนาวา วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุลชีววิทยา 
32 อาจารย์ ดร.ปรัชวนี  พิบำรุง วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เทคโนโลยีการผลิตพืช 
33 ผศ.ณัฐวุฒิ  จั่นทอง วท.ม. (พัฒนาทรัพยากรชนบท) เทคโนโลยีการผลิตพืช 
34 อาจารย์ ดร.พิชิต  โชดก ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) เทคโนโลยีการผลิตพืช 
35 อาจารย์ ดร.เพชรพิกุล  ขำอ่อน Doctor of Plant Pathology 

(Agriculture) 
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

36 อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์  แปงใจ ปร.ด. (พันธุศาสตร์) เทคโนโลยีการผลิตพืช 
37 อาจารย์รงรอง  แรมสิเยอ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดสาขาวิชา 
38 ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เทคโนโลยสีารสนเทศ 
39 ผศ.สุภาพร  ณ หนองคาย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยสีารสนเทศ 
40 อาจารย์สุวรรณ  อาจคงหาญ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยสีารสนเทศ 
41 ผศ.อธิบ  โพทอง วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยสีารสนเทศ 
42 อาจารย์ธวัชชัย  พรหมรัตน ์ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เทคโนโลยสีารสนเทศ 
43 อาจารย์พงระภี  ศรีสวัสดิ ์ ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
44 อาจารย์ช่อเพชร  จำปี คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
45 ผศ.ดร.เลิศชาย  สถิตพนาวงศ์ ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
46 อาจารย์อภิชิต  กระจ่างเย่า วท.ม. (อุปกรณ์การแพทย์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

47 ผศ.ดร.บุญล้ำ  สุนทร ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
48 อาจารย์ชนาธิป  พรหมเพศ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
49 อาจารย์จิรศักด์ิ  ชมุวรานนท์ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
50 ผศ.ยุพิน  พวกยะ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
51 ผศ.วิมล  กิตติรักษ์ปัญญา คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

52 ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟแวร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
53 อาจารย์ ดร.กันยาลักษณ์  โพธิ์ดง ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
54 อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ยอดสวัสดิ์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
55 อาจารย์ภัทรวดี  โตปรางกอบสิน วท.ม. (เคมีอินทรีย์) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
56 อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พิมพ์ปรุ วท.ด. (เคมี) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
57 อาจารย์จุติธรณ์  เลาหพรชัยพันธ์ วท.ม. (เคมี) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
58 ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล ปร.ด. (จุลชีววิทยา) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
59 ผศ.ดร.ภัททิรา  หอมหวล วท.ด. (วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
60 อาจารย์ ดร.จินดาวรรณ จันทมาส ปร.ด. (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
61 ผศ.ดร.ศิริวัชร์  อาลักษณสุวรรณ ปร.ด. (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
62 ผศ.ปิยธิดา  สุดเสนาะ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

63 ผศ.พวงชมพู  หงษ์ชัย วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

64 อาจารย์จันทร์เพ็ญ  มะลิพันธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

65 ผศ.ดร.พิทยา  ใจคำ วท.ด (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

66 อาจารย์สุภาวิณี  แสนทวีสุข วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

67 ผศ.ดร.ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
68 อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
69 อาจารย์ ดร.สุทธยศ  ยิ้มพูลทรัพย์ ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
70 อาจารย์อัณธิกา  เสงี่ยมใจ วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
71 อาจารย์เจริญ  จันทร์ทาโล วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) วิศวกรรมการจัดการ 
72 ผศ.ดร.สุรชัย  บุญเจริญ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) วิศวกรรมการจัดการ 
73 อาจารย์ชะกาแก้ว  สุดสชีัง วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมการจัดการ 
74 อาจารย์ธีรพล  ทรัพย์บุญ วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วิศวกรรมการจัดการ 
75 ผศ.ดร.ปทิตตา  นาควงษ์ ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์) วิศวกรรมการจัดการ 
76 อาจารย์พงศ์ธร  รักซ้อน วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมการจัดการ 
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 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดสาขาวิชา 
77 อาจารย์ ดร.ศิรประภา  ดีประดิษฐ์ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมการจัดการ 
78 รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ Ph.D. (Media and Network Technologies) วิศวกรรมไฟฟ้า 
79 ผศ.คมศักดิ์  หาดขุนทด วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 
80 ผศ.ชาญณรงค์  น้อยบางยาง วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 
81 ผศ.ดร.พิเชฐ  ศรีสังข์งาม กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) วิศวกรรมไฟฟ้า 
82 ผศ.ดร.กรุง  ลือวัฒนา ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) แขนงวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  
วิศวกรรมไฟฟ้า 

83 อาจารย์ ดร.สุขรักษ์  แซ่เจี่ย วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 
84 อาจารย์สุทัศน์  อู่ทอง วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 

85 ว่าท่ี ร.ต.คเณศ  พุกกะพันธุ์ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 
86 อาจารย์ชลวิภา  สลุักขณานุรกัษ์ ส.ม. (โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ) สาธารณสุขศาสตร ์
87 อาจารย์เนตรนภา  สาสังข ์ ส.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) สาธารณสุขศาสตร ์
88 อาจารย์ ดร.ปฏิภาณี  ขันธโภค วท.ด. (เภสัชเวช) สาธารณสุขศาสตร ์
89 ผศ.ดร.ปวีณา  รัตนเสนา Ph.D. (Tropical Health) สาธารณสุขศาสตร ์
90 อาจารย์อัมมันดา  ไชยกาญจน์ ส.ม. (การบริหารสาธารณสุข) สาธารณสุขศาสตร ์
91 อาจารย์อูน  ตะสิงห ์ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) สาธารณสุขศาสตร ์
92 อาจารย์ปิยลักษณ์  เจริญชาติ วท.ม.(อาชวีอนามัยและความปลอดภัย) อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
93 อาจารย์พชฏ  นรสิงห ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
94 อาจารย์เพ็ญนภา ภู่กันงาม วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
95 อาจารย์สมปรารถนา  สุขเกษม วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย) 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

96 อาจารย์สุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์ วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    อาจารย์ประพันธ์  แสงทองดี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    รองศาสตราจารย ์ดร.วันทนา  เนาว์วัน 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ัทราพร  จันตะนี   
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    อาจารย์พวัสส์  อัครพัฒน์กำชัย 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี    นางเบญญาภา  สอนพรม 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  

 การจัดการ     อาจารย์ชาญชัย  เมธาวิรุฬห์   

 การตลาด     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ 

 การบัญชี     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เพ็ญนภา  หวังที่ชอบ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  อาจารย์วรปภา  มหาสำราญ  

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    อาจารย์ ดร.สวิตา  อยู่สุขขี 

 การท่องเที่ยว    อาจารย์วีรพล  น้อยคล้าย 

 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาจารย์สุฑามาศ  ยิ้มวัฒนา  

 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  อาจารย์ ดร.กิติมา  ทามาลี 

 ธุรกิจและอาชีวศึกษา   อาจารย์มรุต  กลัดเจริญ 
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 อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ 

ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดสาขาวิชา 
1 อาจารย์กันทิมา  มั่งประเสริฐ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การจัดการ 
2 อาจารย์ชาญชัย  เมธาวิรฬุห ์ บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) การจัดการ 
3 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน ์ บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) การจัดการ 
4 อาจารย์ ดร.สมเกยีรติ  แดงเจริญ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) การจัดการ 
5 อาจารย์สุดารัตน์  เกลีย้งสอาด M.Sc. (Management and Marketing) การจัดการ 
6 อาจารย์ประพันธ์  แสงทองด ี บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
7 อาจารย์ ดร.กิติมา  ทามาล ี Ph.D. (Strategic Management) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
8 อาจารย์ ดร.เมธารัตน์   จันตะนี บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
9 อาจารย์นฤมล  ญาณสมบัติ ก.ม. (การจัดการท่ัวไป) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
10 อาจารย์กวินภพ  สายเพ็ชร ์ M.Sc. (International Business 

Management) 
การจัดการธุรกิจโรงแรม 

11 อาจารย์ณัฐรดา  ไหมมาลา ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว) 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 

12 อาจารย์มนภัทร  บุษปฤกษ์   กจ.ม. (การจัดการท่องเท่ียวและการ
บริการ) 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 

13 อาจารย์สรพล  ขัตติยาสุวรรณ M.Sc. (International Hospitality 
and Tourism) 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 

14 อาจารย์สุวรรณา  สิทธนาวิวัฒน์ M.Sc. (International Hospitality 
and Tourism) 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 

15 อาจารย์ทรรศิกา  ธานีนพวงศ ์ บธ.ม. (การจัดการโลจสิติกสแ์ละโซ่
อุปทาน) 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

16 อาจารย์ ดร.พิเชษฐ เนตรสว่าง บธ.ด. (การจัดการโลจิสตกิส์และซัพ
พลายเชน) 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

17 อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  ศรีวิไลย ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน) 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

18 อาจารย์สุฑามาศ  ยิม้วัฒนา วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

19 อาจารย์อมรา  ดอกไม ้ วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิส์) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

20 อาจารย์รุ่งเรือง  ทองศร ี บธ.ม. (การตลาด) การตลาด 

21 อาจารย์เสาวลักษณ์  ชาติศรี
สัมพันธ ์

บธ.ม. (การตลาด) การตลาด 

22 ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ DProf (Maketing Communications) การตลาด 
23 อาจารย์ ดร.ฤดี  เสริมชยุต บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) การตลาด 
24 อาจารย์กำธร  แจม่จำรัส บธ.ม. (การประกอบการ) การตลาด 
25 อาจารย์ญาณิศา  เผ่ือนเพาะ บธ.ม. (การประกอบการ) การตลาด 
26 อาจารย์กันยารัตน์  คงพร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว) 
การท่องเท่ียว 

27 ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ์ กจ.ม. (การจัดการท่ัวไป) การท่องเท่ียว 
28 อาจารย์พวัสส์  อัครพัฒน์กำชยั บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและ

ภัตตาคาร) 
การท่องเท่ียว 
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 อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ 

ลำดบัที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดสาขาวิชา 
29 อาจารย์นภัสนันท์ ทองอินทร ์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว) 
การท่องเท่ียว 

30 อาจารย์ ดร.วีรพล   น้อยคลา้ย ปร.ด. (การจัดการการท่องเท่ียว) การท่องเท่ียว 
31 อาจารย์มณฑิรา  ชุมวรานนท์ วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
32 รศ.ดร.วันทนา  เนาว์วัน พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
33 อาจารย์ ดร.วรปภา  มหาสำราญ บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

และทรัพยากรมนุษย์) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

34 อาจารย์สุรารักษ์  สุพัฒนมงคล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
35 อาจารย์พัฒน์กมล  อ่อนสำล ี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
36 อาจารย์ ดร.ภาวินีย์  ธนาอนวัช บธ.ด. (การบัญชีเพ่ือการจัดการ) การบัญช ี
37 ผศ.ดวงรัตน์  โพธิ์เงิน บธ.ม. (การบัญชี) การบัญช ี
38 ผศ.ดร.เพ็ญนภา  หวังท่ีชอบ ปร.ด. (การบัญชี) การบัญช ี
39 อาจารย์สุภลัคณ์  จงรักษ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การบัญช ี
40 ผศ.นันทนิธิ์   เอิบอิ่ม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
41 อาจารย์ ดร.จันจิรา  ดีเลิศ ปร.ด. (ระบบสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
42 อาจารย์ชุติมา  นิ่มนวล วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
43 อาจารย์ ดร.สวิตา  อยู่สุขข ี ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

44 ผศ.สิริพร  อินทสนธิ์ คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
45 ผศ.สุมนา  พูลผล วท.ม. (เทคโนโลยีการวางแผน

สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา) 
ธุรกิจและอาชีวศึกษา 

46 อาจารย์ชาลีวัฒน์  จิตต์โสภา บธ.ม. (การจัดการสำหรับ
ผู้ประกอบการ) 

ธุรกิจและอาชีวศึกษา 

47 อาจารย์วรรณิภา  ไชยสัตย ์ บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) ธุรกิจและอาชีวศึกษา 
48 อาจารย์ฉัตรชยั  นิยะบุญ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) ธุรกิจและอาชีวศึกษา 
49 อาจารย์มรุต  กลัดเจริญ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) ธุรกิจและอาชีวศึกษา 
50 ผศ.ภัทราพร  จันตะนี   ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) ธุรกิจและอาชีวศึกษา 
51 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์) 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

52 อาจารย์ ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

53 ผศ.อรกช  เก็จพิรุฬห ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์) เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
54 อาจารย์ ดร.ชเนตตี  พุ่มพฤกษ์ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) การจัดการธุรกิจชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           26          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

   
 

ตอนที่ 2  ระเบียบ 
  และประกาศต่างๆ  
  ที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ              
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้  เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษา           
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี      
พ.ศ. 2549  

บรรดาข้อบั งคับ ระเบี ยบ ประกาศ หรือคำสั่ งอื่ น ใด ท่ี ขัดหรือแย้ งกับข้อบั งคับนี้ ให้ ใช้ข้ อบั งคับนี้ แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีจัดการเรียน  
การสอนในเวลาราชการ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีจัดการเรียน  
การสอนนอกเวลาราชการ 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ทำหน้าท่ีอาจารย์
ท่ีปรึกษา  
  “คณะ” หมายความว่า คณะต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
  “คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในสังกัดของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี ้
การใดท่ีมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการมี

อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบคำวินิจฉัยให้ถือเป็นท่ีสุด 
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หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

 

 ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาดังต่อไปน้ี 
  6.1 การจัดการศึกษาภาคปกติ 
   (1) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 และอาจเปิดภาคฤดูร้อนก็ได้ 
   (2) ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า15 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลา         
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
   (3) ในกรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาท่ีจำเป็นจะต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อนให้ถือ
เสมือนว่าภาคฤดูร้อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคปกติ 
   (4) หลักสูตรสาขาวิชาใดจะเปิดทำการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการประจำคณะและสภาวิชาการ 

6.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
   (1) มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาภาคพิเศษให้กับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยได้โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
   (2) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ ในระบบไตรภาค โดยแต่ละภาคการศึกษา
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการเพ่ือสนองความต้องการของมวลชนในท้องถิ่นและไม่จำกัดอายุ
ของผู้เรียน 
   (3) ในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยอาจใช้สื่อการเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จสูงสุด 
 
  6.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดการศึกษา จำนวนหน่วยกิตใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษาของแต่
ละวิชา 
  6.4 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักศึกษาภาคพิเศษ ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
  6.5 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิม นอกเหนือจากข้อ 6.4 ในรายวิชาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

 

 ข้อ 7 หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
  7.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นหมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้            
อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สรรพสิ่ง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ          
เพ่ือนมนุษย์และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
  7.2 หมวดวิชาเฉพาะ เป็นกลุ่มวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐาน และวิชาชีพท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยมีหน่วยกิตระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า           
72 หน่วยกิต 
  7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยระดับอนุปริญญามีจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า           
3 หน่วยกิต ระดับปริญญาตร ีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ข้อ 8 หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน        
6 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 9 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 9 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน        
8 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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ข้อ 10 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 

10 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
ข้อ 11 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน   

4 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ท้ังนี้ให้
นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 

 
หมวด 3 

การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
 

 ข้อ 12 คุณสมบัติของนักศึกษา 
  12.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี(4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี) 
  12.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา 
(3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีจะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  12.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ โรคทางจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  12.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา 

ข้อ 13 การเข้าเป็นนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 12 เข้าเป็นนักศึกษาแต่ละครั้ง ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อ 14 การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น  
  14.1 มหาวิทยาลัยอาจจะรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบหลักสูตรแล้ว 
  14.2 คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   (1) มีคุณสมบัติตามข้อ 12 
   (2) ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
   (3) มีผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00  

14.3 ผู้ประสงค์จะขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษา 

   (2) มีระเบียนแสดงผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหารายวิชาท่ีได้เรียนไปแล้วต่อมหาวิทยาลัย 
  14.4 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาโดยรายวิชาเทียบโอน
จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่า C เง่ือนไขอื่น ๆ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 15 การเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 
  15.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถเข้ารับการสอบหรือการคัดเลือก 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  15.2 การเทียบโอนหน่วยกิต 
          ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน 

ข้อ 16 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
16.1 ผู้ ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยต้องรายงานตัวตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด และลงทะเบียนเรียน ชำระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
  16.2 ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา แต่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้อง
แจ้งเหตุขัดข้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 3 วัน มิฉะน้ันจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ 

16.3 ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมีสถานภาพหรือรหัสนักศึกษาไม่เกินหนึ่งรหัสในขณะท่ียังมีสภาพเป็น
นักศึกษาอยู่ หากมีสถานภาพซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัสจะต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษาเพ่ือให้เหลือเพียงรหัสเดียว ยกเว้น
กรณีท่ีเป็นนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
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  16.4 ในทุกภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน หรือไม่มีการลงทะเบียนแต่อยู่ระหว่างการแก้ไขผล
การศึกษา การค้นคว้า การทำรายงาน ฯลฯ เพ่ิมเติมในภาคเรียนใด นักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงศึกษาเพ่ือให้มีสภาพการเป็น
นักศึกษา 

ข้อ 17 การลาพักการศึกษา 
  นักศึกษาท่ีไม่สามารถศึกษาในภาคเรียนปกติใดได้สามารถยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา โดยยื่นคำร้องพร้อม
แนบหลักฐานความจำเป็นและชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันสุดท้ายของภาคเรียนหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ท้ังนี้การลาพัก
การศึกษาให้กระทำได้ติดต่อกันไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 

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

18.2 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังนี้        
   กรณีนักศึกษาภาคปกติ   

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

16, 18, 20 นับตั้งแต่เข้าเรียน 
   (3) ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80  
   (4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 
ปี) ครบ 8 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีท่ี
เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
   (5) ลาออกหรือเสียชีวิต 
   (6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12 
   (7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน 
   (8) กระทำผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา 
   (9) ไม่ชำระเงินค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็นผู้ขาดแคลน
อย่างแท้จริง 
   กรณีท่ีนักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รับระดับ
คะแนน I) ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับจากวันท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
   กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ 
   (1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนท่ี 3 นับต้ังแต่เข้าเรียน 
   (2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนท่ี 6, 9, 12, 15, 18, 
21, 24 นับต้ังแต่เข้าเรียน 
   (3) ลงทะเบียนครบหลักสูตร แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.80  
   (4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา   
(3 ปี) ครบ 8 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีท่ี
เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
   (5) ลาออกหรือเสียชีวิต 
   (6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12 
   (7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน 
   (8) กระทำผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา 
   (9) ไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็น
ผู้ขาดแคลนอย่างแท้จริง 
   กรณีท่ีนักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รับระดับ
คะแนน I) ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับจากวันท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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หมวด 4 

การลงทะเบียนและคา่ธรรมเนียม 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน  
  19.1 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา    

19.2 จำนวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้       
   (1) นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส่วนภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
   (2) นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
  19.3 การลงทะเบียนเรียน ให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาลงทะเบียนหลังจาก
วันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  19.4 การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือลงทะเบียนด้วย
ตนเอง ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  19.5 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
  19.6 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกำหนด ให้กระทำได้ภายในระยะเวลาของการเพ่ิมถอนรายวิชา หากพ้น
กำหนดมหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ 
  19.7 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดเง่ือนไขให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านก่อน (Prerequisite) สำหรับ
การลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนเป็น S หรือระดับคะแนน D ขึ้นไป และการลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข
ของรายวิชาใด ๆ ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 
  19.8 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากการลาพักการศึกษาเกิน 2 ปี
การศึกษาติดต่อกันกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาท่ีพ้นสภาพนั้น เป็นระยะเวลาพัก
การศึกษาในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกหากพ้นกำหนดเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันท่ีนักศึกษา       
ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่อาจกระทำได้ 
  19.9 กรณีท่ีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ 
หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่นลงทะเบียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยชำระค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  19.10 การลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในภาคเรียนใดไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพ่ิมเติม ยกเว้นกรณีท่ีหลักสูตรกำหนดไว้  

ข้อ 20 การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้ 
  20.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎีให้กำหนด 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ   
1 หน่วยกิต 
  20.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กำหนดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  20.3 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามให้กำหนดไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า          
45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 20.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรม        
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

ข้อ 21 การเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
  21.1 การเพ่ิม-ถอนรายวิชา จะกระทำได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายใน
สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
  21.2 ขั้นตอนในการเพ่ิม-ถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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           21.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนและศึกษาครบตามหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรีและได้ค่าระดับคะแนน
สะสมถึงเกณฑ์ท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว อาจลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมได้ในวิชาท่ีเปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นผู้เข้าร่วม
ศึกษาแต่จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 22 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา การยกเว้น หรือการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผล 

 

 ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  23.1 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทำตลอดภาคการศึกษาโดย
วิธีต่าง ๆ เช่น การสอบย่อย การทำรายงาน การสอบกลางภาค ฯลฯ และให้มีการสอบปลายภาคโดยให้คิดคะแนนสอบปลาย
ภาคตั้งแต่ร้อยละ 30-50 ของคะแนนท้ังหมด เว้นแต่รายวิชาท่ีกำหนดให้ประเมินผลในลักษณะอื่นโดยความเห็นชอบของ       
สภาวิชาการ 
  23.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
และได้รับการวัดและประเมินผล 
  23.3 กรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผู้สอน 
  23.4 มหาวิทยาลัยใช้ระบบสัญลักษณ์ ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน ในการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
     ระดับคะแนน  ความหมาย     ค่าระดับคะแนน 
          A  ดีเยี่ยม (Excellent)   4.00 
          B+  ดีมาก (Very Good)   3.50 
          B  ดี (Good)    3.00 
          C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)   2.50 
          C  พอใช้ (Fair)    2.00 
          D+  อ่อน (Poor)    1.50 
          D  อ่อนมาก (Very Poor)   1.00 
          F  ไม่ผ่าน (Fail)    0.00 
          Fe  ขาดสอบปลายภาค (Failure : absent from examination) 
          S  เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
          U  ไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory)  
           I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
          P  ผ่าน (Pass) 
          V  ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor) 
          W  การถอนรายวิชา (Withdrawn) 
  23.5 ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ใช้สำหรับกรณี 
   (1) รายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบหรือมีผลงานท่ีประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนนหรือรายวิชาท่ี
นักศึกษาเข้าสอบและมีผลงานท่ีประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนน 
   (2) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน 
  23.6 นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาท่ี
หลักสูตรกำหนดให้เป็นอย่างอื่น 
  23.7 ระดับคะแนนใช้กับกรณีดังต่อไปน้ี 
   (1) นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ในกรณีท่ีนักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบเนื่องจาก
เหตุจำเป็นและสุดวิสัยอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบท่ีกองบริการการศึกษา โดยต้อง
ดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
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   (2) หากนักศึกษาไม่ดำเนินการขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบปลายภาคตามเวลาท่ี กำหนด 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ Fe เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U แล้วแต่กรณ ี
 
  23.8 ระดับคะแนน “I” ใช้กับกรณี ดังต่อไปน้ี 
   (1) นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้สำเร็จสมบูรณ์ได้โดยมีหลักฐานแสดงว่ามี
เหตุจำเป็นอย่างยิ่ง 
   (2) นักศึกษาทำงานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอน
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 
   (3) นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือแก้ระดับคะแนน I ให้สมบูรณ์ ภายใน           
2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U 
แล้วแต่กรณี 
  23.9 ระดับคะแนน S หรือ U ใช้สำหรับรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตแต่หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินผล
การศึกษาโดยไม่คิดค่าระดับคะแนน 
  23.10 ระดับคะแนน V ใช้สำหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและมีเวลาเรียน        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากเวลาเรียนไม่ครบตามกำหนดให้เปลี่ยนระดับคะแนน V เป็น W 
  23.11 ระดับคะแนน P ใช้สำหรับรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นวิชาเรียนในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน หรือจากมหาวิทยาลัยแต่ย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย 
  23.12 ระดับคะแนน W ใช้สำหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และได้
กระทำขอยกเลิกก่อนการสอบปลายภาค 3 สัปดาห์ 
  23.13 การนับหน่วยกิตสะสม และการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
   (1) มหาวิทยาลัยจะคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของรายวิชา
ท้ังหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
   (2) การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้นำผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกๆ 
รายวิชาท่ีเรียนมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาท้ังหมด    
   (3) ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C มหาวิทยาลัยจะ
อนุญาตให้เรียนซ้ำได้อีกหนึ่งครั้ง ส่วนการบันทึกผลการเรียนมหาวิทยาลัยจะเลือกบันทึกรายวิชาเรียนท่ีได้ระดับคะแนนดีท่ีสุดให้ 
และผลการเรียนท่ีไม่เลือกบันทึกจะเปลี่ยนเป็น W 

23.14 การประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C หรือ
คะแนนรวมต่ำกว่าร้อยละ 60 ถือว่าสอบตก นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และผลการเรียนท่ีต่ำกว่า C หรือสอบตกจะ
เปลี่ยนเป็น W 
  23.15 นักศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับระดับคะแนนเป็น F หรือ U แล้วแต่
กรณ ี

ข้อ 24 การสอบตก และการเรียนซ้ำ 
  24.1 รายวิชาใดท่ีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ำกว่า C อาจขอเรียนซ้ำรายวิชานั้นได้โดยไปเรียนวิชาอื่นท่ีอยู่ใน
หมวดหรือกลุ่มหรือแขนงเดียวกัน 
  24.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F หรือ U นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
  24.3 รายวิชาเลือกตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F หรือ U นักศึกษาสามารถ
เปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีเรียนได้ 
  24.4 รายวิชาท่ีได้ระดับคะแนน F หรือ U เมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้เปลี่ยนระดับคะแนน F หรือ U 
เป็น W 
  24.5 กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ำ หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือกและเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาเลือกอื่นแทน
จะไม่นับหน่วยกิต ท่ีสอบตกเป็นตัวหาร 
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หมวด 6 

การขอสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติอนุปริญญาและปรญิญา 
 

ข้อ 25 นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
หากนักศึกษาไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาตามท่ีกำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจยังไม่พิจารณาการ
สำเร็จการศึกษา 

25.1 ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   นักศึกษาภาคปกติ 

(1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัย
กำหนดให้เรียนเพ่ิม และไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U 

(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  
(3) มีเวลาเรียน 

(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ำกว่า 5 ภาคการศึกษาและมีสภาพเป็นนักศึกษา          
ไม่เกิน 6 ปี 

(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ำกว่า 7 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา          
ไม่เกิน 8 ปี   

(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ำกว่า 8 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา         
ไม่เกิน 10 ปี  

(3.4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็น
นักศึกษา ไม่เกิน 4 ป ี

(4) มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพ่ือปริญญาท่ีสอง 
(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
(6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
(1)  เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัย

กำหนดให้เรียนเพ่ิม และไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U 
(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 
(3) มีเวลาเรียน 

(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ำกว่า 5 ภาคการศึกษาและมีสภาพเป็นนักศึกษา      
ไม่เกิน 6 ปี 

(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ำกว่า 10 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา           
ไม่เกิน 8 ปี   

(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ำกว่า 12 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา         
ไม่เกิน 10 ปี  

(3.4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา       
ไม่เกิน 4 ปี  

 (4) มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพ่ือปริญญาท่ีสอง 
 (5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 (6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

เมื่อนักศึกษาเรียนครบโครงสร้างตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 
2.00 ให้เลือกรายวิชาเพ่ิมเติมเพื่อทำค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาตามข้อ 18 

นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ต้องผ่านคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา อนุมัติให้สำเร็จ
การศึกษา ก่อนเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 
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ข้อ 26 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  26.1 เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 และได้         
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 สำหรับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี 
  26.2 ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยท้ังระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและ
ปริญญาตรี ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่           
3.25 -3.59 ทั้งระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรตินิยมอันดับท่ีสอง 
  26.3 ทุกรายวิชาจะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C 
  26.4 ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F,U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำซ้อนในรายวิชาใดๆ  
  26 .5 ต้ องไม่ เป็ นนั กศึ กษาท่ี โอนมาจากสถาบันการศึ กษาอื่ น  หรือมี ก ารเทียบ โอน วิชาเรี ยน 
  26.6 นักศึกษาภาคปกติมี เวลาเรียนไม่ เกิน 4  ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่ เกิน                 
8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี และ 10 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 5 ปีท้ังนี้ให้นับภาคฤดูร้อนเป็น       
1 ภาคการศึกษาปกติด้วย 
  26.7 นักศึกษาภาคพิ เศษ มี เวลาเรียนไม่ เกิน 6  ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่ เกิน                  
12 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 5 ปี 

ข้อ 27 การอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญา สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 28 ในกรณีท่ียังไมไ่ด้ออกระเบียบ ประกาศ หรือ คำสั่ง เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ระเบียบ ประกาศ หรือ

คำสั่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2549 ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ตามข้อบังคับนี้ 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 
 
 

        (นายอภิชาติ   จีระวุฒิ) 
                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าดว้ย การจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัที่ 2)  

พ.ศ. 2564 
------------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2564 จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 19.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“19.2 จำนวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้ 

(1) นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต          
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส่วนภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  

(2) กรณีนักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมากกว่า 22 หน่วย
กิต แต่ไม่เกิน 25 หน่วยกิตได้เฉพาะภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ท้ังนี้ นักศึกษาจะต้องยื่น
คำร้องขออนุมัติจากอธิการบดีเป็นการเฉพาะราย  

(3) นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิตได้            
หากนักศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ จะกระทำได้เมื่อเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี” 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 26.8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

  “26.8 นักศึกษาภาคปกติท่ีลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
รวมท้ังวิชาท่ีมีข้อกำหนดเฉพาะให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา และเป็นรายวิชาท่ีกำหนดไว้ใน
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ของสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะไม่เสียสิทธิ์ในการรับปริญญา
เกียรตินิยม” 

ข้อ 5 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาอยู่ในวันก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
 
              (นายอภิชาติ   จีระวุฒิ) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           37          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 
 
 

 
 

 

 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าดว้ย การให้ผู้สำเร็จการศกึษาชั้นปริญญาตรี ได้รับปรญิญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

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

 เพ่ือเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรติบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผู้ท่ีมีผลการศึกษาดีเด่น                
และมีความรู้คู่คุณธรรม จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับเพ่ือรองรับการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรี        
เกียรตินิยมอันดับสอง 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547            
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น
ปริญญาตร ีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี ้

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

 ข้อ 4 ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) สำหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี เรียนครบหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
  (2) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี (หลังอนุปริญญา) จะต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และถ้าได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ท้ังระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง 

 (3) ทุกรายวิชาจะต้องได้รับระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C 
 (4) ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F หรือ U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใดๆ  
 (5) ต้องไม่เป็นนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือมีการเทียบโอนวิชาเรียน 
 (6) นักศึกษาภาคปกติมีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สำหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ 

สำหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สำหรับหลักสูตร 5 ปี 
 (7) นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 6 ภาคเรียน สำหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 12 ภาคเรียน สำหรับ

หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 15 ภาคเรียน สำหรับหลักสูตร 5 ปี 
 (8) ไม่ เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตั้งแต่ระดับตัดคะแนนความประพฤติขึ้นไป ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
 ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของอธิการบดี อนุมัติปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรี            
เกียรตินิยมอันดับสอง โดยเสนอไปพร้อมกับการขออนุมัติปริญญา 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และมีอำนาจออกระเบียบประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือประโยชน์             
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้

 

 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัย 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2550 
 

 
 

              (นายอารีย์  วงศ์อารยะ) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนยีมการโอนผลการเรยีน 

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2552 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

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

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือมติอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี ้

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเคยศึกษาจาก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก ซึ่งรายวิชาท่ี
โอนต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรท่ีกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีเรียนมาท้ังหมดจากหลักสูตรเดิม 
  “การยกเว้นรายวิชาเรียน” หมายความว่า การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนรายวิชาท่ีเคยศึกษาจาก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัย หรือสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า จำนวนเงินท่ีนักศึกษาจะต้องชำระเป็นค่าโอนผลการเรียนหรือค่ายกเว้น
รายวิชาเรียน 
 ข้อ 5 การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
      5.1 ผู้ท่ีมีสิทธิ์โอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   5.1.1 เป็นผู้ท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาแล้วกลับ
เข้ามาศึกษาในระดับเดิมอีก 
   5.1.2 เป็นนักศึกษาภาคปกติ ท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา ภาค กศ.บป. โดยใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
      5.2 การขอโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
  5.2.1 นักศึกษาท่ีโอนผลการเรียน ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับ          
ปริญญาตรี มาแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยเริ่มนับจากภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน 
  5.2.2 นักศึกษาต้องโอนผลการเรียนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตท่ีโอน 
ท้ังนี้ จำนวนรายวิชาและผลการเรียนท่ีโอนได้ ให้นับเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรท่ีเคยศึกษาในปัจจุบัน และนำไปคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
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  5.2.3 ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 
  5.2.4 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 ข้อ 6 การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
      6.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
          6.1.1 เป็นผู้ท่ีสำเร็จการศึกษา หรือยังไมส่ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือสำนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง แล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันท่ีเข้าศึกษาโดยเริ่มนับจากวัน
สำเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน หรือ 
   6.1.2 เป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และลาออกจากหลักสูตรเดิมเพ่ือเข้าศึกษาใน
หลักสูตรใหม่      

  6.2 การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
   6.2.1 รายวิชาท่ีนำมายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาท่ีขอ
ยกเว้น และจำนวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกินสองในสามของจำนวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา และต้อง
มีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
   6.2.2 การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาท่ีมีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือระดับ
คะแนน 2.00 หรือ P หรือเทียบเท่า   
   6.2.3 รายวิชาท่ีได้การยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียบการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร “P” ในช่องระดับ
คะแนนและไม่นำไปคิดเป็นคะแนนสะสม 
   6.2.4 สำหรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ข้อ 7 การนับจำนวนภาคเรียนของผู้ท่ีได้รับการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
      7.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจำนวนหน่วยกิตไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
      7.2 นักศึกษาภาคกศ.บป. ให้นับหน่วยกิตได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
 ข้อ 8 ผู้ท่ีได้รับการโอนผลการเรียน มีสิทธิ์ท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 9 นักศึกษาต้องทำเรื่องการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกท่ีเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาเรียน ตามท่ีกองบริการการศึกษากำหนด หากพ้น
จากนี้ให้ทำบันทึกขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามความจำเป็น เป็นกรณีไป 
 ข้อ 10 การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้คิดอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการท่ีอธิการบดีแต่งตั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติผลการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียน 
 ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินัย 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 
             
                              

                                   (คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 
                                    นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน 

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม 
การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะ
ขอยกเว้นรายวิชาเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 9/2557 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.1.1 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน 
การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 

     “ข้อ 6.1.1 เป็นผู้ท่ีสำเร็จการศึกษา หรือยังไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง” 

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

      “ข้อ 6.2.4 สำหรับผู้ ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือ          
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เว้นแต่จบการศึกษาเกิน 5 ปีให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยท่ีจะ
พิจารณา” 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
 

 
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ   พนิชศักด์ิพัฒนา) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน                                

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการ
โอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชา เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติ       
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงวางระเบียบไว้ดังนี ้

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

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

การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน         
พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 และให้ใช้         
ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 6.1.1 เป็นผู้ ท่ีสำเร็จการศึกษาหรือยังไม่สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัย หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 ข้อ 6.2.4 สำหรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญา
ตร ี(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้ นักศึกษาต้องเข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้เพิ่มเติมตามประกาศท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด” 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
 

        (ศาสตราจารย ์ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาเรียนและการศึกษารายวิชาเรียนเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 

----------------------------- 
เพ่ือให้ผู้ ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง )          

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ

กับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มาแล้ว และมี

สภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 2 ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 30 หน่วยกิต ในภาคเรียนแรกเข้าภายใน

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจนครบตาม
หลักสูตรหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 3 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชา
อยุธยาศึกษาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก 

ข้อ 4 ให้นายทะเบียนบันทึกผลการเรียนโดยใช้สัญลักษณ์ “S” 
ข้อ 5 การลงทะเบียนเรียน การชำระเงิน ระยะเวลาการศึกษา ให้เป็นไปตามระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2559 
 

 
 

(นายเกษม   บำรุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552 

 

------------------------ 
  เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน           
การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552 อาศัยอำนาจตาม
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงออกประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน ตามข้อ 5 การโอนผลการเรียน ข้อ 6 การยกเว้นรายวิชาเรียน และข้อ 10 การจ่ายค่าธรรมเนียมแห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน
ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 
  ข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน หน่วยกิตละ 
50 บาท 
  ข้อ 3 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการยกเว้นรายวิชาเรียน         
หน่วยกิต ละ 50 บาท 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
   

    ประกาศ ณ วันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2552 
                                     
          
 

                     (นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรอื  
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

------------------------ 
  โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือตอบสนองปรัชญา
การศึกษาตลอดชีวิตและการขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หมวด 1 ระบบการศึกษา ข้อ 5.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
กำหนดให้มีการเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักศึกษา ภาคพิเศษในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และในรายวิชาอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 
27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกประกาศเรื่อง การเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไว้ดังนี้ 
   ข้อ 1. ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคพิเศษท่ีเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษา
นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพ่ือนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีโดยไม่รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรโครงการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
  ข้อ 3. ในประกาศนี้ 
  “การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์” หมายถึง การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา โดยคำนึงถึงความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์เป็นหลัก         
เพ่ือนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  “การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการสำเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้อง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
  “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ         
ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ 
  ข้อ 4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี ้
   4.1 ต้องมีความรู้พ้ืนฐานตามท่ีกำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
   4.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปและต้องมีความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์จากการทำงานมาก่อน 
  ข้อ 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี้ 
   5.1 ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต้องยื่นคำร้องท่ีกองบริการการศึกษา 
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของการศึกษา 
   5.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเปิดสอน       
การเทียบประสบการณ์จากการทำงาน ต้องคำนึงถึงความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์เป็นหลัก ท้ังนี้ต้องมีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์จากการทำงานมาก่อนเข้าเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามวิชาชีพนั้นๆ 
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   5.3 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเทียบโอนระดับความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของนักศึกษาท่ียื่นคำร้องด้วยวิธีการประเมินซึ่งกระทำได้โดยการทดสอบมาตรฐานหรือการ
ทดสอบท่ีไม่ใช่มาตรฐาน หรือการประเมินแฟ้มสะสมงาน ผลงานและเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษา
ตามมาตรฐานของรายวิชาท่ีเทียบโอนและเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการขั้นตอน 
ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
   5.4 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าค่าระดับคะแนน C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 จึงจะ
นับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่าของรายวิชานั้น แต่จะไม่นำมาคิดค่าระดับคะแนนผลการเรียนหรือคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   5.5 การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จะไม่ได้รับการเสนอสิทธิ์ให้ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม 
   5.6 กระบวนการพิจารณาการขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต้องดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษา ก่อนส่งผลการพิจารณาให้กองบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกผลการเรียนให้นักศึกษาอันเป็น
ขั้นตอนสุดทา้ย 
  ข้อ 6. การบันทึกผลการเรียนท่ีได้จากการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ตามวิธีการประเมินผล
ดังนี ้
   6.1 หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกเป็น “CS” (Credit from Standard Tests) 
   6.2 หน่วยกิตจากการทดสอบอื่นๆ ท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บันทึกเป็น “CE” (Credit from 
Exam) 
   6.3 หน่วยกิตจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน/แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อนและผลงานหรือ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ให้บันทึกเป็น “CP” (Credit from Portfolio) 
  ข้อ 7. การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้นับจำนวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบรวมกันจะต้องไม่เกินสอง
ในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา และนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การศึกษา 
  ข้อ 8. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี้ 
   8.1 ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จำนวน 1,500 บาท 
   8.2 ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา        
ตามอัธยาศัยเข้าสู่ในระบบ หน่วยกิตละ 300 บาท  
  
   ประกาศ ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

                                     
          
 

                     (นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เร่ือง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า 
ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558 

---------------------------------- 
 เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย สอดคล้องกับข้อบังคับ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และระบบงานทะเบียน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 2/2558 
วันท่ี 7 กันยายน 2558 ให้ยกเลิกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและมาตราการการลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอนวิชา การลงทะเบียน
ล่าช้า สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียนล่าช้า
ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558 นี้แทน ดังต่อไปน้ี 
 1. การลงทะเบียน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียน หรือเลือกเสรี โดยผ่านระบบ
ออนไลน์หรือช่องทางอื่นท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. การเพ่ิมวิชาเรียน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนท่ีเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากท่ีตารางสอนของนักศึกษาหรือแผนการเรียน
กำหนดในแต่ละภาคเรียน โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ภายใต้เง่ือนไขข้อกำหนดเฉพาะของ        
แต่ละรายวิชา จำนวนหน่วยกิตรวม วันเวลาเรียน เวลาสอบไม่ซ้ำซ้อนกัน จำนวนคนท่ีกำหนดในแต่ละหมู่เรียน และต้อง
ดำเนินการตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
 3. การถอนวิชาเรียน หมายถึง การตัดหรือยกเลิกวิชาตามตารางสอนของนักศึกษาออก โดยผ่านระบบออนไลน์หรือ
ช่องทางอื่นท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และต้องดำเนินการตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
 4. การลงทะเบียนล่าช้า หมายถึง การเลือกวิชาเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียนหรือวิชาเลือกเสรี ท่ีเกิน
กำหนดเวลาการลงทะเบียนปกติแล้ว โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และผ่านการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5. จำนวนหน่วยกิต หมายถึง จำนวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้ 

5.1 นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละไม่ต่ำกว่า              
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

5.2 นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
 6. ระยะเวลาการลงทะเบียน 

6.1 การลงทะเบียนปกติให้กระทำภายใน 15 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณีลงทะเบียน      
ช่วงปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

6.2 การเพ่ิม-ถอนวิชาเรียน ให้กระทำภายใน 20 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณี
ลงทะเบียนช่วงปิดภาคเรียนหรือภายใน 15 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

6.3 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ให้กระทำภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายของการเพ่ิม -ถอนวิชาและ
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

  1) ให้นักศึกษาเขียนคำร้องเพ่ือขออนุญาตจากอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
รับรองเวลาเรียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณบดีให้ความเห็น ผ่านกองบริการการศึกษาและเสนอ
อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายพิจารณา 

  2) นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องตามแบบและยื่นคำร้องภายในเวลาท่ีกำหนด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ติดตามผลการพิจารณาด้วยตนเอง หลังจากยื่นคำร้อง ภายในไม่เกิน 5 วันทำการ หรือตามท่ีกองบริการการศึกษานัดหมาย  
หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ดำเนินการใดๆ จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีระบุในคำร้องนั้น 
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  3) กรณีได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้า ให้นักศึกษาติดต่อขอลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม

ตามสภาพของนักศึกษา ส่วนกรณีท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้าทุกรายวิชาหรือพบว่าไม่มีการลงทะเบียนในระบบ 
นักศึกษาจะต้องทำการลาพักการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ 
 7. หากไม่สามารถปฏิบัติตามหรือนอกเหนือจากประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
   

  ท้ังนี้ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
    

   ประกาศ ณ วันท่ี  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ) 
           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เร่ือง  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

---------------------------------- 
 เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 
 ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
  (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับ
นักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2558 
  (2) ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558 
 ข้อ 2 ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลาปิดภาคปลายของปี
การศึกษาเก่าจนถึงเวลาการเปิดภาคต้นของปีการศึกษาใหม่ 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีโปรแกรมการเรียนในวันราชการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึง
วันศุกร์ในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ของแต่ละปี 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ทำหน้าท่ีอาจารย์
ท่ีปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ มีการเรียน และควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
  “ทวีคาบ” หมายความว่า เวลาในการเรียนในหนึ่งสัปดาห์เป็นสองเท่าของเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 
 ข้อ 3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ โดยนักศึกษาเลือก
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 ข้อ 4 การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

ข้อ 5 วิชาท่ีสามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน มีดังนี้ 
  (1) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  (2) วิชาฝึกประสบการณ์ หรือ สหกิจศึกษา 
  (3) วิชาเลือกเสรีที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ 
  (4) วิชาบังคับท่ีมีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน 
  (5) วิชาอื่นนอกเหนือจาก (1) ถึง (4) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นเป็นรายกรณีไป 
 ข้อ 6 นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือลงทะเบียนเรียน
ร่วมกับนักศึกษาภาคอื่นก็ได ้
      การลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
 ข้อ 7 นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในระดับโทษการพักการศึกษา ไม่มีสิทธิการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ในปีการศึกษานั้น 
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 ข้อ 8 เวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นทวีคาบ ในกรณีท่ีมีความ
จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนน้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ไม่ต่ำกว่า 6 สัปดาห์จะต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมง 
ต่อหนึ่งหน่วยกิต 
 ข้อ 9 หลักสูตร สาขาวิชาใดจะเปิดทำการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะเจ้าของวิชาและ      
สภาวิชาการ และนักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
 ข้อ 10 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 8 มิถุนายน  2558 
 

 
 

                    (นายเกษม  บำรุงเวช) 
                       รักษาราชการแทน 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจดัสอบนอกตาราง พ.ศ. 2556 

------------------------ 
โดยที่สมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตารางให้เป็นระบบท่ีชัดเจน ส่งผลให้การจัดการ

เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการในการประชุม ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 
พ.ศ. 2556 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง ดังนี้   

1. การจัดสอบนอกตารางสอบ คือการจัดสอบรายวิชาต่าง ๆ ท่ีไม่เป็นไปตามวัน เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
2. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณารายวิชาท่ีให้จัดสอบนอกตาราง มีดังนี้ 

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

2.2 เป็นวิชาท่ีขอเปิดนอกเหนือจากประกาศตารางเรียนตารางสอนในภาคเรียนน้ัน 
2.3 ต้องมีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษและเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมมิใช่เฉพาะบุคคล 

  2.4 การเปลี่ยนแปลงการสอบหรือไม่มีการจัดสอบรายวิชาใด นอกเหนือจากข้อ 2.1-2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น
บันทึกเสนอต่อคณบดี (กรณีมีหัวหน้าภาควิชาให้ผ่านหัวหน้าภาควิชาก่อนเสนอคณบดี) ผ่านกองบริการการศึกษาและอธิการบดี
หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย ก่อนท่ีจะมีการสอบกลางภาคหรือปลายภาคอย่างน้อย 15 วันทำการ  
  กรณีท่ีนักศึกษาบางคนลงทะเบียนไม่ได้ (ตารางสอบซ้ำซ้อน) และอาจารย์ผู้สอนบันทึกขออนุญาต และได้รับ         
การอนุญาตสอบนอกตารางแล้วนั้น ผู้สอนจะต้องจัดสอบนอกตารางให้กับนักศึกษาผู้นั้นเป็นการเฉพาะบุคคล โดยไม่กระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงตารางสอบเดิมท่ีกำหนดไว้   

2.5 กรณีสอบนอกตารางปลายภาค อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องจัดสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับจากวัน
สุดท้ายของวันสอบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามวันเวลาท่ีกำหนดตามปกติ ท้ังนี้ให้อาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2556 
                                                                                                  
 
 

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) 
                           รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน 

----------------------------------------------- 
โดยท่ีสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือ             

จากแผนการเรียน ให้มีมาตรฐานและเป็นระบบท่ีชัดเจน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดหลักเกณฑ์และ           
แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมจากแผนการเรียน ดังนี ้

1. เกณฑ์การพิจารณาการขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน 
1.1 เป็นรายวิชาในหลักสูตรเดิม ท่ีไม่มีการเปิดสอนแล้วสำหรับนักศึกษาทุกประเภท 

 1.2 เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว สามารถสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ หรือ          
เพ่ือลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนถัดไป 

 1.3 เป็นรายวิชาบังคับท่ีมีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน 
 1.4 เป็นรายวิชาเลือกเสรีหรือวิชาเน้ือหาเลือกท่ีมีระบุไว้ตามแผนการเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ของนักศึกษา 
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน ต้องเป็นนักศึกษา 

ชั้นปีสุดท้ายหรือลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้ายก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือนักศึกษาค้างรุ่น 
2. แนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน 
 2.1 นักศึกษากรอกข้อมูลในเอกสารคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ให้ครบถ้วน 
 2.2 นักศึกษาส่งเอกสารคำร้องท่ีกองบริการการศึกษาตามวัน/เวลา ท่ีกำหนดในปฏิทินการศึกษา แต่ละภาคเรียน 
 2.3 กองบริการการศึกษาดำเนินการรวบรวมเอกสารคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ส่งให้คณะและสาขาวิชา       

เพ่ือประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร พิจารณาให้ความเห็นและลงนาม 
 2.4 คณะสรุปผลการประชุมพจิารณาการขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนการเรียนและส่ง

เอกสารคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนคืนกองบริการการศึกษา 
 2.5 กองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารคำร้องตามเกณฑ์การพิจารณาขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากแผนการเรียน และเสนอเอกสารคำร้องต่อผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและอธิการบดีตามลำดับ เพ่ือ
พิจารณาผลการขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน 

 2.6 กองบริการการศึกษาประกาศแจ้งผลการพิจารณาขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนการ
เรียน ผ่านหน้าเว็บไซต์กองบรกิารการศึกษาและเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  

 2.7 กรณีท่ีคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เปิดรายวิชาเรียน เจ้าหน้าท่ีกองบริการ
การศึกษาจะดำเนินการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษาให้ตามรายชื่อท่ีแนบท้ายเอกสาร คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน 
    

กรณีท่ีการขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนการเรียนหรือคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีต้องการยื่นคำร้อง          
ไม่เป็นไปตามประกาศให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 

 

ประกาศนี้ให้มีผลการบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง  การย้ายสาขาวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2559   
……………………………........ 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
ได้มีโอกาสทบทวนและตัดสินใจกำหนดทางเลือกในการศึกษา โดยประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนให้ตรงกับความถนัดและความ
ต้องการสำหรับโอกาสทางการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป   
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ
กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 จึง
ออกประกาศไว้ ดังนี ้
 ข้อ 1 ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “คณะ” หมายความว่า คณะวิชาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีประจำคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทำหน้าท่ีประธานกรรมการ 

บริหารหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 
“อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาท่ีขอย้ายสาขาวิชาเรียนของมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาซึ่งทำหน้าท่ีนายทะเบียนของมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีประสงค์

จะขอย้ายสาขาวิชาเรียน 
“การย้ายสาขาวิชาเรียน” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาเรียนจากสาขาวิชาเรียนเดิมไปสังกัดสาขาวิชาเรียน

อื่นท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชา
เรียนท่ีขอย้ายเข้าศึกษา 
 ข้อ 2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน มีดังนี้ 
  2.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่ง        
พักการเรียน 
  2.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนย้ายสาขาวิชาเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 
  2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของการเข้าศึกษาในสาขาวิชาเรียนท่ีขอย้ายไปศึกษา 
 ข้อ 3 เง่ือนไขการขอย้ายสาขาวิชาเรียน 
  3.1 นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด โดยยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์        
ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษานั้น ๆ และจะทราบผลการพิจารณาไม่เกิน 3 สัปดาห์ภายหลังจากยื่นคำร้อง  
  3.2 การย้ายสาขาวิชาเรียนท้ังภายในคณะและต่างคณะ จะกระทำได้เพียงครั้งเดียว   
  3.3 นักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเรียนท่ีประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
การศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา สำหรับหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน 
หรือหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปีก่อนสำเร็จการศึกษา 
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  3.4 การขอย้ายสาขาวิชาเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนโดยได้รับ          
รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ และนายทะเบียนบันทึกข้อมูลรายวิชาเดิมเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 4 ขั้นตอนและวิธีการขอยา้ยสาขาวิชาเรียน ให้ดำเนินการดังนี้ 
  4.1 กรณีย้ายสาขาวิชาเรียนภายในคณะ 
   4.1.1 นักศึกษารับคำร้องขอยา้ยสาขาวิชาเรียนท่ีกองบริการการศึกษา 
   4.1.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม
และนำเสนอต่อคณบดีเพ่ือดำเนินการต่อไป 
   4.1.3 คณบดีแจ้งและขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีนักศึกษาประสงค์ขอ
ย้ายสาขาวิชาเรียนเข้าศึกษา และนำผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป        
   4.1.4 นายทะเบียนบันทึกข้อมลูการย้ายสาขาวิชาเรียน 
  4.2 กรณีการย้ายสาขาวิชาเรียนต่างคณะ 
   4.2.1 นักศึกษารับคำร้องขอยา้ยสาขาวิชาเรียนท่ีกองบริการการศึกษา 
   4.2.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม
และนำเสนอต่อคณบดีเพ่ือดำเนินการต่อไป 
   4.2.3 คณบดีต้นสังกัดเสนอคำร้องไปยังคณบดีในคณะท่ีนักศึกษามีความประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา
เรียนเพ่ือดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามข้อ 4.2.4 ต่อไป 
   4.2.4 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีนักศึกษาประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนเข้าศึกษาให้
ความเห็น และคณบดีนำผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
   4.2.5 นายทะเบียนบันทึกข้อมลูการย้ายสาขาวิชาเรียน 
 ข้อ 5 นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนจำนวน 500 บาท  
 ข้อ 6 การบันทึกผลการเรยีน การวัดและประเมินผล การสำเร็จการศึกษา  
  6.1 รายวิชาและผลการเรียนท่ีเคยศึกษามาท้ังหมดในสาขาวิชาเรียนเดิม ให้นำมาบันทึกและคำนวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเรียนใหม่ด้วย 
  6.2 สำหรับรายวิชาเรียนเดิม กรณีรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หรือเนื้อหาสาระวิชาแตกต่างจากหลักสูตร
หรือสาขาวิชาเรียนท่ีจะย้ายเข้าศึกษา ให้นายทะเบียนเสนอขออนุมัติการปรับข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิชาการเพ่ือ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนวิชาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  6.3 การลงทะเบียน การวัดและประเมินผล การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
   

  ท้ังนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
    

 
                                            (นายเกษม  บำรุงเวช) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าดว้ย การดำเนินงานสหกิจศึกษา  

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

โดยท่ีเป็นการสมควรกำหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพ่ือใช้ใน        
การบริหารจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติ           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558  เมื่อวันท่ี 20-22 มกราคม พ.ศ. 2558 จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดำเนินงานสหกิจศึ กษา    
พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้           

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์สหกิจศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
“คณะกรรมการประจำศูนย์” หมายความว่า คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานของ

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
“คณะกรรมการดำเนินงาน” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
“คณะ” หมายความว่า คณะท่ีมีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะท่ีมีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาท่ีมีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“กองพัฒนานักศึกษา” หมายความว่า กองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
“กองนโยบายและแผน” หมายความว่า กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
“งานการเงินและบัญชี” หมายความว่า งานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
“สหกิจศึกษา” หมายความว่า การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มี

การเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

“สถานประกอบการ” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเข้าร่วมระบบสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดังกล่าว   
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“นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวิชาสหกิจศึกษา และหรือรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
“คณาจารย์นิเทศก์” หมายความว่า คณาจารย์ประจำในสถานศึกษาท่ีทำหน้าท่ีให้คำปรึกษาและนิเทศ     

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา   
“เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีทำหน้าท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา        

ไม่น้อยกว่า 16  สัปดาห์    
“หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา และหรือรายวิชาเตรียม           

สหกิจศึกษา    
“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” หมายความว่า รายวิชาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อม 

ให้กับนักศึกษาท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ    
“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายความว่า รายวิชาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในการไป

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ    
ข้อ 5 ให้หน่วยงานต่อไปนี้มีหน้าท่ีดำเนินการด้านสหกิจศึกษา ดังนี้ 

5.1 คณะ เป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีในการดำเนินการระบบสหกิจศึกษาของนักศึกษาท่ีสังกัด 
5.2 กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีสนับสนุนการดำเนินงาน         

จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
5.3 กองนโยบายและแผน และงานการเงินและบัญชี ทำหน้าท่ีวางแผนงบประมาณและดูแลการรับ-จ่ายเงิน

เพ่ือการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
ข้อ 6 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน โดยให้มีอำนาจและหน้าท่ีดังนี้     

6.1 คณะกรรมการอำนวยการ ทำหน้าท่ีกำหนดนโยบายให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้ความเห็นชอบการพัฒนา 
และปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา 

6.2 คณะกรรมการดำเนินงาน ทำหน้าท่ีให้ความเห็นชอบ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตามข้อ 6.1 และ 6.2 ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี 
ข้อ 7 ให้ศูนย์มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบดำเนินการและประสานงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยให้รวมถึงหน้าท่ี

ดังต่อไปน้ี 
7.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดหางาน จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประสานงาน

ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศก์ และสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
7.2 จัดกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      
7.3 ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ         

สหกิจศึกษา 
7.4 รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา  
7.5 หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 8 คุณสมบัติของนักศึกษา 
8.1 ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม 
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนทำการสมัครงานสหกิจศึกษา 
8.3 ผ่านเง่ือนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชากำหนด 
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
8.5 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
8.6 ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน  
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ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีเป็นคณาจารย์นิเทศก์ 

9.1 มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
9.2 เป็นคณาจารย์ประจำสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 
9.3 เป็นคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา   

ข้อ 10 หน้าท่ีของคณาจารย์นิเทศก์    
คณาจารย์นิเทศก์ทำหน้าท่ีให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน   

นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ร่วมกิจกรรมตามท่ีศูนย์
กำหนด และร่วมในการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา และหรือ วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

ข้อ 11 จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา 
11.1 การคิดจำนวนหน่วยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา

เตรยีมสหกิจศึกษา และหรือรายวิชาสหกิจศึกษา   
11.2 นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามเวลาการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเน่ือง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงาน 
ข้อ 12 การวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา 

12.1 การวัดและประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและหรือรายวิชาสหกิจศึกษาให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี  

12.2 นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาสหกิจศึกษาอีกจนกว่าจะผ่าน 
12.3 กรณีนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ให้คณาจารย์นิเทศก์พิจารณาให้

นักศึกษามีสิทธิได้รับการประเมินผลรายวิชา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

12.4 นักศึกษาท่ีกระทำผิดต่อระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการและข้อบังคับฉบับนี้จะไม่ผ่าน
การประเมินผล และให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 ให้สถานประกอบการแต่งตั้งบุคลากรของสถานประกอบการเป็นพนักงานท่ีปรึกษาเพ่ือทำหน้าท่ีดูแลและให้
คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา  

ข้อ 14 การให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
ให้ศูนย์ดำเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนท่ี

จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ได้ในกรณีต่อไปนี ้
14.1 นักศึกษากระทำความผิดหรือร่วมกระทำผิดท่ีสามารถพิสูจน์ได้และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ              

สถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
14.2 สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้

มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
14.3 นักศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่เหมาะสมที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสีย

ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
14.4 มีเหตุจำเป็นท่ีคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาเห็นชอบให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการได้

ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด  
ข้อ 15 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ในกรณีดังต่อไปน้ี 
15.1 เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาท่ีกำหนดและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในรายวิชาสหกจิศึกษาแล้ว 
15.2 เมื่อมหาวิทยาลัย มีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
15.3 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ข้อ 16 ผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 
นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
16.1 ได้รับการประเมินผลระดับคะแนนในรายวิชาสหกิจศึกษา ตามหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีกำหนด 
16.2 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ข้อ 17 การกำหนดวันท่ีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การกำหนดวันท่ีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี  

ข้อ 18 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้        
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นท่ีสุด 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 19 การดำเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษาท่ีได้ดำเนินการแล้วก่อนท่ีข้อบังคับนี้ประกาศใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการ

ดำเนินการตามข้อบังคับนี้  
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  27  มกราคม  พ.ศ. 2558 
    
  
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ   พนิชศักด์ิพัฒนา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง  แนวปฏิบัติในการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

……………………………........ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน           
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดำเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 จึงยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานสหกิจศึกษา ฉบับลงวันท่ี 23 พฤษภาคม        
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน             
สหกิจศึกษา” 
 ข้อ 2 ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“สภาวิชาการ”   หมายถึง  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“อธิการบดี”   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  “คณบดี”    หมายถึง  คณบดีของคณะท่ีมีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“ศูนย์”    หมายถึง  ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คณะกรรมการประจำศูนย์” หมายถึง  คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ 

         ดำเนินงานของศูนย์สหกิจศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         พระนครศรีอยุธยา 
  “สาขาวิชา”   หมายถึง  สาขาวิชาท่ีมีการจัดการศึกษาระบบสหกจิศึกษา 
         ในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         พระนครศรีอยุธยา 
  “คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร” หมายถึง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา 
         ท่ีมีการจัดการศึกษาระบบสหกจิศึกษา 

        ในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         พระนครศรีอยุธยา 
  “สถานศึกษา”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สหกิจศึกษา”   หมายถึง  การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานใน 
         สถานประกอบการอย่างมีระบบโดยจัดให้ม ี
         การเรียนในสถานศึกษาร่วมกบัการส่งนักศึกษา 
         ออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเข้า 
         ร่วมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
         พระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษาสหกิจศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
         ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกจิศึกษาและหรือ   
         รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
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  “คณาจารย์นิเทศก์”  หมายถึง  คณาจารย์ประจำในสถานศึกษาท่ีทำหน้าท่ีให้ 

    คำปรึกษา และนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
         ของนักศึกษา 
  “พนักงานท่ีปรึกษา”  หมายถึง  พนักงานตามที่สถานประกอบการมอบหมาย 
         ให้ทำหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาดูแล และประเมินผล 
         การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สถานประกอบการ”  หมายถึง  หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเข้าร่วมระบบสหกจิศึกษา 
         กับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
         โดยรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
         ในสถานประกอบการดังกล่าว 

“รายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา” หมายถึง  รายวิชาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อม 
          ให้กับนักศึกษาท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
         ในสถานประกอบการ 
  “รายวิชาสหกิจศึกษา”  หมายถึง  รายวิชาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรสำหรับนักศึกษา 
         สหกจิศึกษาในการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  “ภาคการศึกษาสหกจิศึกษา” หมายถึง  ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
         เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  
 ข้อ 3 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานสหกิจศกึษา 
  3.1 สาขาวิชาดำเนินการประชุมชี้แจงนักศึกษาท่ีเลือกเรียนในระบบสหกิจศึกษา ก่อนภาคการศึกษาท่ีจะ
ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา พร้อมยื่นใบสมัครในการแจ้งความจำนงเข้าเรียนในระบบสหกิจศึกษา 
  3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนในระบบสหกิจศึกษา พิจารณาคุณสมบัติ
นักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดำเนินงานสหกิจศึกษา 2558 และประกาศรายชื่อ
ผู้ท่ีผ่านการพิจารณา ก่อนภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
  3.3 การลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 1(45) หน่วยกิต 
  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ก่อนรายวิชาสหกิจศึกษา ท้ังนี้ต้องได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
หากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมใด นักศึกษาต้องเรียนเพ่ิมเติมให้เรียบร้อยภายในวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น  
  3.4 การวัดและประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระบบสัญลักษณ์ 
ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจั ดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
 
   สัญลักษณ์  ความหมาย           ค่าระดับคะแนน 
     A   ดีเยี่ยม (Excellent)       4.00 
     B+   ดีมาก (Very Good)       3.50 
     B   ดี (Good)        3.00 
     C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)       2.50 
     C   พอใช้ (Fair)        2.00 
     D+   อ่อน (Poor)        1.50 
     D   อ่อนมาก (Very Poor)       1.00 
     F   ไม่ผ่าน (Failed)        0.00 
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  ท้ังนี้การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หากได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า “C” หรือคะแนนรวมต่ำกว่า         
ร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานี้ 
  3.5 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6(640) หน่วยกิต 
   นักศึกษาต้องมีผลการประเมินตามข้อ 3.4 ก่อนจึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ และ
นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มเวลาในหนึ่งภาคการศึกษานั้น ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.6 การวัดและการประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระบบสัญลักษณ์ 
ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี ดังนี้ 
 
   สัญลักษณ์  ความหมาย            ค่าระดับคะแนน 
     A   ดีเยี่ยม (Excellent)       4.00 
     B+   ดีมาก (Very Good)       3.50 
     B   ดี (Good)        3.00 
     C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)       2.50 
     C   พอใช้ (Fair)        2.00 
     D+   อ่อน (Poor)        1.50 
     D   อ่อนมาก (Very Poor)       1.00 
     F   ไม่ผ่าน (Failed)        0.00 
 
  ท้ังนี้ การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา หากได้รับคะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานี้ 
  3.7 หลกัเกณฑ์การประเมินผลเพ่ือให้ระดับคะแนนของรายวิชาสหกจิศึกษาจะพิจารณา ดังนี้ 
   3.7.1 ในระหว่างปฏิบัติงานในสถานประกอบการจะต้องมีพนักงานท่ีปรึกษา 1 คนเป็นผู้ดูแลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และจะต้องมีคณาจารย์นิเทศก์จากสถานศึกษา ไปนิเทศงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา             
อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยต้องมีการประชุมร่วมกันท้ังสามฝ่าย ประกอบด้วย คณาจารย์นิเทศก์ พนักงานท่ีปรึกษา และนักศึกษา    
สหกิจศึกษา เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ 
   3.7.2 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องนำเสนอผลการปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการและ
สถานศึกษา 
   3.7.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีสัดส่วนการให้คะแนน
จากพนักงานท่ีปรึกษาร้อยละ 50 และจากคณาจารย์นิเทศก์ ร้อยละ 50 
   3.7.4 คณาจารย์นิเทศรวบรวมผลการประเมินรายวิชาสหกิจศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแต่ละสาขาวิชาพิจารณาเห็นชอบ และเสนอให้คณบดีอนุมัติผลการเรียนต่อไป 
 ข้อ 4 กระบวนการคัดเลือกนกัศึกษาสหกจิศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  4.1 ศูนย์สหกิจศึกษาประกาศรายชื่อสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตำแหน่ง  
งานท่ีต้องการของสถานประกอบการ วิธีการในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
  4.2 สาขาวิชารับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ในตำแหน่งท่ีนักศึกษาสนใจและตรงกับสาขาวิชาให้กับ         
สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  4.3 สาขาวิชาร่วมกับสถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ ด้วยวิธีการคัดเลือก ตามคุณสมบัติและความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 
  4.4 ศูนย์สหกิจศึกษาประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนและวิธีการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ 
  4.5 ศูนย์สหกิจศึกษาทำเรื่องส่งตัวนักศึกษาท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามประกาศรายชื่อ
นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
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  4.6 ในกรณี ท่ีนักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานจากสถานประกอบการให้สาขาวิชา/
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดหาสถานประกอบการอื่นท่ีเข้าเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ตามความรู้ความสามารถของนักศึกษาและความเหมาะสมกับตำแหน่งงานของสถานประกอบการนั้น และเสนอให้
คณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาพิจารณาเห็นชอบ และแจ้งให้คณบดีทราบต่อไป 
 ข้อ 5 ลักษณะงานและการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 
  5.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา
ของสถานประกอบการในตำแหน่งท่ีสาขาวิชาและสถานประกอบการ เห็นว่าเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของนักศกึษาและ
ให้เป็นไปตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 
  5.2 ภาระงานและคุณภาพงานต้องมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษา และ
ตรงกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์นิเทศก์ และ        
สถานประกอบการ 
  5.3 ระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
สถานประกอบการ และวินัยนักศึกษาอย่างเคร่งครัดทุกประการ 
  5.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะได้รับค่าตอบแทน และหรือสวัสดิการในอัตราท่ีมีความเหมาะสมและจำเป็น
ตามลักษณะงาน ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานประกอบการ 
 ข้อ 6 การยกเลิก การลาออก และการขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 
  6.1 ก่อนประกาศผลการคัดเลือก หากนักศึกษาจะยกเลิกหรือขอเลื่อนการไปปฏิบัติงาน สามารถกระทำได้เมื่อ
มีเหตุผลความจำเป็น โดยยื่นคำร้องและได้รับการอนุมัติจากคณบดี และแจ้งศูนย์สหกิจศึกษาก่อนท่ีจะมีการประกาศผลการ
คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
  6.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กรณีจะขอ
ลาออกหรือขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่สามารถกระทำได้ ยกเว้นในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องแสดงเหตุผลพร้อม
หลักฐานประกอบการพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
  6.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการแล้ว จะขอลาออกหรือขอเลื่อนเวลาการ
ปฏิบัติงานตามท่ีกำหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องแสดงเหตุผลพร้อมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถานประกอบการ และคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี 
  กรณีท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาไม่ไปปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร นักศึกษาจะไม่มีสิทธิยื่นคำขอไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจ ได้รับอนุมัติจากคณบดี และแจ้งสาขาวิชาทราบ 
 ข้อ 7 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้กระทำผิด 
  การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษา ท่ีฝ่าฝืนหรือร่วมกระทำผิดระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ         
ให้คณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษา มีอำนาจพิจารณาลงโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  

ท้ังนี้ให้ใช้ปฏิบัติกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
  
 
 
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าดว้ย เงินบำรุงการศึกษาและคา่ธรรมเนียมอ่ืนเพื่อจัดการศึกษา 

ระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรี ภาคปกติ  
พ.ศ. 2561 

_________________ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุง
การศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 เพ่ือให้การบริหารจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              
และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงออกระเบียบไว้ดังนี้  
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินบำรุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและ     

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

พระนครศรีอยุธยา เป็นรายภาคการศึกษา แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเป็น
รายครั้งในกรณีอื่นๆ 

 “ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติ ไม่รวมภาคฤดูร้อน 
 ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายจากนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา ท้ังนี้    

ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด 
 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน            

30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา  
 ข้อ 6 อธิการบดีอาจใช้ดุลยพินิจผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายช้ากว่าท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนดได้ตามเหตุอันควร 
 ข้อ 7 นักศึกษาท่ีไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกำหนด หรือไม่ชำระเงินเพ่ือรักษา

สถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันสอบปลายภาคด้วยเหตุผลความจำเป็นของนักศึกษาและหรือครอบครัวท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบและรับรองให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ดังนี ้
 (1) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีหยุดพักการเรียนภาคเรียนละ 1,500 บาท 
 (2) ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกำหนด วันละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
 (3) ค่าขอกลับคืนสถานภาพนักศึกษาใหม่ เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษา 200 บาท 

และให้ชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามจำนวนภาคการศึกษาท่ีค้างชำระ ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท 
 (4) ค่าออกเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ รายงานผลการศึกษา ใบแทนเอกสารต่าง ๆ ท่ีเคยออกไว้แล้ว หนังสือ

รับรองต่าง ๆ ฉบับละ 20 บาท 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           63          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 
 (5) ค่าขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกว่าหกเดือนนับตั้งแต่วันท่ีมหาวิทยาลัย

ประกาศกำหนดให้รับ ฉบับละ 500 บาท 
 (6) ค่าบำรุงหอพัก ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (7) ค่าลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ให้เรียกเก็บเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยเป็นไปตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย

ประกาศกำหนดในแต่ละปี 
 (8) ค่าธรรมเนียมที่ให้เรียกเก็บในวันรายงานตัว ประกอบด้วย 

 (8.1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่     200 บาท 
 (8.2) ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  200 บาท 
 (8.3) ค่าประกันของเสียหาย    500 บาท 
 ค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาท่ีมิได้ทำทรัพย์สิน

เสียหาย และต้องมายื่นคำร้องขอคืนภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นสภาพเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่มาขอรับคืนภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าวให้โอนเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 (9) ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนและค่าธรรมเนียมอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบน้ี ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจัดสรรเงินท่ีเรียกเก็บตามระเบียบนี้ ไม่เกิน 
ร้อยละ 80 เพ่ือจัดการศึกษาภาคปกติ  

 ข้อ 10 การเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
ข้อ 11 นักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาอยู่ก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี          
ภาคปกติ พ.ศ. 2549 ไปจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้      
ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

 
                   (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
                        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดบัปรญิญาตรี ภาคปกติ  

พ.ศ. 2565 
------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี ภาคปกติ ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย เหมาะสม และสอดคล้องกับคณะต่าง ๆ ท่ีมีการการปรับปรุงหลักสูตร
ในแต่ละสาขาวิชา  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น         
เพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561 จึงกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา         
แบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ดังนี้ 

สาขาวิชาในสังกัดคณะครุศาสตร์ 
   1. การประถมศึกษา    ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
   2. การศึกษาปฐมวัย    ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
    3. คณิตศาสตร์       ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
   4. คอมพิวเตอร์ศึกษา     ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
   5. พลศึกษา             ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
   6. สังคมศึกษา           ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
   7. วิทยาศาสตร์     ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
   8. การศึกษาพิเศษ        ภาคเรียนละ 7,000    บาท 
   9. การสอนภาษาไทย    ภาคเรียนละ 7,000    บาท 
   10. การสอนภาษาอังกฤษ    ภาคเรียนละ 7,000    บาท  
  

สาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   1. ภาษาอังกฤษ     ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
   2. ดนตรีศึกษา         ภาคเรียนละ 8,500   บาท 
    3. การพัฒนาชุมชนและสังคม       ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
    4. ประยุกต์ศิลป ์             ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
   5. ศิลปะการแสดง         ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
   6. รัฐประศาสนศาสตร์             ภาคเรียนละ 8,400   บาท 
  

7. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล            ภาคเรียนละ 8,500   บาท 
   8. ภาษาไทย                   ภาคเรียนละ 8,000   บาท 

9. ภาษาญี่ปุ่น                   ภาคเรียนละ 8,500   บาท  
10. นิติศาสตร์             ภาคเรียนละ 8,500   บาท 

  
                   /11. ประวัติศาสตร์.... 
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สาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

   11. ประวัติศาสตร์            ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
   12. สหวิทยาการอสิลามเพื่อการพัฒนา          ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
   13. ดนตรีสากล             ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   14. การจัดการรัฐกจิและการปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
   15. การสอนภาษาจีน    ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
  

สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
   1. การจัดการ     ภาคเรียนละ 8,000   บาท 

2. การจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน       ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
3. การบัญชี          ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
4. การตลาด          ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ         ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
6. การท่องเท่ียว          ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์        ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
8. การจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม ่  ภาคเรียนละ    20,000   บาท 
9. ธุรกิจและอาชีวศึกษา    ภาคเรียนละ     8,000   บาท 

 

สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
   1. คณิตศาสตร์ประยุกต์    ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   2. เกษตรศาสตร์             ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
         3. คหกรรมศาสตร์          ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
    4. เคมี                    ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   5. จุลชีววิทยา         ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
    6. เทคโนโลยสีารสนเทศ            ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)      ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   8. วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
    9. วิทยาการคอมพิวเตอร์            ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   10. สาธารณสุขศาสตร ์        ภาคเรียนละ 9,400   บาท  
   11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     ภาคเรียนละ 9,400   บาท 

12. วิศวกรรมไฟฟ้า        ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
 13. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       ภาคเรียนละ 9,400   บาท 

   14. เทคโนโลยีการผลิตพืช        ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   15. วิศวกรรมการจัดการ        ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   16. วิทยาศาสตร์ศึกษา    ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
           
   ท้ังนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง  การเก็บค่าบำรุงและคา่ธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ
---------------------------------- 

เพ่ือให้การเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับข้อ 10 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงิน
เพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงินในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงกำหนดการเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมไว้ 
ดังต่อไปน้ี  

ข้อ  1  ค่าบำรุงการศึกษา   ภาคเรียนละ 1,000 บาท 
ข้อ  2  ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 200 บาท 
ข้อ  3  ค่าลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ   300 บาท 
ข้อ  4  ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการฝึกทักษะ   ภาคเรียนละ 500 บาท (ทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละคณะ) 
ข้อ  5  ค่าบำรุงห้องสมุด   ภาคเรียนละ   300 บาท 
ข้อ  6  ค่าบำรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคเรียนละ 300 บาท 
ข้อ  7  ค่าบำรุงห้องพยาบาลและสุขภาพ  ภาคเรียนละ 100 บาท 
ข้อ  8  ค่าปรับอากาศ    หน่วยกิตละ 25   บาท 
   

ท้ังนี้ ต้ังแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
  

  ประกาศ  ณ วันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 
                       (นายเกษม  บำรุงเวช)         

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าดว้ย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจดัการศึกษาระดบัปรญิญาตรี 

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และ         
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและ      
การจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใชก้ับนักศึกษาภาคพิเศษที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
      บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติอื่นใดท่ีขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี้ ใหใ้ช้ระเบียบนี้แทน  

ข้อ 3 ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “ค่าบำรุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเป็นรายภาคเรียน 
  “ภาคเรียน” หมายความว่า ภาคเรียนท่ีจัดการศึกษาให้นักศกึษาเข้าศึกษาภาคพิเศษ  
ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเกบ็ค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายภาคเรียนจากนักศึกษาในทุกคณะท่ีจัดการศึกษาภาคพิเศษ        

ไม่เกินภาคเรียนละ 5,000 บาท  
 การเก็บค่าบำรุงการศึกษาแต่ละสาขาวิชาในสังกัดแต่ละคณะให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน

อัตราท่ีกำหนด 
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเกบ็ค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี และหรือค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ โดยจัดทำเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง โดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

(1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คนละไม่เกิน 500 บาท 
(2) ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรละไม่เกิน 500 บาท 
(3) ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคเรียนละไม่เกิน 800 บาท 
(4) ค่าบำรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละไม่เกิน 800 บาท 
(5) ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละไม่เกิน 100 บาท 
(6) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีลาพักการเรยีนภาคเรียนละไม่เกิน 2,000 บาท 
(7) ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนดวันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
(8) ค่าขอกลับคืนสถานภาพนักศึกษาใหม่เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษา 500 บาทและ

ให้ชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามจำนวนภาคเรียนท่ีค้างชำระ ภาคเรียนละ 1,500 บาท 
(9) ค่าเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทน เอกสารต่าง ๆ ท่ีเคยออกให้แล้ว ฉบับละ 50 บาท 
(10) ค่าขอรับปริญญาบัตรเกินกว่าหกเดือนนับต้ังแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกำหนดใหร้ับฉบับละ 500 บาท 
(11) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต และค่าใบรายงานผลการเรียน ใหเ้รียกเก็บเมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 1,000 บาท 
(12) ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการฝึกทักษะ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 5,000 บาท 
(13) ค่าประกันของเสียหาย คนละไม่เกิน 1,000 บาท 
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 เงินค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชไีว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาท่ีมิได้ทำทรัพย์สิน

เสียหาย และต้องมายื่นคำร้องขอคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันพ้นสภาพเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ถอนคืนภายในกำหนด
ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยโอนเขา้เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

(14) ค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่กำหนดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเกบ็เงินบำรุงการศึกษาในวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วัน

เปิดภาคเรียน 
ข้อ 8 อธิการบดีอาจใช้ดุลยพนิิจผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษาช้ากว่าท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดได้ตามเหตุสมควร 
ข้อ 9 นักศึกษาท่ีไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาตามที่กำหนดหรือไม่ชำระเงินเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อน

วันสอบปลายภาคให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษาใหม่ตามข้อ 6(8) 
ได ้โดยมีเหตุอันสมควร 

ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินเพ่ือจัดการศึกษาภาคพิเศษ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน      
ร้อยละ 80 ของเงินท่ีเก็บได้ ในการเสนอเพ่ือขออนุมัต ิ

ข้อ 11 การเรียกเก็บเงิน ให้ใช้ใบเสรจ็รับเงินบำรุงการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ 12 เงินท่ีเรียกเก็บตามระเบียบน้ี ใหม้หาวิทยาลัยจ่ายในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยจัดทำเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย  

ชี้ขาด และคำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นท่ีสุด  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  29  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

 
               )นายอภิชาติ  จีระวุฒิ(  
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง  การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

--------------------------------- 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เพ่ือให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อราชการยิ่งขึ้นต่อไป  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547           

และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560 จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพ่ือการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ 
(กศ.บป.) พ.ศ. 2558 และกำหนดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ดังนี้  

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

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

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

สำหรับนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีเข้าศึกษาก่อนภาคเรียนท่ี     
2/2560 ให้ชำระค่าธรรมเนยีมพิเศษสำหรับการฝึกทักษะ ภาคเรียนละ 500 บาท   

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

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

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

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

  4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   (1) เกษตรศาสตร์    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (2) คหกรรมศาสตร์    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (3) เคม ี     ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (4) จุลชีววิทยา     ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (5) วิทยาการคอมพิวเตอร์    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (7) การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/       
      วิศวกรรมการจัดการ    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (8) วิศวกรรมไฟฟ้า    ภาคเรียนละ 500 บาท 

(9) สาธารณสุขชุมชน    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (11) คณิตศาสตร์    ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (12) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (13) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (14) เทคโนโลยีการผลิตพืช   ภาคเรียนละ 500 บาท 
   (15) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  ภาคเรียนละ 500 บาท 
 ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่     คนละ  300 บาท 
 ข้อ 6 ค่าบำรุงหอสมุด      ภาคเรียนละ 300 บาท 
 ข้อ 7 ค่าบำรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ    ภาคเรียนละ 300 บาท 
 ข้อ 8 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา     บัตรละ  200 บาท 
 ข้อ 9 ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)  คนละ  300 บาท 
 ข้อ 10 ค่ากิจกรรมนักศึกษา     ปีการศึกษาละ 100 บาท 
 ข้อ 11 ค่าบำรุงกีฬา      ปีการศึกษาละ 100 บาท 
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 ข้อ 12 ค่าปรับอากาศ      หน่วยกิตละ 25 บาท 
 ข้อ 13 ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าเกินกว่าท่ีกำหนดวันละ 50 บาท  สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
 

 อนึ่ง กรณีท่ีนักศึกษาค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับตามประกาศ
ฉบับนี้ด้วย 

  

 ท้ังนี้  ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
    

    ประกาศ ณ วันท่ี  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
  
 
                 (นายเกษม  บำรุงเวช) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา 

พ.ศ. 2563 
----------------------------------------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 12 เมษายน 2559 โดยให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและ
เป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใช้งานได้ (Working Knowledge) นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 โดยความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อน
สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2563 

ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการดำเนินการยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

สำหรับนักศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวทางการดำเนินการยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ข้อ 3 กรณีการขอสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR โดยถือ

เป็นเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามลำดับชั้นปริญญา ดังนี้ 
(1) ระดับปริญญาตรีให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 หรือเกณฑ์

มาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 
(2) ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 หรือ

เกณฑ์มาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 
ข้อ 4 กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การ

สำเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

เกณฑม์าตรฐาน ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 
CEFR B1 B2 

TOEIC 400 520 

TOEFL ITP 460  543 

TOEFL IBT 29 45 

IELTS 3.5 4.0 

CU-TEP 45 50 

TU-GET 400 450 
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 ข้อ 5 กรณหีลักสูตรใดกำหนดเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ข้างต้น ใหใ้ช้
เกณฑ์ของหลักสูตรแทนเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษท่ีกำหนดไว้ในประกาศน้ี 
 ข้อ 6 ผลการทดสอบท่ีนักศึกษานำมายื่นต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ีทดสอบ 
 ข้อ 7 ให้บันทึกผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในใบรายงานผลการศึกษา 
 

ท้ังนี้ ให้มีผลบังคับใชก้ับนักศึกษา ท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกนั 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  16 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 

 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง นโยบายส่งเสรมิทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนกัศึกษา 

----------------------------- 
โดยท่ีเป็นการสมควรกำหนดนโยบายส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจ ด้านดิจิทัล ให้นักศึกษามีทักษะ
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจสารสนเทศและสามารถประเมินสื่อดิจิทัลเพ่ือนำไปสู่
กระบวนการตัดสินใจในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังสามารถผลิตเนื้อหาและสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม   

ข้อ 2 ส่งเสริมให้จัดทำโครงงานหรือกิจกรรมโดยการใช้ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานหรือกิจกรรม              
ให้มากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ด้านดิจิทัลได้หลากหลายอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย และมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อ 3 ส่งเสริมให้จัดทำรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพเฉพาะด้วย 
การใช้ดิจิทัล เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถประเมินผลของปัญหา 
และหาวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบเวลาท่ีกำหนด 

ข้อ 4 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา            
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลท้ังในและนอกชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะ  
การใช้ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษา 
 ข้อ 6 จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลกับนักศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ในสัปดาห์
ท่ี 2 ของการเปิดภาคเรียนท่ี 1 กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลจากสถาบันอื่นตามท่ีกำหนดไว้ท้าย
ประกาศฉบับนี้ นักศึกษาสามารถนำผลการทดสอบท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี มายื่นต่อมหาวิทยาลัยได้ก่อนวันยื่นสำเร็จ
การศึกษา 
 ข้อ 7 นักศึกษาสามารถเข้าอบรมมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัล พร้อมทดสอบความรู้ที่ได้จากการอบรมเกณฑม์าตรฐาน
ด้านดิจิทัลตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 
 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   29   เมษายน พ.ศ. 2563  

  
 
 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำ 
ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2553 
--------------------------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

เป็นปีท่ี 65 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 โดยท่ีเป็นการสมควรกำหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุย
ประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 60 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ 
ดังต่อไปน้ี 
 มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา            
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553” 
 มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ให้กำหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดังต่อไปน้ี 

(1) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.” 

(2) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.” 

(3) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.” 

(4) สาขานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม” 
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.” 

(5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.” 

(6) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.” 
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(7) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 

(8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.” 

(9) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.” 

(10) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” 

 ท้ังนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย 
 มาตรา 4 ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีสามชั้นดังต่อไปน้ี 
 (1) ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ ผ่าอกตลอด ยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ แขนเสื้อกว้างและ
ยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสำรดรอบขอบ สำรดต้นแขนและสำรดปลายแขน ดังต่อไปน้ี 

(ก) สำรดรอบขอบ พ้ืนสำรดทำด้วยผ้าสักหลาดสีน้ำเงิน กว้าง 10 เซนติเมตร ท่ีริมทั้งสองข้างของสำรดรอบขอบ  
มีแถบสีประจำสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งขนาบด้วยแถบสีทอง กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง 5 เซนติเมตรติดบนสำรดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 

(ข) สำรดต้นแขน พ้ืนสำรดทำด้วยผ้าสักหลาดสีน้ำเงิน กว้าง 13 เซนติเมตร มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร          
ท่ีริมท้ังข้าง ถัดมาเป็นแถบสีเขียว กว้าง 1 เซนติเมตร ทาบท้ังสองข้างตอนกลางสำรดต้นแขนมีแถบสีประจำสาขาวิชา           
กว้าง 2 เซนติเมตร จำนวนสามแถบ ทาบห่างจากแถบสีเขียวข้างละ 1 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถบสีประจำสาขาวิชา 
0.5 เซนติเมตร 

(ค) สำรดปลายแขน พ้ืนสำรดทำด้วยผ้าสักหลาดสีน้ำเงิน กว้าง 10 เซนติเมตร ท่ีริมท้ังสองข้างของสำรด       
ปลายแขนมีแถบสีประจำสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งขนาบด้วยแถบสีทอง กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร 
 (2) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่มีสำรดต้นแขน กว้าง 11 เซนติเมตร ตอนกลางสำรดต้น
แขนมีแถบสีประจำสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร จำนวนสองแถบ ระยะห่างระหว่างแถบสีประจำสาขาวิชา 1 เซนติเมตร 
 (3) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่มีสำรดต้นแขน กว้าง 10 เซนติเมตร ตอนกลางสำรดต้นแขนมี
แถบสีประจำสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร จำนวนหนึ่งแถบ 
 มาตรา 5 เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย                
ทำด้วยโลหะดุนนูนลงยา สูง 3.5 เซนติเมตร ด้านหลังจารึกอักษรย่อชื่อปริญญา 
 มาตรา 6 ครุยประจำตำแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจำตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ        
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีดังต่อไปน้ี 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ครุยเป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าซาตินสีดำ ผ่าอกตลอดยาวเหนือข้อเท้า
พอประมาณ แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสำรดรอบขอบสำรดต้นแขน และสำรดปลายแขน โดยพื้นสำรด
ทำด้วยผ้าสักหลาดสีน้ำเงิน กว้าง 10 เซนติเมตร ทาบแถบสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร จำนวนสี่แถบ บนผ้าสักหลาดสีน้ำเงิน 
มีระยะห่างระหว่างแถบ 2 เซนติเมตร มีสายสร้อยทำด้วยโลหะสีทอง กึ่งกลางสายสร้อยมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำด้วย
โลหะฉลุสีทอง สูง 5 เซนติเมตร ประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เว้นแต่ไม่มีสายสร้อยประดับ              
และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะดุนนูนสีทอง สูง 5 เซนติเมตร ติดบนสำรดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 
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(3) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่าง

อื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และคณาจารย์ เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเว้นแต่ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะ          
ดุนนูนสีเงิน สูง 5 เซนติเมตร 

มาตรา 7 สีประจำสาขาวิชา มีดังต่อไปน้ี 
(1) สาขาวิชาการบัญชี     สีฟ้าเทา 
(2) สาขาวิชาการศึกษา     สีฟ้า 
(3) สาขาวิชานิติศาสตร์     สีขาว 
(4) สาขาวิชานิเทศศาสตร์     สีน้ำเงิน 
(5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     สีชมพ ู
(6) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    สีน้ำตาล 
(7) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   สีแดงเลือดนก 
(8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     สีเหลือง 
(9) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    สีแดงเลือดหมู 
(10) สาขาวิชาศิลปศาสตร์     สีแสด 
มาตรา 8 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดทำครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง             

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง 
มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   อภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ 
     นายกรัฐมนตรี 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ      
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
บัญญัติว่าการกำหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกำหนดลักษณะ           
ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา            
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 127  ตอนท่ี 39 ก  วันท่ี  24  มิถุนายน  2553 
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พระราชกฤษฎีกา 

ว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวทิยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง 
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบบัที่ 2)   

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

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

เป็นปีท่ี 67 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 
60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้น
ไว้ ดังต่อไปน้ี 
 มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา            
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555” 
 มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา           
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา 3 ให้กำหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดังต่อไปน้ี 

(1) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ  “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใชอ้ักษรย่อ “บช.บ.” 

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

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

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

(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
    (ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ “น.ม.” 
    (ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “น.บ.” 
 (5) สาขานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
    (ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม” 
    (ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “นศ.บ.” 
 (6) สาขาวิชาบริหารธุรกจิ มปีริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” อักษรย่อ “ปร.ด.” 
    (ข) โท เรียกว่า “บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.” 
    (ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกจิบัณฑิต” ใชอ้ักษรย่อ “บธ.บ.” 
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 (7) สาขารัฐประศาสนศาสตร ์มีปริญญาสามชั้น คือ 
    (ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
    (ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “รป.ม.” 
    (ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “รป.บ.” 
 (8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
    (ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.” 
    (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 
 (9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
    (ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.” 
    (ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “วท.บ.” 
 (10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
    (ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.” 
    (ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ “วศ.บ.” 

(11) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 

    (ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.” 
    (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” 
 ท้ังนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” 
 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา          
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา 7 สีประจำสาขาวิชา มีดังนี้ 
   (1) สาขาวิชาการบัญชี          สีฟ้าเทา 
   (2) สาขาวิชาการศึกษา       สีฟ้า 
   (3) สาขาวิชาเทคโนโลยี      สีม่วง 
   (4) สาขาวิชานิติศาสตร์       สีขาว 
   (5) สาชาวิชานิเทศศาสตร์                สีน้ำเงิน 
   (6) สาขาวิชาบริหารธุรกจิ               สีชมพ ู
   (7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์      สีน้ำตาล 
   (8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์       สีแดงเลือดนก 
   (9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์            สีเหลือง 
   (10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์               สีแดงเลือดหม ู
   (11) สาขาวิชาศิลปศาสตร์               สีแสด” 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น สมควรกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา รวมท้ังสีประจำสาขาวิชาสำหรับ
สาขาวิชาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตรา พระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ราชกิจจานุเบกษา  เลม่ 129 ตอนท่ี 109ก  วันท่ี 23  พฤศจิกายน  2555 
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พระราชกฤษฎีกา 

ว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบบัที่ 3)  

พ.ศ. 2564 
----------------------------------- 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 12  กันยายน  พ.ศ.  2564 
เป็นปีท่ี  6  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทย

ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 56 วรรคสอง                 

และมาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                  
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปน้ี 
 มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา       
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564” 
 มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา             
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ
ตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 3 ให้กำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดังต่อไปน้ี 

(1) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ 
               (ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ  “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
               (ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.” 
               (ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ “บช.บ.” 
 (2) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ 
               (ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
               (ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม.” 
               (ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ “ค.บ.” 
 (3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.” 
 (4) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปรญิญาสามชั้น คือ 
               (ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
               (ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.” 
               (ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใชอ้ักษรย่อ “น.บ.” 
 (5) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มปีริญญาสามชั้น คือ 
               (ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
               (ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม” 
               (ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.” 
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 (6) สาขาวิชาบริหารธุรกจิ มปีริญญาสามชั้น คือ 
               (ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” อักษรย่อ “ปร.ด.” 
               (ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.” 
               (ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกจิบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.” 
 (7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
               (ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”        
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
               (ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.” 
               (ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “รป.บ.” 
 (8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
               (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”          
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
               (ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต” ใช้อักษรยอ่ “ศป.ม.” 
               (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 
 (9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
               (ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
               (ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.” 
               (ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.” 
 (10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
                (ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”        
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
                (ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “วศ.ม.” 
                (ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.” 
 (11) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มปีริญญาสามชั้น คือ 
                (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
                (ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.” 
                (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” 

(12) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น  คือ 
                (ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
                (ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่  “ศ.ม.” 
                (ค) ตร ีเรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ  “ศ.บ.” 

(13) สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น  คือ 
                (ก) เอก เรยีกว่า “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”          
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
                (ข) โท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ม.” 
                (ค) ตร ีเรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “ส.บ.” 

ท้ังนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” 
 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา          
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555           
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 7 สีประจำสาขาวิชา มีดังต่อไปน้ี 
 (1) สาขาวิชาการบัญชี         สีฟ้าเทา 
 (2) สาขาวิชาการศึกษา        สีฟ้า 
 (3) สาขาวิชาเทคโนโลยี       สีม่วง 
 (4) สาขาวิชานิติศาสตร์        สีขาว 
 (5) สาชาวิชานิเทศศาสตร์                 สีน้ำเงิน 
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 (6) สาขาวิชาบริหารธุรกจิ                สีชมพ ู
 (7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       สีน้ำตาล 
 (8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์                สีแดงเลือดนก 
 (9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์             สีเหลือง 
 (10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์                สีแดงเลือดหม ู
 (11) สาขาวิชาศิลปศาสตร์                สีแสด 

(12) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์    สีเงิน 
 (13) สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์      สีเขียวใบไม้” 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพ่ิมขึ้น และอยู่ระหว่างดำเนินการเพ่ือเปิดสอน
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยีด้วย สมควรกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา รวมท้ังสีประจำ
สาขาวิชาสำหรับสาขาวิชาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ราชกิจจานุเบกษา  เลม่ 138 ตอนท่ี 59ก  วันท่ี 14  กันยายน  2564 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

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

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 22   
ซึ่งกำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญท่ีสุด” และเพ่ือให้การดำเนินการในหมวด 5 ข้อ 2 กิจกรรมท่ี 1 การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามแผนปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ให้คณะกำหนดให้มีการวิเคราะห์การประเมินการใช้หลักสูตรท่ีผ่านมา เพ่ือนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างน้อยทุก 5 ปี 

2) ให้คณะกำหนดให้มีการจัดรายวิชาท่ีตรงกับความต้องการของผู้เรียนในหลักสูตร และจัดอัตราส่วนจำนวนอาจารย์
ต่อนักศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาท้ังในและนอกคณะ 
4) ให้คณะกำหนดให้อาจารย์จัดทำประมวลรายวิชา ท่ีทำการสอนทุกภาคเรียน 
5) ให้คณะกำหนดให้อาจารย์วิเคราะห์ศักยภาพผู้ เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการวิเคราะห์มา

ปรับปรุงแผนการสอน 
6) ให้คณะกำหนดให้อาจารย์จัดวิธีการสอนโดยวิธีต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การอภิปราย  

การระดมสมอง การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็นต้น 
7) ให้คณะกำหนดให้อาจารย์ดำเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามความแตกต่างของผู้เรียน 
8) หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์         

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนอาจารย์แต่ละคณะและสรุปผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยทุกภาคเรียน 
9) ให้คณาจารย์ศึกษาคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ

มหาวิทยาลัยเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
10) ให้กองบริการการศึกษาประสานงานและรวบรวมเอกสารการดำเนินงานการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เช่น คู่มือการปฏิบัติรายงานผลการประเมิน เป็นต้น 
 

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

                   (ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าดว้ย วินัยนักศึกษา 

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

 โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพ่ือมารยาทและความประพฤติเรียบร้อย เพ่ือให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นบัณฑิตท่ีดีพร้อมที่จะรับใช้สังคมในอนาคต 
 อาศัยอำนาจความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “ผู้อำนวยการ” หมายถึง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

หมวดที่  1 
วินัยและการรักษาวินัยนักศึกษา 

 ข้อ 4 นักศึกษาต้องปฏิบัติและรักษาวินัยนักศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยรักษาไว้ซึ่งเกียรติของความเป็นนักศึกษา ผู้ใดฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 6 นักศึกษาต้องดำรงตนเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน เคารพต่อสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้อื่น 

ข้อ 7 นักศึกษาต้องเป็นผู้มีศีลธรรม และจรรยามรรยาทอันดี ไม่ปฏิบัติตนในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและสังคม 
 ข้อ 8 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีหรือก่อการทะเลาะวิวาทระหว่าง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาต่างสถาบัน หรือบุคคลอื่น 
 ข้อ 9 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 10 นักศึกษาต้องพกบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งท่ีเข้ามาในมหาวิทยาลัย และต้องแสดงบัตรนักศึกษาได้ทันที 
 ข้อ 11 นักศึกษาจะอยู่ภายในบริเวณอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัยเกินเวลาตามระเบียบหรือคำสั่งใด  ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้อาคารสถานท่ีท่ีกำหนดไว้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป 

ข้อ 12 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คำตักเตือน โดยชอบของคณาจารย์หรือบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบ 
 ข้อ 13 นักศึกษาต้องไม่เล่นการพนันหรือมีอุปกรณ์สำหรับการเล่นการพนันไว้ในครอบครอง 
 ข้อ 14 นักศึกษาต้องไม่นำสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายทุกประเภท รวมท้ังสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา            
หรือมีไว้ในครอบครองหรือเสพในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 15 นักศึกษาต้องไม่พกพาอาวุธหรือมีอาวุธไว้ในครอบครอง หรือสิ่งเทียบอาวุธเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 16 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 17 นักศึกษาต้องมสีัมมาคารวะ ไม่กล่าวคำสบประมาท หรือ 
 ข้อ 18 นักศึกษาต้องไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 19 นักศึกษาต้องไม่กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ ซึ่งอาจทำให้เสื่อมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนท่ีไม่เหมาะสมในทางเพศในท่ีสาธารณะ  

ข้อ 21 นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือการวัดผล 
 ข้อ 22 นักศึกษาต้องไม่แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จต่อมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 23 นักศึกษาต้องไม่กระทำความผิดต่อกฎหมายใดๆ รวมท้ังต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะตัวการผู้ใช้  
ผู้สนับสนุนหรือพยายามกระทำความผิดในสถานท่ีท่ีทำกิจกรรมบริเวณหอพักของมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 2 
บทลงโทษ 

 ข้อ 24 นักศึกษาท่ีฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งใดๆ  ของมหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระทำผิดวินัย
นักศึกษา จะต้องรับโทษดังต่อไปน้ี 

24.1 ตักเตือน 
24.2 ทำทัณฑ์บน 
24.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 
24.4 พักสภาพนักศึกษา 
24.5 พ้นสภาพนักศึกษา 
24.6 โทษอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

ข้อ 25 หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 
25.1 ให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาท่ีคงสภาพการเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
25.2 การตัดคะแนนความประพฤติแต่ละครั้งให้ตัดไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

สอบสวน ตามข้อ 29 
25.3 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 40 คะแนน แต่ไม่เกิน      

60 คะแนน จะต้องถูกลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกต ิ
25.4 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 

100 คะแนน จะต้องถูกลงโทษ พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกต ิ
25.5 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลาย

ครั้งรวมกันเกินกว่า 100 คะแนน จะต้องถูกลงโทษให้พ้นสภาพนักศึกษาอัตราการตัดคะแนนความประพฤติในแต่ละฐาน
ความผิดจะเป็นเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 26 กรณีท่ีนักศึกษาถูกลงโทษตามข้อ 24.4, 25.3 และ 25.4 ภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาให้ถือว่านักศึกษา
จะต้องพักการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีกระทำความผิดเป็นต้นไป 

ข้อ 27 นักศึกษาผู้ใดท่ีกระทำความผิดและถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ถ้ามีเหตุอันควรบรรเทาโทษ มหาวิทยาลัยอาจ
นำมาตรการรอการลงโทษ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษในภายหลังเมื่อพฤติกรรมของนักศึกษาได้เปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น มาใช้
บังคับก็ได้ ส่วนหลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 28 นักศึกษาผู้ใดต้องโทษตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิด ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำ
โดยประมาท ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพนักศึกษา 

 
หมวดที่  3 

การดำเนินการทางวินัย 
ข้อ 29 ให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง มีหน้าท่ีสอบสวนการกระทำความผิดวินัยนักศึกษา 

องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
ข้อ 30 ผู้มีอำนาจลงโทษผู้ท่ีกระทำความผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ ได้แก่อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
ข้อ 31 เมื่อมหาวิทยาลัยมีคำสั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้วให้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

ของนักศึกษาผู้นั้นทราบ 
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ข้อ 32 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง มีหน้าท่ีพิจารณาคำอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย

ของนักศึกษาในกรณีท่ีมีการร้องอุทธรณ์ องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
ข้อ 33 การอุทธรณ์การลงโทษให้ทำเป็นหนังสือ โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษาภายใน 15 

วันนับตั้งแต่วันท่ีได้รับทราบคำสั่งลงโทษ และให้ถือว่าการอุทธรณ์เป็นสิทธิเฉพาะตัว 
ข้อ 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับ

หนังสืออุทธรณ์ แล้วเสนอความคิดเห็นต่ออธิการบดี และให้ถือคำวินิจฉัยของอธิการบดี และให้ถือคำวินิจฉัยของอธิการบดีเป็น
ท่ีสุด 

ข้อ 35 ให้ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดวินัยศึกษา เอกสารประกอบ
สำนวนการสอบสวน และคำสั่งลงโทษของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องรายงานสรุปเกี่ยวกับการกระทำความผิดวินัยนักศึกษา และ
ผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันท่ีสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2 
ของแต่ละปีการศึกษาแล้วเสร็จ 

ข้อ 36 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจในการออกระเบียบหรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี ้กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยตีความให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  มกราคม  พ.ศ. 2550 
 
 

                                        
           (นายอารีย์  วงศ์อารยะ) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บัญชีแนบท้าย 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วา่ดว้ย วนัิยนักศึกษา พ.ศ. 2550 

----------------------------------------- 
องค์ประกอบคณะกรรมการสอบสวนวินัยศึกษา ที่ข้อ 29 อ้างถึง 

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

1. ในกรณีผู้กระทำความผิดเป็นนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง โดยไม่มีนักศึกษาจากคณะอื่นเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 

1.1 คณบดี      ประธานกรรมการ 
1.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
1.3 อาจารย์ทีป่รึกษาของนักศึกษา    กรรมการ 
1.4 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
1.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ในกรณีผู้กระทำความผิดเป็นนักศึกษาระหว่างคณะตั้งแต่สองคณะให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
ประกอบด้วย 

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

3. ในกรณีนักศึกษากระทำความผิดฐานทุจริตการสอบ ให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 
    3.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 

3.2 อาจารย์ประจำวิชา     กรรมการ 
3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา    กรรมการ 
3.4 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
3.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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บัญชีแนบท้าย 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วา่ดว้ย วนัิยนักศึกษา พ.ศ. 2550 
----------------------------------------- 

องค์ประกอบคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์วินัยนักศึกษา ที่ข้อ 32 อ้างถึง 
ซึ่งประกอบด้วย 

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

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา  ประกอบด้วย 
   1.1 อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
   1.2 รองอธิการบดีท่ีเกี่ยวข้อง      กรรมการ 
   1.3 คณบดีท่ีเกี่ยวข้อง       กรรมการ 
   1.4 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 

1.5 นิติกร        กรรมการ 
   1.6 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าดว้ย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแตง่กายนักศึกษา 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและ          
เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2550 เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 10/2557 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 
จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และ        
เครื่องแตง่กายนักศึกษา พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา พ.ศ. 2550” 
 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

“นักศึกษา” หมายถึง ผู้ เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  “หลักสูตรปกติ” หมายถึง หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากำหนดให้มีการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตร ีและได้รับปริญญาบัตรโดยมีกำหนดเวลาการศึกษาท่ีแน่นอนและศึกษาในเวลาราชการ 
 ข้อ 5 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเคร่ืองแต่งกายนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาในหลักสูตรปกต ิ
 ข้อ 6 การกำหนดให้ใช้เครื่องแต่งกายท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยหรือ
ประกาศคณะแล้วแต่กรณีได้ตามความเหมาะสม 
 ข้อ 7 เครื่องแบบ ประกอบด้วย 

7.1 นักศึกษาชาย 
(1) เสื้อสีขาวทรงสุภาพ แบบเชิ้ตคอปกเชิ้ตปลายแหลม ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม          

5 เม็ด แขนยางถึงข้อมือหรือแขนสั้น มีกระเป๋าติดแนวอกด้านซ้าย 
(2) เนคไทสีดำ มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
(3) กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่า ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย มีห่วงสำหรับร้อยเข็มขัด 
(4) เข็มขัดหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
(5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หรือรองเท้าผ้าใบสีดำ สีกรมท่า หรือสีขาว ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย (เฉพาะ

นักศึกษาปีท่ี 1 ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำเท่านั้น)  
(6) ถงุเท้าสีดำ สีเทาหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย 
(7) ทรงผมสุภาพ ห้ามไว้หนวดเครา 

7.2 นักศึกษาหญิง 
(1) เสื้อสีขาวทรงสุภาพ แบบเชิ้ตคอปกปลายแหลม แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ไม่บาง เสื้อขนาดพอเหมาะ           

ไม่รัดรูป ไม่ประดับลูกไม้ ไม่ใช้ผ้ายืด ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 4 เม็ด ทำดว้ยโลหะตามขนาดและแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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(2) กระโปรงสีดำ ทรงเอ (A) หรือกระโปรงจีบรอบตัว (กระโปรงพลีท) เนื้อผ้าเรียบไม่บาง ไม่มันวาว          

ไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ายีนส์ ไม่แทรกเนื้อผ้าโปร่งบางท่ีส่วนใดๆ ของกระโปรง ความยาวอย่างน้อยคลุมเข่า มีของเอว และ
อนุญาตให้นักศึกษาปีท่ี 1 เท่านั้น ใส่กระโปรงจีบรองตัว (กระโปรงพลีท) 

(3) เข็มขัดหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
(4) ให้มีเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะประดับหน้าอกด้านซ้าย และคอเสื้อด้านซ้ายตาม

ขนาดและแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
(5) รองเท้าคัตชูสีดำ ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว หรือรองเท้าผ้าใบสีดำ สีกรมท่าหรือสีขาว 

ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย (เฉพาะนักศึกษาปีท่ี 1 ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้าสีขาวเท่านั้น) 
(6) ทรงผมไม่ตกแต่งสีฉูดฉาดหรือไม่สุภาพ 

7.3 ชุดพิธีการ 
(1) นักศึกษาชาย ใช้เครื่องแบบนักศึกษาชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทท่ีมีเครื่องหมายวิทยาลัย

ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด เข็มขัดสีดำ กางเกงขายาว สีดำ สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำเท่านั้น 
(2) นักศึกษาหญิง ใช้เครื่องแบบนักศึกษาหญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวกลัดกระดุมท่ีคอ เสื้อเชิ้ตติดเครื่องหมาย

มหาวิทยาลัยท่ีหน้าอกด้านซ้าย เข็มขัดสีดำ กระโปรงจีบรอบตัว (กระโปรงพลีท) สวมรองเท้าคัตชูหนังสีดำ แบบเรียบ ทรง
สุภาพ ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว 

7.4 ชุดกจิกรรม ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ใช้เครื่องแบบตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
7.5 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ใช้เครื่องแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 8 การแต่งกาย 
8.1 เครื่องแบบ 

(1) นักศึกษาชาย ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้
เห็นหัวเข็มขัด 

(2) นักศึกษาหญิง ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดโดยสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
ให้เห็นหัวเข็มขัด 

(3) นักศึกษามุสลิม หากประสงค์จะแต่งกายตามหลักคำสอนหรือตามประเพณีอิสลาม ให้ใส่เสื้ อตาม        
ข้อ 7.1(1) และ 7.2(1) แขนยาว และใช้ผ้าคลุมผมสีขาวหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นลูกไม้  

8.2 ชุดพิธีการ ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
8.3 ชุดกิจกรรม ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
8.4 เครือ่งแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งในวันท่ีมีการเรียนหรือฝึกวิชาทหารได้ 
การแต่งกายท่ีนอกเหนือจากข้อบังคับนี้ ให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณา และเสนอขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย 

เป็นกรณีๆ ไป 
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจในการออกระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยตีความให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ   พนิชศักดิ์พัฒนา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาสามารถ 
โอนผลการเรียน/ยกเวน้รายวิชาได้  

ประจำปีการศึกษา 2565 
 

(รายวิชาในตารางนี้นักศึกษาสามารถนำข้อมลูรายวิชาไปประกอบ 
การเขียนคำร้องยกเว้นผลการเรียน) 
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ตอนที่ 3  หน่วยงานบริการ 
   นักศึกษา 
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หน่วยงานบริการนักศึกษา 

 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการทุกวัน           
ท่ีมีการเรียนการสอน            

 วันจันทร์ – วันศุกร์     ตั้งแต่เวลา 08.00  - 16.30 น. 

 วันเสาร ์      ตั้งแต่เวลา 08.00  - 16.30 น. 
* หยุดวันอาทิตย/์วันนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไม่มีการเรียนการสอน* 

 

การจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุด 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ โดยแบ่งเป็นหมวดใหญ่และมีสีหุ้มสัน
หนังสือเพ่ือสะดวกในการเลือกหาอ่าน ดังนี ้

สันสีเทา    000 – 099  เบ็ดเตล็ด ได้แก่ บรรณารักษศาสตร์ สารานุกรม วิจยั คอมพิวเตอร์ 
 สันสีส้ม  100 – 199  ปรัชญาและจิตวิทยา 
 สันสีดำ  200 – 299  ศาสนา 

สันสีแดง    สันสีแดง  300 – 399  สังคมศาสตร์ ได้แก่ สังคมวิทยา การศึกษา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น 
 สันสีน้ำเงิน  400 – 499  ภาษาศาสตร ์
 สันสีเขียว 500 – 599  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
 สันสีม่วง  600 – 699  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น แพทยศาสตร์  
 สันสีชมพ ู 700 – 799  ศิลปะและการบันเทิง  นันทนาการ 
 สันสีฟ้า  800 – 899  วรรณคด ี
 สันสีเหลือง  900 – 999  ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และภูมิศาสตร์ 
 สันสีน้ำตาล  น  ย  รส นวนิยาย เยาวชน เรื่องสั้น 
 

ระเบียบ และมารยาทการใช้บริการ 
 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ท่ีกำลังศึกษาและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก ส่วนนักศึกษาใหม่ท่ียังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา 
หรือบัตรสมาชิกห้องสมุด ให้นำใบเสร็จการลงทะเบียนมาแสดงทุกครั้งในการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าใช้บริการต้องได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์ และลงชื่อเข้าใช้บริการ 
3. แต่งกายสุภาพ นักศึกษาภาคปกติต้องแต่งเครื่องแบบในวันเวลาราชการ 
4. งดสูบบุหรี่ หรือห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าสำนักวิทยบริการฯ 
5. ไม่ส่งเสียง หรือสนทนากันเสียงดับรบกวนผู้อื่น  
6. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ 
7. ห้ามฉีก ตัด ลักขโมยหนังสือ มิฉะน้ันจะดำเนินการตามกฎหมาย และพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา 
8. หนังสือ วารสาร ท่ีอ่านแล้วให้นำไปวางท่ีโต๊ะกลางท่ีจัดไว้ให้ ไม่ต้องนำหนังสือขึ้นชั้นด้วยตนเอง 
9. ก่อนออกจากสำนักวิทยบริการฯ ต้องให้เจ้าหน้าท่ีตรวจกระเป๋า หนังสือ และสิ่งของทุกครั้ง 
10. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ คำตักเตือนของบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าท่ีของสำนักวิทยบริการฯ 

โดยเคร่งครัด 
11. บัตรสมาชิกใช้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น 
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การทำบัตรสมาชิก 
 การทำบัตรสมาชิก และการต่ออายุบัตรสมาชิก ให้นำหลักฐาน ติดต่อท่ีเคาน์เตอร์บริการยืม -คืน ชั้นท่ี 1 อาคาร
บรรณราชนครินทร์ 

1. สมาชิกใหม่ : ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น  บัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 
2. สมาชิกเก่า : บัตรสมาชิกเก่า ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น  

         นักศึกษาภาคปกต ิ1 ปีการศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ 1 ภาคเรียน 
3. บัตรสูญหาย : แบบฟอร์มคำขอทำบัตรใหม่ พร้อมนำรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และค่าธรรมเนียม 100 บาท 

 
 
 
 

อาคารสำนักวิทยบริการ 
    ชั้น 1           ชั้น 2  

 บริการอินเทอร์เน็ต และวีดีโอออนดีมานด์  บริการห้องเฉลิมพระเกียรติ    
  บริการห้องประชุมต้นโมก              บริการห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
  บริการมุมสบาย                 ห้องสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

  บริการห้องมินิเธียเตอร์     บริการหนังสือราชวงศ์จักรี 
อาคารบรรณราชนครินทร ์
ชั้น 1           ชั้น 2 
 บริการยืม-คืนหนังสือ     บริการวารสารฉบับปัจจุบนัและล่วงเวลา 
 บริการทำบัตรสมาชกิใหม่และต่ออายุบัตรสมาชกิ  บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา 
 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน     บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล  
 บริการห้องสมุดสีเขียว           บริการกฤตภาคและจลุสาร 
 บริการสืบค้นข้อมลูออนไลน์         บริการเอกสารประกอบการสอนหนังสือตำราอาจารย ์
 บริการห้องสมุดดิจิทัล     บริการหนังสืออ้างอิง 
 บริการหนงัสือใหม ่หมวด 000 – 900   บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย    

 บริการหนังสือเยาวชน    ⚫ บริการฐานข้อมูลมติชนออนไลน ์  
ชั้น 3          ชั้น 4  
 บริการหนงัสือตำราภาษาไทยหมวด 000-500   บริการหนังสือตำราภาษาไทย  หมวด 600-900 
 บริการห้องสมุดกฎหมาย        บริการหนังสือตำราภาษาต่างประเทศ หมวด 000-900 
 บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย    บริการห้องหนังสืออาเซียน    
 บริการถ่ายเอกสาร     บริการห้องสมุดมนุษย ์   

 บริการหนังสือนวนิยาย  
 บริการห้องประชุมสมัมนา 

 

อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ 
ชั้น 2   

  บริการลงทะเบียน Wireless  
  บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
 บริการห้องประชุมสมัมนา จำนวน  400 ที่น่ัง 
 บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

พื้นที่ให้บริการ 
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ศูนยส์หกิจศึกษา (Cooperative Education) 

 

กองบริการการศึกษา 

การบริการนักศึกษา 

 
 
 
 
 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานให้บริการนักศึกษาและ
คณาจารย์ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยมีการบริการต่างๆ ดังนี้ 

 

 
 
 
 

1. ให้บริการในเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนล่าช้า การยกเลิกวิชาเรียน การแก้ไข          
การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนนอกตารางรายบุคคล การขอเปิดวิชาเรียน  

2. ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ ข้อมูลห้องเรียน/อาคารท่ีใช้จัดการเรียนการสอน            
จัดตารางเรียน การสอบนอกตาราง 

3. ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการโอน/การยกเว้นรายวิชาเรียนจากสถาบันเดิมท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 

4. ให้บริการเกี่ยวกับการขอสอบรายวิชาท่ีขาดสอบปลายภาคเรียน 
5. ให้บริการในเรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงประวัตินักศึกษา การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การลาพักการเรียน การ

ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา การย้ายสถานภาพการเป็นนักศึกษาจาก
นักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ และการย้ายไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยอื่น หรือการย้ายมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

6. ให้บริการออกเอกสารหนังสือรับรองต่างๆ เช่น รับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 
หนังสือรับรองครบหลักสูตร หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ใบรับรองคุณวุฒิ (ภาษาไทย) 
สำหรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว ใบปริญญาบัตร ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ใบแทนใบอนุปริญญาบัตร ใบแทนใบปริญญาบัตร ในกรณี
ท่ีสูญหายหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้ โดยแนบหลักฐานใบแจ้งความและรูปถ่ายชุดครุย 

7. ให้บริการจัดทำบัตรนักศึกษา บัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว 
8. รับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคปกติ ทุกระบบในการรับสมัคร ระบบ TCAS           

สมัครผ่านระบบออนไลน ์สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย  
9. รับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ สมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย   
10. รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ 
11. ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ในเพจ facebook ชื่อ “กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา” และทางเว็บไซต์ https://www.aru.ac.th/academic.php 
 
 
 

  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา (Cooperative Education)          
ทุกหลักสูตร สหกิจศึกษาคือ ระบบการศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Based Learning) อย่าง
เป็นระบบหรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์จริง และทักษะวิชาชีพ และมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งกำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษท่ีสามารถทำสำเร็จ
ได้ภายใน 4 เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะจัดหาพ่ีเลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทำหน้าท่ีกำกับและดูแลการทำงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ท่ีเป็นความต้องการขององค์ผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี 
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การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

ลักษณะงานสหกิจศึกษา 
 

 
สหกิจศึกษาจึงเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือ 

ในการจัดสหกิจศึกษาแบบพหุภาคี โดยตระหนักถึงประโยชน์ร่วมที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นหาและพัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างเหมาะสม เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน ทำงานเป็น ปรับตัวได้ นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาจะไม่อยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน แต่ว่านักศึกษาสหกิจศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว           
ในสถานประกอบการ และอาจจะได้รับสวัสดิการ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ 

 

 
 

 
ทุกหลักสูตรกำหนดใหม้ีแผนการเรียนสหกิจศึกษาโดยมีการเรียนวิชาเตรียมสหกจิศึกษาในชั้นปีท่ี 3 และออกฝึก           

สหกจิศึกษา ในชั้นปีท่ี 4 โดยนักศึกษาท่ีสนใจเลือกแผนการเรียนสหกิจศึกษาต้องมีคุณสมบตัิดังนี้ 
1) ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมโดยการลงทะเบียนเรียนเตรียมสหกิจศึกษา 
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนทำการสมัครงานสหกิจศกึษา 
3) ผ่านเง่ือนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชากำหนด  
4) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
5) ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 6) ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นขอบจากสาขาวิชาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อน 
 
 

 
 

1) ปฏิบัติงานจริงเสมือนเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ หรือเรียกว่า ตำแหน่งผู้ช่วยในวิชาชีพ          
ตามสาขาวิชาหรือผู้ช่วยนักวิชาการ  

2) สถานประกอบการ จะต้องจัดให้มีหัวหน้างานเพ่ือดูแล และสอนงาน ซึ่งเรียกว่า พนักงานท่ีปรึกษาหรือพนักงาน           
พ่ีเลี้ยง (Job Supervisor) เพ่ือทำหน้าท่ีให้คำแนะนำ ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้างาน จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ งานของนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น จึงเป็นผู้ท่ีมีความสำคัญท่ีสุดที่ให้นักศึกษาปฏิบัติงานสำเร็จไปด้วยดี  

3) ได้รับการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ตำแหน่งงาน) ที่ชัดเจนจากสถานประกอบการ อาจเป็นงานประจำหรือ
งานเพ่ิมเติมเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และจะต้องเป็นงานท่ีเกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาเรียนและต้องทำโครงงานท่ีได้รับ
จากการปฏิบัติงานจริง (งานท่ีมีคุณภาพ) 

4) มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้แทนของสถานประกอบการ ผู้ประสานงาน สหกิจศึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสาขาวิชา  

5) ทำงานเต็มเวลา (Full Time) ตามระเบียบท่ีสถานประกอบการกำหนด และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ              
สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด มีระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา สหกิจศึกษา (16 สัปดาห์)  

6) นักศึกษาจะต้องแต่งกายตามระเบียบของสถานประกอบการหรือให้แต่งกายสุภาพ (ขอยกเว้นชุดนักศึกษา)  
7) จะได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามสมควรและให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานประกอบการ (หากว่าไม่มี

ค่าตอบแทน ขอให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความสมัครใจของนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใน
สาขาวิชาให้การยอมรับ)  

8) นักศึกษาจะต้องทำรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม ในหัวข้อและเนื้อหาท่ีสถานประกอบการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาร่วมกันกำหนด 
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ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา 

ติดต่อสอบถามศูนย์สหกิจศึกษา 
 

 

 
 
 

1. ได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ 
2. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน 
3. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการทำงานร่วงมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
4. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถกูต้องและเหมาะสมกับตนเองเนื่องจากได้ค้นพบความถนัดของตนเอง 
5. มีโอกาสได้รู้จกัเพ่ือนในสายอาชีพเดียวกันเพ่ิมขึ้น 
6. มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา 
7. ลดระยะเวลาการปรับตัวและการเรียนรู้งานเมื่อเข้าทำงาน 

 
 
 
 
 

  ติดต่อสอบถามศูนย์สหกจิศึกษา ได้ท่ี ศูนย์สหกจิศึกษา (กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี) 
โทร. 0-3527-6555 ต่อ 1733, 0-3524-1196 โทรสาร. 0-3524-1196 
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โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภาระกิจด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ
และทักษะภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน   

สำหรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปี ก่อนเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการอบรมปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังสิ้นสุดการอบรมฯ เพ่ือให้นักศึกษาทราบระดับภาษา
ของตนเอง และนำไปพัฒนาในระดับต่อ ๆ ไป และก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้  

โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติจะเป็นผู้ประสานการจัดกิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งใน
ระหว่างภาคการศึกษาจะมีโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีมีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จำนวนท้ังสิ้น 4 รายวิชาประกอบด้วย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้ 
English for Study Skills ทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูง Advanced English Skills ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน English for 
Standardized Tests  เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดไว้  
 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 
สามารถติดต่อสอบถามได้ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์ติดต่อ 0-3532-2589 และ               
เพจ facebook : โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ 
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ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 

  
 

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบริการจำหน่ายเครื่องแบบท่ีถูกต้องตามระเบียบของ               
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักศึกษา เช่น เข็ม กระดุม ตุ้งติ้ง เนคไท หัวเข็มขัด และชุดนักศึกษา รวมท้ัง
อุปกรณ์การเรียนสินค้าท่ีระลึกของมหาวิทยาลัย              

โดยเปิดให้บริการดังต่อไปน้ี 

 วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา 08.00 - 16.30 น.  

 วันเสาร-์อาทิตย์   เวลา 08.00 - 16.00 น.  
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาคารบ้านพลูหลวง  

โทร 0 3532 2162 หรือ 0 3527 6555 – 9 ต่อ 7251 
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บริการไปรษณีย ์
 

 
 
 

 
 

 
มหาวิทยาลัยมีบรกิารรับ – สง่ไปรษณีย์ โดยตั้งอยู่ที่หลังอาคารวานิชภิรมย์ (อาคาร 4) 
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     คำถาม - คำตอบ 

      สำหรับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ  
 

1การยกเว้นการเรียนรายวิชาหมายความว่าอย่างไร 
การยกเว้นการเรียนรายวิชา หมายความว่า การนำหน่วยกิต ของรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้วจากหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ในบางรายวิชาท่ีต้องการและอยู่ในข้อกำหนด) ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือจากหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตร (3 ใน 4) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ี
อยู่ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

 

2นักศึกษาที่สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชาได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นผู้ท่ีไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสียหาย 

โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันและมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1. สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 

3การยกเว้นการเรียนรายวิชามีเงื่อนไขอย่างไร 
เง่ือนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชามีดังนี้ คือ 
1. การขอยกเว้นต้องกระทำในภาคเรียนแรกที่เข้ามาศึกษา และกระทำได้เพียงคร้ังเดียว 
2. การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ P หรือเทียบเท่า 
3. รายวิชาท่ีนำมายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาท่ีขอยกเว้น และ

จำนวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา และต้องมีเวลาเรียนใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา  

4. สำหรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)           
ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 30 หน่วยกิต และเมื่อยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังหมวดแล้วจะไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนหรือโอน/ยกเว้นรายวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือเป็นวิชาในหมวดเลือกเสรีได้อีก และการยื่นคำร้องในการยกเว้นหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปให้ดำเนินการยื่นเอกสารภายในภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษาและตามกำหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้น
กำหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจนครบตามหลักสูตรหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไข
กำหนด ท้ังนี้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน
วิชาอยุธยาศกึษาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก  

5. นักศึกษาท่ีขอยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม 
 

4การขอยกเว้นการเรียนรายวิชามีวิธีการอย่างไร 
 นักศึกษาท่ีต้องการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องยื่นคำร้องขอภายในภาคเรียนแรกท่ีเข้ามาศึกษาตามกำหนดการท่ี 
กองบริการการศึกษากำหนดเท่านั้น และจะขอยกเว้นได้เพียงครั้งเดียว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี ้

1. เขียนคำร้องขอยกเว้นรายวิชา 
2. นำใบคำร้อง พร้อมหลักฐานต่างๆ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและเสนอความเห็น 
3. ยื่นใบคำร้องท่ีกองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานดังนี้ 
 3.1 ใบรายงานผลการเรียน  

  3.2 รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา (Course Description) ของวิชาท่ีจะนำมาขอยกเว้นจากสถานศึกษาที่ออก
ใบรายงานผลการเรียนในข้อ 3.1 (เฉพาะผู้ท่ีมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับผลการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา 
โดยนักศึกษาสามารถทักท้วงผลการพิจารณาการขอยกเว้นรายวิชาได้ภายในเวลาท่ีกำหนด จากนั้นให้นักศึกษามารับใบคำร้องจากฝ่าย
หลักสูตรฯ แล้วนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทท่ีฝ่ายการเงิน 

5. นำใบคำร้องท่ีชำระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานท้ังหมดส่งท่ีกองบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกผลการยกเว้น 
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5การโอนผลการเรียนหมายความว่าอย่างไร 
 การโอนผลการเรียน หมายความว่า การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก (ยกเว้นสำหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์ นักศึกษา
ต้องศึกษารายวิชานั้นใหม่) 
 

6นักศึกษาที่สามารถขอโอนผลการเรียนได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 นักศึกษาท่ีสามารถขอโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ท่ีไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันราชภัฏว่าด้วย
การประเมินผลการเรียนของสถาบันราชภัฏ หรือเนื่องจากความประพฤติเสียหาย โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาในปัจจุบันมีคุณสมบัติตรง
ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 1. เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 แต่ยัง
ไม่สำเร็จการศึกษา และกลับเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเดิมอีก 

2. การโอน ต้องโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตท่ีโอน 
 

7การขอโอนผลการเรียนมีวิธีการอย่างไร 
นักศึกษาท่ีต้องการขอโอนผลการเรียนต้องดำเนินการขอภายในภาคเรียนแรก ท่ีเข้ามาศึกษาตามกำหนดการท่ีกองบริการ

การศึกษากำหนดเท่านั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้คือ 
1. เขียนใบคำร้อง ขอโอนผลการเรียน 
2. ยื่นใบคำร้องท่ีกองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานใบรับรองผลการเรียนท่ีมีกำหนดเวลาท่ีเคยศึกษาในแต่ละ

รายวิชาท่ีจะทำการโอนท้ังนีวั้นท่ีเข้าศึกษาในใบรับรองผลการเรียนจะต้องไม่เกิน 5 ปี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่อกว่า 2.00 
3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับผลการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา 

จากนั้นให้นักศึกษามารับใบคำร้องจากฝ่ายหลักสูตรฯ แล้วนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทท่ีฝ่ายการเงิน 
4. นำใบคำร้องท่ีชำระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานท้ังหมดส่งท่ีกองบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกผลการโอนผลการเรียน 

 

8นักศึกษาสามารถขอเอกสารที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาชนิดใดได้บ้าง 
หลักฐานการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกให้แก่นักศึกษาได ้มีดังนี ้
1. หนังสือรับรองสถานภาพทางการศึกษา มีอายุการใช้ 45 วัน นับตั้งแต่ออกให้แบ่งได้ดังนี้ 

1.1 หนังสือรับรองเป็นนักศึกษา (ท้ังฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
1.2 หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา คือ หนังสือรับรองท่ีแสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนทุกวิชา 

ตามโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชานั้นแล้ว และขณะนี้กำลังศึกษาหรือรอผลการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือผลการศึกษาตลอด
หลักสูตร  

1.3 หนังสือรับรองครบหลักสูตร คือ หนังสือรับรองท่ีแสดงว่า นักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สาขาวิชาและอยู่ระหว่างดำเนินการเสนออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย     

1.4 หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา คือ หนังสือรับรองท่ีแสดงว่านักศึกษาได้สำเร็จการศึกษา และผ่านการอนุมัติ
ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารฉบับจริง 

2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) คือ ใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าถึงภาคการศึกษาท่ีได้แจ้งผล
การสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว 

-  สำหรับนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่    
-  สำหรับผู้ท่ีจบการศึกษาแล้ว (ท้ังฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)      

3. ใบรับรองคุณวุฒิ (ภาษาไทย) สำหรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว คือ หนังสือรับรองท่ีแสดงว่า นักศึกษาเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาได้รับอนุมัติปริญญา จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

4. ใบปริญญาบัตร 
5. ใบแทนจะออกให้ในกรณี ใบรับรองคุณวุฒิ ใบอนุปริญญาบัตร ใบปริญญาบัตร สูญหายหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้ โดย

แนบหลักฐานใบแจ้งความและรูปถ่ายชุดครุย 
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9การขอหลักฐานแสดงผลการศึกษามีวิธีการอย่างไร 
นักศึกษาท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังนี ้
1. เขียนใบคำร้อง ให้ถูกเรื่องและให้ครบถ้วน 
2. ยื่นใบคำร้องท่ีกองบริการการศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ใบ

แจ้งความเอกสารสูญหายออกให้โดยสถานีตำรวจ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
3. ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมท่ีฝ่ายการเงินในอัตราฉบับละ 20 บาท สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือฉบับละ 50 บาท 

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
4. ส่งใบคำร้องท่ีชำระเงินแล้วให้เจ้าหน้าท่ีท่ีกองบริการการศึกษาเพ่ือดำเนินการ 
5. รอรับเอกสาร (ตามเวลาท่ีกำหนด) ประมาณ 3 – 5 วันทำการ 
 

10นักศึกษาถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทั้งๆ ที่ยังไม่จบหลักสูตรเน่ืองจากสาเหตุอะไร 
นักศึกษาจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษาโดยที่ยังเรียนไม่จบหลักสูตรเน่ืองจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปน้ี 
1. ประพฤติผิดร้ายแรง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในปลายภาคเรียนท่ี 2 ต่ำกว่า 1.60 และได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.80 ในภาคเรียนท่ี 4, 6, 

8, 10 และ14 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียน 
3. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 
4. ยังไม่สำเร็จการศึกษาแต่ครบกำหนดเวลาเรียนแล้ว 
5. ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 

11การคืนสภาพนักศึกษาหมายความว่าอย่างไร 
 การคืนสภาพนักศึกษา จะกระทำได้เฉพาะนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสาเหตุท่ีไม่ได้ขอลาพักการ
เรียนหรือไม่ได้คงสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนท่ีมิได้ลงทะเบียนมีขั้นตอนดังนี้คือ 

1. เขียนใบคำร้อง (คำร้องลาพัก/รักษาสภาพ) ระบ ุขอคืนสภาพเพราะสาเหตุใด 
2. นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพ่ือเสนอความเห็น 
3. นำใบคำร้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพจำนวน 200 บาท สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 500 บาท

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ พร้อมกับค่าธรรมเนียมของแต่ละภาคเรียน 
4. ส่งใบคำร้องท่ีชำระเงินแล้วท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือขออนุมัติ 
*ท้ังนี้การคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 ข้อ 17  
 

12การขอลาพักการเรียนหรือขอรักษาสภาพนักศึกษามีวิธีการอย่างไร 
นักศึกษาท่ีมีความจำเป็นหรือมีความประสงค์ท่ีจะหยุดเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง จะต้องส่งคำร้องขอลาพักการ

เรียน หรือขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาท่ีกองบริการการศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนนั้น หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยฯกำหนด วิธีการปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี ้

1. เขียนใบคำร้องขอลาพักการเรียน หรือขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
2. นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพ่ือเสนอความเห็น 
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจำนวน 1,500 บาท สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และจำนวน 

1,000 บาท สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษท่ีฝ่ายการเงิน 
4. ส่งใบคำร้องท่ีมีหลักฐานแสดงว่าชำระเงินแล้วท่ีกองบริการการศึกษา  

 

13นักศึกษาจะมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน เมื่อนักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าชั้นเรียน ในกรณีท่ีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำหนดให้เข้าชั้นเรียนแต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ   



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           104          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 

14นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนเพราะเหตุใด 
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนเนื่องจาก 
1.  มีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  และได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรมี

สิทธิ์สอบ 
2.  มีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 60 ผู้ท่ีไมม่ีสทิธิ์สอบปลายภาคดังกล่าวนี้จะได้รับการพิจารณาผลการ

เรียนเป็น “F” ยกเว้นคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยกเลิกรายวิชาน้ัน 

 

15นักศึกษาขาดสอบปลายภาคเรียน ในรายวิชาที่สอบในตารางจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบในวันท่ีมีการจัดสอบ ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบภายหลังท่ีกองบริการ
การศึกษาตั้งแต่ขาดสอบ จนถึงเปิดเรียนของภาคเรียนถัดไปแล้วไม่เกิน 15 วัน หากไม่มาติดต่อขอยื่นคำร้องตามกำหนด 
นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียน “F” 
 

16นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบอย่างไร 
 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  

1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรเข้าห้องสอบที่กองบริการการศึกษาออกให้ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ 
2. รู้กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบอย่างแน่ชัดล่วงหน้า 
3. ไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ท่ีไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ผู้ท่ีมา

เข้าสอบหลังจากลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น 
4. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต และไม่นำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ 
5. นั่งประจำโต๊ะท่ีกำหนดให้ ไม่เปลี่ยนที่น่ังก่อนได้รับอนุญาต 
6. ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบและคำสั่งของกรรมการคุมสอบ 
7. ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคำตอบของตน 
8. ไม่ติดต่อหรือพูดจากับผู้หนึ่งผู้ใดในเวลาสอบ หากมีข้อสงสัยหรือมีกิจจำเป็นให้แจ้งต่อกรรมการคุมสอบ 
9. ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ท่ียังสอบอยู่ ท้ังนี้ผู้เข้า

สอบจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชาน้ันๆ ไม่ได้ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
10. ไม่นำข้อสอบ กระดาษคำตอบท่ีกรรมการคุมสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ 
 

17นักศึกษาที่พยายามกระทำทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษอย่างไร 
 หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ หรือพยายามกระทำทุจริตในการสอบวิชาใดเมื่อได้
สอบสวนแล้ว นักศึกษาจะถูกลงโทษตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี 

1. ไม่ให้เข้าสอบวิชาน้ัน 
2. ไม่ตรวจคำตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะวิชา ถ้าการกระทำผิดดังกล่าวเข้าลักษณะร้ายแรง ผู้นั้นอาจไม่ได้

สอบต่อไปอีกก็ได้ ถ้าผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการจะได้รับการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามกฎหมายด้วย 
 

18นักศึกษาที่กระทำทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษ 
หากนักศึกษากระทำทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้ว นักศึกษาจะถูกลงโทษด้วยการไม่ได้รับการตรวจคำตอบ        

โดยถือว่าสอบตกทุกวิชาในการสอบคราวนั้น ถ้าผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการจะถือว่าเป็นความประพฤติชั่วร้ายแรงผู้นั้นจะถูกสอบสวน       
เพ่ือไล่ออกหรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายด้วย ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกคำตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน        
จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นสมคบกันกระทำทุจริต 
 

19การยกเลิกรายวิชาหมายความว่าอย่างไร 
การยกเลิกรายวิชา หมายความว่า นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชำระเงินในเทอมนั้นๆ แล้วแต่เมื่อเรียนไประยะหนึ่งเกิดไม่

ชอบ ไม่เข้าใจหรืออื่นๆ จึงมาขอยกเลิกวิชา ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กองบริการการศึกษาจะบันทึก W โดยไม่นำมาคิดหน่วยกิต 
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20การยกเลิกรายวิชา มีวิธีการอย่างไร 
นักศึกษาท่ีจะขอยกเลิกรายวิชา จะต้องดำเนินการอย่างช้าท่ีสุด 2 สัปดาห์ หรือ15วันก่อนกำหนดสอบปลายภาคหรือ

ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ 
1. นำใบคำร้องขอยกเลิกรายวิชาไปให้อาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้ความเห็นชอบ 
2. มอบส่วนคำร้องสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการส่งเกรดเป็น “W” พร้อมการประเมินผลประจำภาค

เรียน 
3. ยื่นใบคำร้องท่ีกองบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกในระเบียนนักศึกษาต่อไป 
กรณียกเลิกผ่านระบบออนไลน์ให้กระทำตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 

 

21การเพิ่มรายวิชาหมายความว่าอย่างไร 
การเพิ่มรายวิชา หมายความว่า การขอลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกำหนดให้ในระบบออนไลน์ และอยู่ใน

ช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาตโดยจำนวนหน่วยกิต เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินท่ีมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังเวลาเรียน เวลาสอบไม่ซ้ำกัน 
 

22การเรียนในภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติมคีุณสมบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างไร 
วิชาที่สามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน 

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

4. วิชาบังคับท่ีมีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน 
ท้ังนี้ ในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
การดำเนินการ 
1. นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยกำหนดการลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยและปฏิทินการศึกษา 
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้และชำระเงินผ่านช่องทางท่ีกำหนด 
ท้ังนี้จำนวนหน่วยกิตรวมกันแล้วต้องไม่เกินท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (9 หน่วยกิต) และมีเวลาเรียนและการวัดผลตาม

ปฏิทิน และข้อบังคับท่ีกำหนด 
 

23การขอย้ายสถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติอย่างไร 
นักศึกษาท่ีมีความจำเป็นต้องย้ายจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ไปยังมหาวิทยาลัยฯ  อื่นท่ีอยู่ในสังกัดเดียวกันให้

ปฏิบัติดังนี ้
1. เขียนใบคำร้อง ขอย้ายสถานศึกษา และแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 
2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความเห็น 

 3. ยื่นคำร้องท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือดำเนินการขออนุมัต ิและออกหนังสือสอบถามและส่งตัว 
4. ติดต่อทราบผลการย้ายได้ท่ีกองบริการการศึกษา (คุณสมบัติของนักศึกษาจะย้ายไป มหาวิทยาลัยอื่น จะต้องเรียน

โอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
 

24การขอแก้ช่ือ สกุล ยศ หรือคำนำหน้านาม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ีคือ 
นักศึกษาท่ีประสงค์จะแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ หรือคำนำหน้านาม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ 
1. เขียนคำร้อง พร้อมแนบหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ยศ คำนำหน้านาม และสำเนาบัตรประชาชน 
2. นำคำร้องไปขอชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน 
3. นำคำร้องมายื่นท่ีกองบริการการศึกษา พร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้งยศ(ถ้ามี)(ในกรณีท่ีเปลี่ยนยศ) (จะต้องดำเนินการให้

แล้วเสร็จอย่างช้าก่อนอนุมัตจิบการศึกษาเท่านั้น) 
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25การขอสำเร็จการศึกษามีวิธีการปฏิบัติอย่างไร 
นักศึกษาท่ีทราบว่าตนสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. เขียนใบคำร้อง ขอเป็นผูส้ำเร็จการศึกษา 
2. นำใบคำร้องไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบณัฑิตท่ีฝ่ายการเงินจำนวน 500 บาท (ภาคปกติ) หรอื 300 บาท (ภาคพิเศษ) 
3. ส่งใบคำร้องท่ีกองบริการการศึกษา แล้วรออนุมัติผลตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ 
หมายเหตุ การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสามารถดำเนินการตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ ท้ังนี้นักศึกษาจะต้อง

ติดตามผลการสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง ทุกภาคเรียนท่ีคาดว่าจะจบการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง 
 

26การขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร 
นักศึกษาท่ีขอลาออก ขอย้ายสถานศึกษา หรือขอสำเร็จการศึกษา ซึ่งยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการอนุมัติ

แล้วสามารถขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติโดยปฏิบัติดังนี้ 
1. ติดต่อเขียนใบคำร้อง ขอถอนเงินค่าประกันท่ีฝ่ายการเงิน (กรณีสำเร็จการศึกษา) 
2. ติดต่อเขียนคำร้องท่ีกองบริการการศึกษา แล้วยื่นคำร้องท่ีฝ่ายการเงิน (กรณีลาออก/ย้าย) 

  

27เกณฑ์ที่ถือว่าสอบได้ในแต่ละรายวิชาเป็นอย่างไร 
ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ คือ “A” “B+” “B” “C+” “C” “D+” “D” “S” หากนักศึกษาได้ “I” นักศึกษาผู้นั้นต้อง

ติดต่อผู้สอน และดำเนินการเปลี่ยน “I” เป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่เสร็จภายใน
กำหนดผลงานท่ีค้างอยู่จะมีค่าเป็นศูนย์และพิจารณาจากคะแนนท่ีมีอยู่แล้วเท่านั้น หากผู้สอนมิได้ทำการประเมินให้เสร็จสิ้น นาย
ทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “F” สำหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หากไม่สามารถผ่านรายวิชานั้น 
นักศึกษาจะได้ผลการเรียน “U” 

 

28นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้กี่หน่วยกิตในแต่ละภาคเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกสาขาวิชามีลักษณะสำเร็จรูป กล่าวคือมหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้นักศึกษาเรียนตาม
แผนการเรียนท่ีคณะกรรมการวิชาการวางไว้ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถเรียนตามแผนซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดให้ได้จำเป็นท่ีจะต้องจัดแผนการเรียนท่ีแตกต่าง
ออกไปด้วยตนเอง มีแนวปฏิบัติดังนี ้

1. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 22 หน่วยกิต ในภาคเรียนท่ีไม่มีรายวิชาฝึกสอนหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หากภาคเรียนใดลงทะเบียนรายวิชาฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นๆ อีกไม่ได้ (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย) 

2. นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนได้สูงสุดภาคเรียนละไม่เกิน 15 หน่วยกิต  
 

29การขอลงทะเบียนเรียนมีวิธีปฏิบัติอย่างไร 
1. นักศึกษากลุ่มท่ีลงทะเบียนเรียน และ/หรือ เพ่ิมเติม แก้ไข ภายในกำหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ นั้น  
2. นักศึกษากลุ่มท่ีลงทะเบียนเรียนเกินระยะเวลาท่ีกำหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

ดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษากรอกคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกำหนด (ล่าช้า) เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาผ่านกองบริการการศึกษา เร่ือง ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาตามคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกำหนด (ล่าช้า) ว่าผ่านการอนุมัติหรือไม่ ท่ีกองบริการ

การศึกษาภายใน 5 วันทำการ หลังจากยื่นคำร้องแล้ว หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่านักศึกษาไม่
ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน  

ขั้นตอนท่ี 3 ให้นักศึกษาเขียนใบคำร้องท่ัวไปขอลงทะเบียนออนไลน์เกินกำหนดระยะเวลาและขอเอกสารการ
ลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้) เจ้าหน้าท่ีกองบริการการศึกษาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ให้นักศึกษาในวันท่ีนักศึกษามาติดต่อ 

ขั้นตอนท่ี 4 เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้นักศึกษา ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
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30ระบบการให้คะแนนในการประเมินผลวิชาเรียนเป็นอย่างไร 
นักศึกษาจะได้คะแนนการเรียนรายวิชาต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 

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

  FE   หมายความว่า    ขาดสอบปลายภาค 

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

31การทำบัตรนักศึกษาควรปฏิบตัิอย่างไร 
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกคนต้องมาดำเนินการถ่ายรูปเพ่ือทำบัตรนักศึกษาในวันท่ี เวลา และสถานท่ีท่ีกอง

บริการการศึกษากำหนด โดยนักศึกษาต้องแต่งกายดังนี้  
ภาคปกติ ต้องแต่งกายถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย

และเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2557 ผมรัดรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ  
ภาคพิเศษ แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวเท่านั้น ผมรัดรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ  
 

32เกรดอยู่ในเกณฑ์การพ้นสภานการเป็นนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้หรือไม่ 
 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา ข้อ 18.2 ระบุไว้ว่า 
นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนท่ี 2 นับตั้งแต่เข้าเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.80 
เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนท่ี 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 นับตั้งแต่เข้าเรียน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   

33คำตอบที่นักศึกษาต้องการทราบไม่มีอยู่ในน้ีจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
 หากคำถามคำตอบท่ีมีอยู่ในคู่มือนี้ไม่ตรงกับปัญหาหรือข้อสงสัยของนักศึกษา ให้สอบถามได้ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นลำดับ
แรก และหากมีประเด็นคำถามอื่นท่ีนอกเหนือจากคำถามในเล่มคู่มือให้สอบถามได้ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือสาขาวิชาหรือคณะ 
หรือกองบริการการศึกษา 
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ตอนที่ 4  โครงสร้างหลักสูตร 
            มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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โครงสร้างหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 

ประกอบด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) มีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษา
รายวิชาต่างๆ จนเกิดความเข้าใจ เป็นวิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกลมีความเข้าใจ
ในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี              
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและ             
ของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ 

 กลุ่มวิชาภาษา   
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) หมายถึง วิชาเฉพาะทางใด ทางหนึ่งท่ีนักศึกษาแต่ละคนจะเลือก

เรียน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะรู้เทคนิควิธี และเข้าใจกระบวนการงานอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี ้

 กลุ่มวิชาแกน/พื้นฐานวิชาชีพ   
 กลุ่มวิชาเอก 
 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกจิศึกษา 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective) หมายถึง วิชาท่ีให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัดและมีความสนใจ 

เพ่ือให้มีโลกทัศน์ท่ีกว้างขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ   ตัวย่อหน่วยกิต  น(ท-ป-อ)  หมายถึง 
น  =  จำนวนหน่วยกิต  ท  =  ทฤษฎี ป  =  ปฏิบัติ อ  =  ศึกษาด้วยตนเอง 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 
 
  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นกลุ่มวิชาท่ีมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี               
โดยต้องศึกษาควบคู่กับรายวิชาในกลุ่มของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี  เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์
ครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านต่าง ๆ มีคุณสมบัติส่วนบุคคลและ
เป็นบัณฑิต ท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ท่ีกำหนดของสถาบันการศึกษา โดยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมิได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำองค์
ความรู้ในแบบกลุ่มวิชาไปใช้แบบแยกขาดกัน แต่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือเชื่อมโยงกับชีวิตและวิถี
ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและอนาคต ซึ่งส่งผลให้มีความจำเป็นต้องพัฒนารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้มี  
ความชัดเจนในลักษณะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกันกับการปลูกฝังทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน  

ดังนั้นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจึงเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปจึงต้องมีเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและสอดรับต่ อการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ พร้อมท้ัง            
ต้องสอดคล้องกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รับผิดชอบ           
มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความทันสมัยและครอบคลุมในมิติต่าง ๆ 

มหาวิทยาลัยได้จัดรายวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสาน
เนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม โดยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ 1. กลุ่มวิชาสร้างเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Personal Identity 
Enchancement) 2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication) 3. กลุ่มวิชาการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(Living in 21st Century) 4. กลุ่มวิชามนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม (Human and Socio-cultural Practice) เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้ว         
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังนี้ จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นดังกล่าว       
เมื่อนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 
 

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

1. เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความอุตสาหะ มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในความแตกต่างทางความคิด และสามารถดำรงชีวิตอย่างดีงาม 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ รู้เท่าทันเหตุการณ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้  

3. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
4. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิตได้อย่างถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม   
5. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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การจัดการเรียนการสอน 
 

 

1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่เป็นรายวิชาพ้ืนฐานของหมวดวิชาเฉพาะ 
2. รายวิชาศึกษาท่ัวไปม ี4 กลุ่มวิชา ต้องจัดให้เรียนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อกำหนด 
3. การเรียนการสอน เน้นรูปแบบการบูรณาการวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน 
4. ไม่ควรเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับรายวิชาเอกของสาขาวิชา 
5. หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้จัดการเรียนการสอน ดังนี ้

5.1 ระดบัปรญิญาตรี 4 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
5.2 ระดบัปรญิญาตรี 2 ปี (ต่อเน่ือง) มีจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  

 
 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้  

ใช้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (ทุกสาขาวิชา) 
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565  

 
 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ในระดับปริญญาตรี 4 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดงันี ้

1. กลุ่มวิชาสร้างเสริมอัตลกัษณ์มหาวิทยาลัย   ให้เรียน   6  หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

  2.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน   6 หน่วยกิต 
  2.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
           (ให้เลือกเรียนรายวิชาใน กลุ่มวิชาเทคโนโลยี อย่างน้อย 3 หน่วยกิต) 

3. กลุ่มวิชาการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชามนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม     ไม่น้อยกว่า    6     หน่วยกิต 

 
1. กลุ่มวิชาสร้างเสริมอัตลักษณ์มหาวทิยาลัย   ให้เรียน   6 หน่วยกิต 
 1.1 วิชาบังคับเรียน     ให้เรียน   6  หน่วยกิต 
GE64101 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น         3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
GE64102   อยุธยาศึกษา        3(3-0-6) 
  Ayutthaya Studies 
 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับเรียน     ให้เรียน   6 หน่วยกิต 
GE64201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 

English for Communication 
GE64202 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้         3(3-0-6) 

English for Study Skills 
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 2.2 วิชาเลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

(ให้เลือกเรียนรายวิชาใน กลุ่มวิชาเทคโนโลยี อย่างน้อย 3 หน่วยกิต) 
- กลุ่มวิชาภาษา      

GE64203 ทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูง          3(3-0-6) 
Advanced English Skills 

GE64204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน         3(3-0-6) 
English for Standardized Tests 

GE64205 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
GE64206   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
GE64207 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
GE64208 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          3(2-2-5) 

Thai for Communication 
  - กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี     
GE64209 การรู้สารสนเทศ        3(3-0-6) 
  Information Literacy 
GE64210 เทคโนโลยสีารสนเทศกับชีวิตยคุใหม ่     3(2-2-5) 
  Information Technology and Modern Life 
GE64211 สื่อดิจิทัลกับสังคม        3(3-0-6) 
  Digital Media and Society 
3. กลุ่มวิชาการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
GE64301* ธุรกิจเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน          3(3-0-6) 

Sustainable Social Enterprise 
* หมายเหตุ  มกีารจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
GE64302 ผู้ประกอบการวิถีใหม ่       3(2-2-5) 
  New Normal Entrepreneur 
GE64303 การออมและการลงทุน       3(3-0-6) 
  Saving and Investment 
GE64304 ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 

Safety in Daily Life 
GE64305 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์       3(3-0-6) 

Sexuality Education and Reproductive Health 
GE64306 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต        3(3-0-6) 

Science and Technology in Life 
GE64307 วิถีสุขภาพ         3(2-2-5) 

Healthy Lifestyle 
GE64308  คุณค่าชีวิตในโลกยุคใหม ่       3(3-0-6) 
  Value of Life in the Contemporary World 
GE64309 ทักษะการคิดและการพัฒนาตนในศตวรรษท่ี 21    3(2-2-5) 

Thinking and Personal Growth for 21st Century 
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4. กลุ่มวิชามนุษย์กบัสังคมและวัฒนธรรม    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
GE64401   กฎหมายในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 
  Law in Daily Life 
GE64402 พลเมืองเข้มแข็ง        3(2-2-5) 

Potential Citizen 
GE64403 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
  Thai Studies 
GE64404 วิถีโลกกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
  Global Ways and Cultural Diversity 
GE64405 พลเมืองสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน      3(2-2-5) 
  Green Citizen and Sustainable Development 
GE64406   ไทยกับความหลากหลายของเอเชีย      3(3-0-6) 

Thailand and Asian Diversity 
GE64407   บุคลิกภาพของคนรุ่นใหม ่       3(3-0-6) 
  Personality for New Generation 
GE64408 เรียนรู้จากการท่องเท่ียว       3(2-2-5) 
  Learning and Tourism 
GE64409 สุนทรียภาพของชีวิต        3(2-2-5) 
  Aesthetics for Life 
GE64410 ผู้นำนันทนาการ        3(2-2-5) 
  Recreation Leadership 
 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้  
ใช้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)  

ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565  
 

 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ในระดบัปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเน่ือง) มีจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดงันี ้
1. วิชาบังคับเรียน     ให้เรียน  12 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาเลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
  1. วิชาบังคับเรียน      ให้เรียน  12 หน่วยกิต 
  GE64101 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น         3(3-0-6) 
    The King’s Philosophy for Local Development 
  GE64102   อยุธยาศึกษา        3(3-0-6) 
    Ayutthaya Studies 
  GE64201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
    English for Communication 
  GE64202 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้         3(3-0-6) 
    English for Study Skills 
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  2. กลุ่มวิชาเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  GE64203 ทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูง          3(3-0-6) 
    Advanced English Skills 
  GE64204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน         3(3-0-6) 
    English for Standardized Tests 
  GE64205 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
    Korean for Communication 
  GE64206   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
    Chinese for Communication 
  GE64207 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
    Japanese for Communication 
  GE64208 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          3(2-2-5) 
    Thai for Communication 
  GE64209 การรู้สารสนเทศ        3(3-0-6) 
    Information Literacy 
  GE64210 เทคโนโลยสีารสนเทศกับชีวิตยคุใหม ่     3(2-2-5) 
    Information Technology and Modern Life 
  GE64211 สื่อดิจิทัลกับสังคม        3(3-0-6) 
    Digital Media and Society 
  GE64301* ธุรกิจเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน          3(3-0-6) 
    Sustainable Social Enterprise 
    * หมายเหตุ  มกีารจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
  GE64302 ผู้ประกอบการวิถีใหม ่       3(2-2-5) 
    New Normal Entrepreneur 
  GE64303 การออมและการลงทุน       3(3-0-6) 
    Saving and Investment 
  GE64304 ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 
                     Safety in Daily Life 
  GE64305 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์       3(3-0-6) 
    Sexuality Education and Reproductive Health 
  GE64306 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต        3(3-0-6) 
    Science and Technology in Life 
  GE64307 วิถีสุขภาพ         3(2-2-5) 
    Healthy Lifestyle 
  GE64308  คุณค่าชีวิตในโลกยุคใหม ่       3(3-0-6) 
    Value of Life in the Contemporary World 
  GE64309 ทักษะการคิดและการพัฒนาตนในศตวรรษท่ี 21    3(2-2-5) 
    Thinking and Personal Growth for 21st Century 
  GE64401   กฎหมายในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 
    Law in Daily Life 
  GE64402 พลเมืองเข้มแข็ง        3(2-2-5) 
    Potential Citizen 
  GE64403 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
    Thai Studies 
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  GE64404 วิถีโลกกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
    Global Ways and Cultural Diversity 
  GE64405 พลเมืองสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน      3(2-2-5) 
    Green Citizen and Sustainable Development 
  GE64406   ไทยกับความหลากหลายของเอเชีย      3(3-0-6) 
    Thailand and Asian Diversity 
  GE64407   บุคลิกภาพของคนรุ่นใหม ่       3(3-0-6) 
    Personality for New Generation 
  GE64408 เรียนรู้จากการท่องเท่ียว       3(2-2-5) 
    Learning and Tourism 
  GE64409 สุนทรียภาพของชีวิต        3(2-2-5) 
    Aesthetics for Life 
  GE64410 ผู้นำนันทนาการ        3(2-2-5) 
    Recreation Leadership 

 
 

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
GE64101 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น        3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
แนวคิดและหลักการของศาสตร์พระราชาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระ

บรมราโชบาย หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวคิดและทักษะการ
เป็นวิศวกรสังคม บูรณาการ เพ่ือการประยุกต์ใช้ สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้
กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้และท้องถิ่น  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โดยเน้นโมเดลท่ีตอบสนองเศรษฐกิจในยุคนั้นๆ 

 
GE64102   อยุธยาศึกษา        3(3-0-6) 

   Ayutthaya Studies 
คุณค่าและความสำคัญของพระนครศรีอยุธยาในฐานะอดีตราชธานีของไทยและมรดกโลกนคร

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม สภาพปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ศักยภาพและ
โอกาสในฐานะมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   

 
GE64201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 

English for Communication 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ

ตนเองและครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานท่ี การทำงาน การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ัวไป และการแสดง
ความคิดเห็นกับบุคคลที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

English listening, speaking, reading, and writing for everyday communication 
about oneself, family, expenditure, places, working, exchanging information in daily life, and giving 
opinions about various topics effectively 
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รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
GE64202 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้         3(3-0-6) 

English for Study Skills 
ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียน และจดบันทึกในหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Essential English skills for studying and knowledge seeking, listening, speaking, 

reading, writing, and notetaking on topics which are familiar or of personal interest 
 

GE64203 ทักษะภาษาอังกฤษในระดบัสงู         3(3-0-6) 
Advanced English Skills 
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนขั้นสูง การจับใจความสำคัญ

เนื้อหาท่ีได้จากการฟังและการอ่านบทความท่ีมีความซับซ้อน การใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปราย และการ
นำเสนอในหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว   

Advanced English skills in listening, speaking, reading, and writing, ability in 
listening and reading main idea for complicated text, essential advanced English for discussion 
and presentation in various topics with accuracy and fluency 

 
GE64204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวดัมาตรฐาน        3(3-0-6) 

English for Standardized Tests  
ลักษณะข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ 

ไวยากรณ์ และคำศัพท์ บทอ่าน การสนทนาท่ีพบในชีวิตประจำวัน บทสนทนา และสำนวนท่ีมักจะปรากฏใน
ข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

Characteristics of English standardized tests, structures of the tests, techniques 
and tips, grammar, vocabulary, passages, conversations and dialogues, and frequently appeared 
idioms in English standardized tests 

 
GE64205 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

   Korean for Communication 
การฟัง และการพูดภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทายการ           

แนะนำตัว การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรม 
 

GE64206   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   Chinese for Communication 

การฟัง และการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทายการแนะนำตัว         
การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรม 

 
GE64207 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

   Japanese for Communication 
การฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทายการแนะนำ

ตัว การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรม  
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 รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

GE64208 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          3(2-2-5) 
Thai for Communication 
การเรียนรู้หลักเกณฑ์และการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ท้ังทักษะการ

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมพูนทักษะทางภาษา สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

 
GE64209 การรู้สารสนเทศ        3(3-0-6) 

   Information Literacy 
การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

สารสนเทศ การให้ความหมายและการวิเคราะห์ความต้องการ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและ
ทักษะการสืบค้น การประเมินคุณค่า การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเรียบเรียงและการนำเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณของผู้ใช้สารสนเทศ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

 
GE64210 เทคโนโลยีสารสนเทศกบัชีวติยุคใหม ่     3(2-2-5) 

   Information Technology and Modern Life 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมสำนักงาน

สำเร็จรูปและการใช้คลาวด์แอปพลิเคชัน ด้านเอกสาร ด้านการนำเสนอ ด้านแผ่นตารางทำการ ทางเลือกท่ี
เหมาะสมที่สุด สมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้พ้ืนฐานทางด้านกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย จริยธรรมคอมพิวเตอร์ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 

 
GE64211 สื่อดิจิทัลกบัสังคม       3(3-0-6) 

   Digital Media and Society 
ธรรมชาติของสื่อดิจิทัล กระบวนการสื่อสารของสื่อดิจิทัล การใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลของ

ปัจเจกบุคคล และสถาบันทางสังคม ผลกระทบของสื่อดิจิทัลท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การสร้าง
ตัวตนและการมีส่วนร่วมทางสังคมในสื่อดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อดิจิทัล 

 
GE64301 ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน          3(3-0-6) 

Sustainable Social Enterprise 
การศึกษาบทบาทของธุรกิจท่ีมีต่อสังคม แนวคิดเบื้องต้นของความยั่งยืน สภาพแวดล้อมทาง 

สังคม การสร้างธุรกิจบนแนวคิดแห่งความเท่ียงธรรม การตัดสินใจทางธุรกิจกับการคำนึงถึงศีลธรรม การ
บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน ความรู้พ้ืนฐานในด้านจิตวิทยาของพฤติกรรม
ผู้บริโภคและการใส่ใจในการให้บริการ ธุรกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน  
หมายเหตุ  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

A study of a role of business in the society; the basic concept of sustainability, 
social environment; creating new businesses with ethical thought; managerial decision-making 
and moral issue; enhancing organization effectiveness and happiness at work; the fundamental 
concepts of psychology of consumer behavior and service mind; social business and community 
development; sustainable social enterprise 
Remark  Teaching in English 
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รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
GE64302 ผู้ประกอบการวิถีใหม ่       3(2-2-5) 

   New Normal Entrepreneur 
แนวคิดทฤษฎีในการดำเนินธุรกิจวิถีใหม่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจออนไลน์ ตลาดใน

ระบบเศรษฐกิจ การวางแผนทางการเงิน รูปแบบธุรกิจ เครื่องมือการวิเคราะห์ของธุรกิจด้วย Business 
Model Canvas วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบธุรกิจ 

 
GE64303 การออมและการลงทุน       3(3-0-6) 

   Saving and Investment 
ความรู้เบื้องต้นและการนำแนวคิดด้านการออมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต บทบาท หน้าท่ีและ          

ความรับผิดชอบ ในการเสียภาษี รวมถึงสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีตามแนวนโยบายของภาครัฐบาล ความรู้              
ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน และการสร้างผลตอบแทนของเงินออมในการลงทุนใน
ตลาดเงินและตลาดทุน การวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องในสภาวะเศรษฐกิจ สู่การเกษียณอายุอย่างยั่งยืน 

 
GE64304 ความปลอดภัยในชีวติประจำวัน       3(3-0-6) 

Safety in Daily Life 
 แนวคิด ความหมาย ขอบเขต การตระหนักถึงความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน  

ความปลอดภัยในการเดินทาง การขับขี่อย่างปลอดภัย ความปลอดภัยในบ้านและชุมชน ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา อัคคีภัย และภัยธรรมชาติ การเลือกรับประทานอาหาร และการใช้ยาอย่างปลอดภัย ท่าทาง          
การทำงานเพ่ือความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน 

 
GE64305 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพนัธ์ุ       3(3-0-6) 

   Sexuality Education and Reproductive Health 
ความหมาย แนวคิด ขอบข่าย ความสำคัญของเพศศึกษาและอนามัยเจริญ พันธุ์  

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ เพศวิถี ความเท่าเทียมทางเพศ สุขภาพทางเพศ การ
วางแผนครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 
GE64306 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต        3(3-0-6) 

Science and Technology in Life 
ความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การบูรณาการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

GE64307 วิถีสุขภาพ         3(2-2-5) 
Healthy Lifestyle  
วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพแบบองค์รวม การเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และการเล่น

กีฬา กิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมแต่ละบุคคล หลักโภชนาการ ปัญหาโภชนาการ การบริโภคอาหารเพ่ือการมี
สุขภาพท่ีดี และเหมาะสมกับบุคคลในแต่ละช่วงวัย การสร้างสุขภาพจิตท่ีสมดุล และเป็นสุข 

   
GE64308 คุณค่าชวีิตในโลกยุคใหม ่       3(3-0-6) 

Value of Life in the Contemporary World  
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าชีวิตมนุษย์ตามหลักศาสนา ปรัชญา และจริยธรรม ความคิดเกี่ยวกับ

คุณค่าชีวิตในกระแสโลกยุคใหม่ ปัญหาชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตในโลกยุคใหม่ การสร้างคุณค่าชีวิตตามหลัก
ศาสนา และค่านิยมสังคม ชีวิตท่ีมีคุณค่ากับสันติภาพในสังคม การพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
สังคมยุคดิจิทัลกับการพัฒนาคุณค่าชีวิต สมาธิกับการสร้างคุณค่าชีวิต 
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รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
GE64309 ทักษะการคิดและการพัฒนาตนในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 

   Thinking and Personal Growth for 21st Century 
  ความหมาย ธรรมชาติของการคิด การคิดเชิงเหตุผล เครื่องมือท่ีใช้ในการคิด ทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ 5cs การตรวจสอบการรับรู้ตัวตนและการพัฒนาตนเอง รู้จักยืดหยุ่น ปรับตัว เข้า
ใจความจริง  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมีการบูรณาการ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ทักษะท่ีสำคัญต่อ การดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21 

 
GE64401   กฎหมายในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 

   Law in Daily Life 
    ความหมาย ประเภท ความสำคัญของกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย

บุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน สัญญาท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน กฎหมายครอบครัวและมรดก ประมวลกฎหมาย
อาญาภาคท่ัวไปและภาคความผิดท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัว
ประชาชน ยาเสพติดให้โทษ การจราจร กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

 
GE64402 พลเมืองเข้มแข็ง        3(2-2-5) 

Potential Citizen 
   ความเป็นพลเมือง หลักประชาธิปไตย หลักสิทธิและเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักสิทธิ
มนุษยชน หน้าท่ีพลเมือง การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การเรียนรู้และเข้าใจกฎหมาย นโยบายและข้อมูลข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต การปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดจิตพอเพียง 
(STRONG) สู่การเป็นพลเมืองท่ีดี เพ่ือพัฒนาสังคมและป้องกันการทุจริต 

 
GE64403 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 

   Thai Studies 
  วิวัฒนาการและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมความเชื่อ พิธีกรรม 
เศรษฐกิจและการปกครองของไทย ความหลากหลายทางสังคมและพหุวัฒนธรรมไทย แนวทางการพัฒนา
ประเทศภายใต้ความเป็นไทยในยุคโลกาภิวัฒน์  

 
GE64404 วิถีโลกกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม        3(3-0-6) 

Global Ways and Cultural Diversity 
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ วิกฤติการณ์ของโลก ความหลากหลายและความแตกต่างทาง

ชนชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี หลักสิทธิมนุษยชน การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก          
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
GE64405 พลเมืองสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน      3(2-2-5) 

   Green Citizen and Sustainable Development 
   ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ไข จิตอาสากับการ
มีส่วนร่วม เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับการจัดทำโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือท้องถิ่นตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs : Sustainable Development Goals) 
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 รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

GE64406   ไทยกับความหลากหลายของเอเชีย      3(3-0-6) 
   Thailand and Asian Diversity 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
ความแตกต่างของลักษณะทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาสำคัญทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งผลด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และการเกิดภัยธรรมชาติ บทบาทและความร่วมมือทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย 

 
GE64407   บุคลิกภาพของคนรุ่นใหม ่      3(3-0-6) 
   Personality for New Generation 
   ความสำคัญของบุคลิกภาพ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก การพัฒนา
บุคลิกภาพท่ีดีให้สอดคล้องกับบริบทของคนรุ่นใหม่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การโน้มน้าวใจ มารยาททางสังคม และการเสริมภาพลักษณ์เพ่ือความสำเร็จของคน
รุ่นใหม่ 

 
GE64408 เรียนรู้จากการท่องเที่ยว       3(2-2-5) 

   Learning and Tourism 
   ทิศทางทางการท่องเท่ียว ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวแต่ละภูมิภาคของ
ไทยและในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกของการท่องเท่ียว ปัจจัยดึงดูดในการ
ท่องเท่ียว แนวทางส่งเสริมการตลาดกับการท่องเท่ียว การวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว แนวการปฏิบัติตัว
ระหว่างเดินทางท่องเท่ียว และถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเท่ียว โดยการจดบันทึกและใช้สื่อสังคมออนไลน์สู่
การปฏิบัติจริง 

 
GE64409 สุนทรียภาพของชีวติ        3(2-2-5) 

   Aesthetics for Life  
   ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ กระบวนการและองค์ประกอบของการรับรู้ความงามในธรรมชาติและ
ความงามท่ีมนุษย์สร้างขึ้น สุนทรียะทางทัศนศิลป์ โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และสุนทรียวัตถุใน
ชีวิตประจำวัน การสร้างประสบการณ์สุนทรียะในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
การขับร้อง การละเล่นพื้นบ้าน การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะ และการพัฒนาค่านิยม ด้านสุนทรียภาพในตัว
บุคคล 

 
GE64410 ผู้นำนันทนาการ        3(2-2-5) 

   Recreation Leadership 
   ความสำคัญ คุณสมบัติ การดำเนินงาน เทคนิคและวิธีการเป็นผู้นำนันทนาการ การเสริมสร้าง
ทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตาม การเขียนโครงการและการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำด้วยกิจกรรมต่ างๆ ทาง
นันทนาการ  
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สาระสำคัญของหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

 

หลักการ 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกำลังคนท่ีสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังท่ีเป็นนักวิชาการ กึ่งวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง มีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือก
เรียนได้อย่างกว้างขวาง 
จุดมุ่งหมาย 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นครู มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ตลอดจนมีจิตใจ ใฝ่สัมฤทธิ ์พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

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

ประมุขและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
7. รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของชาติ และมีความสำนึกในความเป็นคนไทย 

 

คณะครุศาสตร์  มีสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 10 สาขาวิชา ดังน้ี 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีจำนวน 10 สาขาวิชา คือ 
   1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    
   2.  สาขาวิชาสังคมศึกษา    
   3.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
   4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
   5.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์    
   6.  สาขาวิชาพลศึกษา 
   7.  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   
   8.  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   
   9.  สาขาวิชาการประถมศึกษา  
   10. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์         

Bachelor of Education Program in Mathematics 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 

 

 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 
 มุ่งเน้นการผลิตครูคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีมีความรอบรู้ทางคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่ง       
ความเป็นครู มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ของสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง และ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี ้
2.1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา และวิชาชีพครู เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ 
2.2 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน และบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2.5 มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการ     

ท่ีหลากหลาย 
2.6 มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์นอกชั้นเรียน 
2.7 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 

3.1 ครูสอนคณิตศาสตร์ในทุกสังกัด 
3.2 นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
3.3 อาชีพอิสระด้านการศึกษา 
3.4 พนักงานในบริษัทของภาครัฐและเอกชน 
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โครงสร้างของหลักสูตร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู        ให้เรียน  43 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาชีพครู        ให้เรียน   31 หน่วยกิต 
    2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน   12 หน่วยกิต           
   2.2 กลุ่มวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาบังคับเรียน       ให้เรียน  40 หน่วยกิต 

   2.2.2 วิชาเลือกเรียน       ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
การจัดการเรียนการสอน 

 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
 2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น          ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชาชีพครู                          ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)  
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1      3(2-2-5)  
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 1022303  วิธวิีทยาการจัดการเรยีนรู้ 1 ผา่นมาก่อน) 
1024903 ครุนิพนธ ์        1(0-2-1) 

   2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(90) 
1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน) 
1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ผ่านมาก่อน) 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  40 หน่วยกิต 
4091115 หลักการทางคณิตศาสตร์       3(2-2-5) 
4092105 พีชคณิตเชิงเส้น        3(2-2-5) 
4091116 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
4091117 แคลคูลัส2           3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4091116 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน) 
4093102 เรขาคณิตเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 
1122109 สถิติและความน่าจะเป็น       3(2-2-5) 
1121107 ระบบจำนวน        3(2-2-5) 
1122104 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
1122301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 

   1123304 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา    3(2-2-5) 
1123112   การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา      3(2-2-5) 
1123602 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์      3(2-2-5) 
1123401 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา      3(2-2-5) 
1124903 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา      1(0-2-1) 

2.2.2 วิชาเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  4093401 แคลคูลัส3        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4091117 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน) 
4092106 วิยุตคณิต        3(2-2-5) 
4093104 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
4092107 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
4093107 พีชคณิตนามธรรม       3(2-2-5) 
4092108 ทฤษฎีจำนวน        3(2-2-5) 
1124104 ทฤษฎีสมการ        3(2-2-5) 
1122108 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
1123110 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
1091106 วิทยาการคำนวณ        3(2-2-5) 
1122302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา             
Bachelor of Education Program in Social Studies  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 

 
 

 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 
   มุ่งผลิตครูสังคมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิด 
ศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิม มีคุณธรรม รักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การปลูกฝังสร้างเสริม
จิตสำนึกความเป็นครูสังคมศึกษา มีจิตสาธารณะและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานของการมีส่วน
ร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศกึษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการ
สอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

2.3 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจ
กว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพคร ู

2.4 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

2.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจ อันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด 
 3.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
 3.3 นักวิจัยทางการศึกษา 

 3.4 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
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 โครงสร้างของหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู    ให้เรียน   43 หน่วยกิต 

    2.1.1 วิชาชีพครู    ให้เรียน   31 หน่วยกิต 
    2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน   12 หน่วยกิต                                         
   2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน   42 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ 
สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 
การจัดการเรียนการสอน 

 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า  106  หน่วยกิต 

2.1 วิชาชีพครู               ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชพีครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)  
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1      3(2-2-5)  
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 1022303  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ผา่นมาก่อน) 
1024903 ครุนิพนธ ์        1(0-2-1) 

   2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(90) 
1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน) 
1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ผ่านมาก่อน) 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า 63    หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ    ให้เรียน  42 หน่วยกิต 
1522103 ศาสนศึกษา        3(2-2-5) 
1101101 หลักสังคมวิทยา        3(2-2-5) 
2501401 การเมืองการปกครองไทย       3(2-2-5) 
1101401 กฎหมายเบื้องต้น        3(2-2-5) 
1101503 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
1101601 ประวัติศาสตร์ไทย       3(2-2-5) 
1101602 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้     3(2-2-5) 
1102601 อารยธรรมโลก        3(2-2-5) 
2542701 ภูมิศาสตร์กายภาพ       3(2-2-5) 
2543702 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ     3(2-2-5) 
1103202 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา      3(2-2-5) 
1103203 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา      3(2-2-5) 
1522102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา      3(2-2-5)  
1103205 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา     3(2-2-5) 

2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
1103204 นวัตกรรมและสื่อดจิิทัลทางสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
1104802 วัฒนธรรมสังคมดจิิทัล       3(2-2-5) 
1104803 ความเป็นสกลทรรศน์       3(2-2-5) 
1103801 ท้องถิ่นศึกษา        3(2-2-5) 
2543701 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย       3(2-2-5) 
1102701 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา      3(2-2-5) 
1103601 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา      3(2-2-5)  
1103802 ศิลปวัฒนธรรมสูก่ารบูรณาการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา    3(2-2-5)  
1103803 มรดกโลกศึกษา        3(2-2-5) 
1103804 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมกบัการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา   3(2-2-5) 
1103401 วัฒนธรรมศึกษา        3(2-2-5) 
1103402 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา    3(2-2-5) 
1103403 การจัดกิจกรรมทางสังคมศึกษาในระดับโรงเรียน    3(2-2-5) 
1103404 แหล่งวิทยาทานการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา     3(2-2-5) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 

ท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เปน็รายวิชาท่ีกำหนดให้เรยีนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร 
ของสาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย        
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 

 
 

 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 
 ผลิตครูปฐมวัยท่ีมีคุณภาพสูง ท่ีมีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดและวิจารณญาณ ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิต
สาธารณะ มีภาวะผู้นำ มีวินัย มีความรักความเมตตาและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก 
 
2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการสอน ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการจัดการความรู้

ทางด้านการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานใน

หน้าท่ี และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าท่ีครูได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.3 เป็นผู้มีสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย 

2.4 เป็นผู้ท่ีผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรัก ความเมตตา มีจิตสาธารณะ ตระหนัก ในศักยภาพและคุณค่าของ
มนุษย์  รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับครูและเด็กปฐมวัย 

2.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอัน  ถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

2.6 เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เอาใจใส่รับฟัง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของ
เด็กปฐมวัย 

2.7 เป็นผู้มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 

3.1 ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด 
3.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
3.3 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
3.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน (ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก) 
3.5 อาชีพอิสระทางด้านการศึกษา 
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 โครงสร้างของหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู         ให้เรียน  43 หน่วยกิต 
        2.1.1 วิชาชีพคร ู        ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน  12 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับเรียน        ให้เรียน  41 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือกเรียน        ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ 
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี   

 
 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า 104  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชพีครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)  
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1      3(2-2-5)  
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 1022303  วิธวิีทยาการจัดการเรยีนรู้ 1 ผา่นมาก่อน) 
1024903 ครุนิพนธ ์        1(0-2-1) 

   2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(90) 
1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน) 
1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ผ่านมาก่อน) 
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  2.2 กลุ่มวิชาเอก                  ไม่น้อยกว่า 61   หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบงัคบัเรียน    ให้เรียน   41 หน่วยกิต 
1071101 การศึกษาปฐมวัย        3(3-0-6) 

 1071107 สมองกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 1071308 ภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย                              3(2-2-5) 
 1071309 อารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย          3(2-2-5) 
 1071701 โภชนาการ สุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
 1072212 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี     3(2-2-5) 
 1072311 สุนทรียทางศิลปะทางการศึกษาปฐมวัย         3(2-2-5) 
 1072313 สื่อและการเลน่สำหรับเดก็ปฐมวัย            3(2-2-5) 
 1072310 ร่างกายและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย         3(2-2-5)
 1073309 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย      2(1-2-3) 
 1073201 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี         3(2-2-5) 
 1073319 การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 1073321 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย     3(2-2-5)  
 1074910 การพัฒนาองค์ความรู้สู่วิจัยนวัตกรรม     3(2-2-5) 
   2.2.2 วิชาเลือกเรียน               ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

1071204 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 3(2-2-5)  
 1072314 วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย         3(2-2-5) 

1072102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย     3(3-0-6) 
1073316 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)  
1073320 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
1073702 การพัฒนาเด็กปฐมวัยในบริบทภูมิปัญญาอยุธยามรดกโลก   2(1-2-3)  
1073401 ครอบครัว ชุมชนและสังคมในการจัดการศึกษาปฐมวัย       3(2-2-5) 
1074908 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย        3(2-2-5)  
1074512 การบริหารและจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ 
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี   
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     

Bachelor of Education Program in Computer Education 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 

 
 

 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตครูคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพมีความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
ในระบบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ และนำคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานทางด้านบริหารในหน่วยงาน
การศึกษาได้ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นครูมีสมรรถนะและความปรีชาสามารถ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น
การฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริงและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 

2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 

2.1 มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ครอบคลุมท้ังด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษาและการเขียนโปรแกรม การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือนำไปสู่          
การวิจัย รวมทั้งมีทักษะสำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 

2.2 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี 

2.3 มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในวิชาชีพ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและท้องถิ่น  
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 

3.1 ครูสอนคอมพิวเตอร์ในทุกสังกัด  
3.2 นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 
3.3 นักฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
3.4 นักพัฒนาและออกแบบสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ 
3.5 อาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ 
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 โครงสร้างของหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู    ให้เรียน   43 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาชีพครู    ให้เรียน   31 หน่วยกิต 
    2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ให้เรียน   12 หน่วยกิต            
   2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน   42 หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า  106  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชพีครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)  
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1      3(2-2-5)  
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 1022303  วิธวิีทยาการจัดการเรยีนรู้ 1 ผา่นมาก่อน) 
1024903 ครุนิพนธ ์        1(0-2-1) 

   2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(90) 
1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน) 
1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ผ่านมาก่อน) 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า 63    หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบงัคบัเรียน    ให้เรียน   42 หน่วยกิต 
1091105 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1091106 วิทยาการคำนวณ        3(2-2-5)  
1091107 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
1091108 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5) 
1091502 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
1092108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5) 
1092109 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
1092202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล       3(2-2-5)  
1092308 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
1093201 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
1093404 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม      3(2-2-5) 
1093901 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
1094905 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์     3(2-2-5)  
1094906 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

2.2.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
1091501 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

 1092302 การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิทัล                     3(2-2-5) 
1092404 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก      3(2-2-5) 
1092405 การออกแบบมัลตมิีเดียและแอนิเมชัน     3(2-2-5) 
1093103 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง        3(2-2-5)  
1093405 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์    3(2-2-5) 
1093612 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่   3(2-2-5) 
1094304    เทคโนโลยีเครือข่ายไรส้ายเพ่ือการศึกษา                              3(2-2-5) 
1094608 การพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนการสอน       3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       
Bachelor of Education Program in Science 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 
   เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความรอบรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์            
ด้านวิชาชีพครู มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีทักษะสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม            
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะและความปรีชาสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์             
มีสติปัญญาและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วย
สติปัญญา มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัด
ประสบการณ์จริงและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมท้ังการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูบนพ้ืนฐานของ
การมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาในชุมชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์  

ท่ีจะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
2.3 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ

และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.4 มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์           
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความคิดสร้างสรรค์           
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

2.5 มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าท่ี และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าท่ีครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 

3.1 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ท้ังในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.2 นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือการสอนวิทยาศาสตร์ 
3.3 ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือการสอนวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากร      

ฝ่ายฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา   
3.4 เจ้าหน้าท่ีประจำห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
3.5 อาชีพอิสระด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือการสอนวิทยาศาสตร์ 
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 โครงสร้างของหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู    ให้เรียน   43 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาชีพครู    ให้เรียน   31 หน่วยกิต 
    2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน   12 หน่วยกิต   
   2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน   42 หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ 
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 
 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า  106  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชพีครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)  
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1      3(2-2-5)  
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 1022303  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ผา่นมาก่อน) 
1024903 ครุนิพนธ ์        1(0-2-1) 

   2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(90) 
1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน) 
1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ผ่านมาก่อน) 
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             2.2 กลุ่มวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
      2.2.1 วิชาบังคับเรียน            ให้เรียน     42    หน่วยกิต 

1132101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ        3(2-2-5) 
1132102  วิทยาศาสตร์กายภาพ        3(2-2-5) 
1132201  สะเต็มศึกษา         3(2-2-5) 
1133205  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
1133206  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา     3(2-2-5) 
1133207  การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน      3(2-2-5) 
4011107  ฟิสิกส์สำหรับครู1        3(2-2-5) 
4011108  ฟิสิกส์สำหรับครู2        3(2-2-5) 
4021119  เคมีสำหรับครู1        3(2-2-5) 
4021120  เคมีสำหรับครู2         3(2-2-5) 
4031105  ชีววิทยาสำหรับคร1ู        3(2-2-5) 
4031106  ชีววิทยาสำหรับคร2ู        3(2-2-5) 
4052105  วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ        3(2-2-5) 
4052106  ดาราศาสตร์และอวกาศ        3(2-2-5) 

    2.2.2 วิชาเลือกเรียน             ไม่น้อยกว่า 21    หน่วยกิต 
1091106  วิทยาการคำนวณ        3(2-2-5) 
1130301  การสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1130302  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
1130303  วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ศึกษา       3(2-2-5) 
1131801  คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
1133208  โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
1133209  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
1133210  ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
1133701  ไฟฟ้าและพลังงาน        3(2-2-5) 
1133801  ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
1134902  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1134903  สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ 
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา        

Bachelor of Education Program in Physical Education 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

ครูพลศึกษา เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง มีความรู้ สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ         
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน และด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีเป็นผู้นำทางการจัดการ
เรียนรู้ พลศึกษา ผู้นำการออกกำลังกาย ผู้นำนันทนาการ ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา โดยผ่านกลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วทันความก้าวหน้าทางวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองอย่างมั่นคง และนำพาการศึกษาด้านพลศึกษาไปสู่ความสำเร็จได้ 
 

2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีค่านิยมท่ีดีต่อวิชาชีพทางพลศึกษา ยึดมั่นในความมีน้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีภาวะผู้นำจิตสาธารณะ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
เข้าใจผู้อื่น สังคมของประเทศและของโลก 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ หลักการ ทฤษฎีและเข้าใจความก้าวหน้าของวิทยาการทางพลศึกษา การใช้การ
วิจัยในการแก้ปัญหาและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ และเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางวิชาชีพพลศึกษา โดยประยุกต์แนวคิด หลักการ 
ทฤษฎี ทักษะกระบวนการต่างๆ และประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีสมรรถนะในการแก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานประจำได้อย่างเหมาะสม 

2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถมีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหากลุ่ม มีภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตาม คิดริเริ่มใน
การแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและกลุ่ม รับผิดชอบ เรียนรู้ พัฒนาตนและอาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง  

2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข ความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติท่ัวไป และ
เพ่ือการวิจัยทางพลศึกษาในชั้นเรียน สามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ทางการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

2.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง
อย่างบูรณาการ 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 

3.1  ข้าราชครูและครูเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังในหน่วยงานราชการและเอกชน 
3.2  พนักงานกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
3.3  นักกีฬาอาชีพ และผู้ฝึกสอนกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาต่างๆ  
3.4  ธุรกิจกีฬา อาทิเช่น ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องกีฬา  
3.5  อาชีพอิสระ อาทิเช่น ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้นำการออกกำลังกายและผู้นำนันทนาการ  
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 โครงสร้างของหลักสตูร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู    ให้เรียน  43 หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาชีพคร ู   ให้เรียน  31 หน่วยกิต 
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ให้เรียน  12  หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน  40 หน่วยกิต 

2.2.2 วิชาเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชพีครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)  
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1      3(2-2-5)  
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 1022303  วิธวิีทยาการจัดการเรยีนรู้ 1 ผา่นมาก่อน) 
1024903 ครุนิพนธ ์        1(0-2-1) 

   2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(90) 
1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน) 
1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ผ่านมาก่อน) 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า 60   หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาบงัคบัเรียน    ให้เรียน  40 หน่วยกิต 

1141101 ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา      3(3-0-6) 
1142201 การบริหารและการจัดการทางพลศึกษา      3(2-2-5) 
1143207 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา      2(1-2-3)  
1143208 การจัดการเรียนรู้เกมและนันทนาการ     3(2-2-5)  
1143209 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา     3(2-2-5)  
1141301  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางพลศึกษา             3(3-0-6)  
1143511 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย      3(2-2-5)  
1144602 การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย     3(2-2-5) 
1144603 นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา      3(2-2-5)  
1144703 พ้ืนฐานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา      3(2-2-5)  
1144704 การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา     2(1-2-3) 
1141801 กิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ      3(2-2-5) 
1142801  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว      2(1-2-3)  
1143210 กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางสุขภาพ      2(1-2-3)  
1144001 การสัมมนาการเรียนรู้ทางพลศึกษา       2(1-2-3) 

2.2.2 วิชาเลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต 
1141901 ยืดหยุ่นและยิมนาสติก        2(1-2-3) 
1141902 ว่ายน้ำ          2(1-2-3)  
1141903 กรีฑาลู่และลาน        2(1-2-3)  
1142904 กระบ่ีกระบอง         2(1-2-3)  
1142905  ฟุตบอล          2(1-2-3)  
1142906  บาสเกตบอล         2(1-2-3)  
1142907 วอลเลย์บอล         2(1-2-3)  
1143901  แบดมินตัน        2(1-2-3)  
1143902  เซปักตะกร้อ         2(1-2-3)  
1143903 เทเบิลเทนนิส         2(1-2-3)  
1143003 ค่ายพักแรม        2(1-2-3) 
1143910 มวยไทย         2(1-2-3) 
1143904 แฮนด์บอล         2(1-2-3)  
1144902 ฟุตซอล          2(1-2-3)  
1144903 โบว์ลิ่ง             2(1-2-3)  
1144905 เทนนิส          2(1-2-3)  
1144906 มวยสากล         2(1-2-3)  
1144907 เปตอง          2(1-2-3)  
1144908 การฝึกด้วยน้ำหนัก       2(1-2-3) 
1144909 การว่ายน้ำช่วยชีวิต       2(1-2-3) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย     

Bachelor of Education Program in Thai Language Teaching 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 
   เป็นหลักสูตรท่ียึดหลักการผลิตครูท่ีมีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาไทย และเอกลักษณ์ไทย มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ มีความสามารถทางด้านการสอนภาษาไทย มีความผูกพันต่อท้องถิ่น สามารถบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นกับ
การสอนภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม มีคุณลักษณะความเป็นครูท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและสามารถค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาวิชาชีพ 
 
2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
2.1 มีความรอบรู้ทางด้านการสอนภาษาไทย และวิชาชีพครท้ัูงภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการ

สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.2 เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และขอ้โต้แย้งโดยการใช้แนวคิดทฤษฎี และหลกัการท่ีเกี่ยวข้องใน

ศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
2.3 มีทักษะการจัดการเรียนรูวิ้ชาภาษาไทยที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค ์
2.4 เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและ

สังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยนื 
2.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหา

ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
2.6 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู
2.7 มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมท้ังมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 

3.1 ครูสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังในหน่วยงานราชการและเอกชน 
3.2 ครูสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
3.3 นักวิชาการหรือบุคลากรด้านการศึกษา 

  3.4 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
      3.5 ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการศึกษา 
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โครงสร้างของหลักสูตร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู    ให้เรียน   43 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาชีพครู    ให้เรียน   31 หน่วยกิต 
    2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ให้เรียน  12 หน่วยกิต   
   2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน  42 หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า  106  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชพีครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)  
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1      3(2-2-5)  
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 1022303  วิธวิีทยาการจัดการเรยีนรู้ 1 ผา่นมาก่อน) 
1024903 ครุนิพนธ ์        1(0-2-1) 

   2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(90) 
1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน) 
1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ผ่านมาก่อน) 
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   2.2 กลุ่มวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า 63    หน่วยกิต 
     2.2.1 วิชาบงัคบัเรียน    ให้เรียน  42 หน่วยกิต 

1161101 หลักภาษาไทย        3(2-2-5) 
1161206 การฟัง การดู และการพูดสำหรับครูภาษาไทย    3(2-2-5) 
1161207 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต       3(2-2-5) 
1161208 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ    3(2-2-5)  
1161401 พัฒนาการของภาษาไทย       3(2-2-5)  
1162101 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย      3(2-2-5)  
1162102 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย      3(2-2-5)  
1162202 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรค์สร้างงานเขียน    3(2-2-5) 
1162302 พัฒนาการของวรรณคดีไทย      3(2-2-5) 
1163305 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสอืเรียน      3(2-2-5) 
1163402 คติชนวิทยา        3(2-2-5) 

  1163501 การออกแบบและผลิตสื่อการศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  3(2-2-5)  
1163608 การวิจัยในชั้นเรยีน       3(2-2-5)  
1163804 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย      3(2-2-5)  

    2.2.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
1161302 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย         3(2-2-5) 
1162203 ศิลปะการอ่านออกเสียง       3(2-2-5)  
1162303 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์     3(2-2-5)  
1163302 ภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น               3(2-2-5) 
1163607 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21  3(2-2-5)  
1163801 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา             3(2-2-5)  
1163803 การออกแบบการจัดการเรียนรูวิ้ชาภาษาไทย     3(2-2-5)  
1164201 หลักการสอนอ่านออกเขียนได ้               3(2-2-5) 
1164605 เพลงเพ่ือการเรียนการสอนภาษาไทย      3(2-2-5) 
1164702 โครงงานและสัมมนาการสอนภาษาไทย     3(2-2-5)  
1540303 วรรณกรรมสำหรับเด็ก       3(2-2-5) 

 
  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     

Bachelor of Education Program in English Teaching  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 
   เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการผลิตครูสอนภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ มีความรอบรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถสร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
 
2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2.2 มีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรท่ีจะส่งผลให้ครูภาษาอังกฤษ          
มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 2.3 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความ
อดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 2.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอนัถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหมส่ำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
 2.5 มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าท่ี และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าท่ีครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 

3.1 ครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังในหน่วยงานราชการและเอกชน 
3.2 นักวิชาการการศึกษาในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.3 อาชีพอื่นๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
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 โครงสร้างของหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู           ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพคร ู   ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน  12 หน่วยกิต   
2.2 กลุ่มวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า 63    หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน  42  หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 
หมายเหตุ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ C1 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า  106  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชพีครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)  
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1      3(2-2-5)  
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 1022303  วิธวิีทยาการจัดการเรยีนรู้ 1 ผา่นมาก่อน) 
1024903 ครุนิพนธ ์        1(0-2-1) 

   2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(90) 
1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน) 
1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ผ่านมาก่อน) 
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  2.2 กลุ่มวิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบงัคบัเรียน     ให้เรียน  42  หน่วยกิต 
1151103 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1151301 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1151401 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจทัิลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
1151601 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1151201 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
1152401 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
1152501 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1152301 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1152402 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1154201 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1153806 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ     3(2-2-5)  
1153807 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
1153809 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1154902 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

   2.2.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า     21   หน่วยกิต 
1152801 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1153810 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก  3(2-2-5) 
1153808 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21    3(2-2-5) 
1152701 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1153201 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1154307 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน          3(2-2-5) 
1154103 กิจกรรมสร้างสรรค์และนันทนาการภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1154804 การจัดการเรียนรู้โดยสื่อบันเทิงภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
1154805 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการบูรณาการกับสาระการเรียนรูอ้ื่น    3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
หมายเหตุ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการยกระดบัมาตรฐานภาษาอังกฤษระดบั C1 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา      

Bachelor of Education Program in Elementary Education 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้วิชาการระดับประถมศึกษา มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ            
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู มีความสามารถในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมืออาชีพ 
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา            
มีความคิดสร้างสรรค์และการค้นคว้าวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

 
2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตครูประถมศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังนี ้
2.1 มีความรอบรู้ในวิชาการระดับประถมศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 
2.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในการค้นคว้าวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีนำไปสู่การพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา 
2.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพ้ืนฐานของศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน  
2.4 มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพตามจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพครูประถมศึกษา 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 

3.1 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ท้ังในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 นักวิชาการศึกษา 
3.3 เจ้าหน้าท่ีด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม 
3.4 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
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 โครงสร้างของหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู    ให้เรียน  43 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาชีพครู    ให้เรียน  31 หน่วยกิต 
    2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน   12 หน่วยกิต           
          2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน  43 หน่วยกิต  
    2.2.2 วิชาเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า  106  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชพีครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)  
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1      3(2-2-5)  
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 1022303  วิธวิีทยาการจัดการเรยีนรู้ 1 ผา่นมาก่อน) 
1024903 ครุนิพนธ ์        1(0-2-1) 

   2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(90) 
1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน) 
1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ผ่านมาก่อน) 
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 2.2 กลุ่มวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า 63    หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบงัคบัเรียน     ให้เรียน  43 หน่วยกิต 
  2.2.1.1 หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดทางการประถมศึกษา 
1171103 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา     3(2-2-5) 
1174103  วิจัยและสมัมนาปัญหาวิจยัในชัน้เรียน         3(2-2-5) 

   2.2.1.2 พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศกึษา 
1171104 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา     3(2-2-5) 

   2.2.1.3 ภาษาไทยสำหรบัครูประถมศึกษา 
1171201 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา       2(1-2-3)  
1172201 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูแ้ละจัดการชั้นเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)  

   2.2.1.4 คณติศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 
1171305 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา        2(1-2-3) 
1172304 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 

   2.2.1.5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรบัครูประถมศึกษา 
1171401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา      2(1-2-3) 
1172401 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)  

   2.2.1.6 สงัคมศึกษาสำหรบัครูประถมศึกษา 
1171501 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา        2(1-2-3) 
1172501 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 

  2.2.1.7 ภาษาอังกฤษสำหรบัครูประถมศึกษา 
1171601 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา        2(1-2-3)  
1172601 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 

  2.2.1.8 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 
1172707 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 

  2.2.1.9 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา 
1172801 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 

  2.2.1.10 การงานอาชีพสำหรับครูประถมศึกษา 
1172901 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 

   2.2.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  
1171402 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
1173105 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1173106 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชมุชนเพื่อการจัดการเรียนรู้        3(2-2-5) 
1173107  การบริหารจัดการชั้นเรยีนในระดับประถมศึกษา    3(2-2-5)  
1173108 การพัฒนาการอ่านและการเขยีนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมี 

ความต้องการพิเศษ        3(2-2-5) 
1173102  การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น      2(1-2-3) 
1173401  สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา ตามแนว สสวท    3(2-2-5) 
1173901 กิจกรรมพฒันาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา     3(2-2-5)   
1174105 กิจกรรมพฒันาการคิดสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
1174701 กิจกรรมเกมและนันทนาการสำหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5)  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียน 
มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 
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สาระสำคัญของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
หลักการ 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกำลังคนท่ีสนอง          
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังท่ีเป็นนักวิชาการ กึ่งวิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิด
โอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ 
มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนนำไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ท้ังในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงานอาชีพ 
และด้านคุณธรรม 
 
จุดมุ่งหมาย 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดย
มีคุณสมบัติดังนี ้  
 1. สามารถประกอบอาชีพโดยใชค้วามรู ้ทักษะ และเทคนคิเฉพาะ ในหนว่ยงาน ของรฐั เอกชน และประกอบอาชีพอสิระได ้  

2. นำความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้
อย่างเหมาะสม  
 3. ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการทางด้านต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพ สังคม และ
สภาพแวดล้อม  
 4. พัฒนาและส่งเสรมิจริยธรรม คุณธรรม เจตคติ และศรัทธาในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้
เป็นอย่างด ี
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 15 สาขาวิชา ดังนี ้
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มีจำนวน 6 สาขาวิชา คือ 
  1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
  2. สาขาวิชาภาษาไทย  
  3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น     
  4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  
  5. สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา  
  6. สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  มีจำนวน 3 สาขาวิชา คือ   
  1. สาขาวิชาดนตรีสากล  
  2. สาขาวิชาประยุกต์ศิลป ์ 
  3. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีจำนวน 2 สาขาวิชา คือ  
  1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
  2. สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  มีจำนวน 2 สาขาวิชา คือ  

1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
2. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มีจำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มีจำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                   
Bachelor of Arts Program in English 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

บัณฑิตมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ การศึกษาต่อและการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงสู่
สังคมโลก 
 

2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไปใช้เพ่ือให้

เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
2.2 มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 
2.3 มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ

และอเมริกันและวรรณคดีท่ีประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ การแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทท่ีใช้คำศัพท์เฉพาะด้าน 

2.4 มีความสามารถคิดและวิเคราะห์ โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะประเภท 
ของข้อมูลภาษาอังกฤษท่ีนำเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

2.5 มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการทำงานของตนเองและการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้า
กับความหลากหลายในสถานท่ีทำงานและสังคม 

2.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูล
และองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

3.1 พนักงานในภาคธุรกิจการบริการ อาทิ การท่องเท่ียว การโรงแรม   
3.2 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.3 นักวิชาการทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)  
3.4 เลขานุการและเจ้าหน้าท่ีประจำสำนักงานท่ีต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน 
3.5 นักแปลและล่าม     
3.6 นักเขียน 
3.7 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ ์  
3.8 มัคคุเทศก์ (เมื่อได้ใบรับรองประกอบวิชาชีพนั้นๆ) 
3.9 ประกอบอาชีพอิสระ 
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โครงสร้างหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 

       2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  21 หน่วยกิต  
    2.1.1 วิชาแกนคณะ   ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
    2.1.2 วิชาแกนสาขา   ให้เรียน  18 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน           ให้เรียน  54 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชาทักษะภาษา   ให้เรียน   21  หน่วยกิต    
2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร ์  ให้เรียน  12  หน่วยกิต    
2.2.3 กลุ่มวิชาวรรณคด ี    ให้เรียน  12  หน่วยกิต 
2.2.4 กลุ่มวิชาการแปล    ให้เรียน  9 หน่วยกิต    

2.3 กลุ่มวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ให้เรียน  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ำกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
หมายเหตุ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับ C1 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  97   หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  21  หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาแกนคณะ    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 

2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม     3(2-2-5) 
   2.1.2 วิชาแกนสาขา    ให้เรียน  18  หน่วยกิต 

1551115 การฟัง-พูดเบ้ืองต้น       3(2-2-5)  
1551116 การอ่านเบ้ืองต้น        3(3-0-6)  
1551117 การเขียนเบ้ืองต้น        3(2-2-5) 
1551401 การแปลเบื้องต้น        3(2-2-5) 
1552208 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
1552323 วรรณคดีเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 

2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน         ให้เรียน  54 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชาทักษะภาษา   ให้เรียน  21 หน่วยกิต 

1551118 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น      3(2-2-5) 
1551119 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง      3(2-2-5) 
1552116 การฟัง-พูดขั้นสูง        3(2-2-5)  
1552117 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ      3(3-0-6) 
1552118 การเขียนเรียงความ       3(2-2-5) 
1553113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ      3(2-2-5) 
1554110 การค้นคว้าอิสระ        3(2-2-5) 
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2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์   ให้เรียน  12 หน่วยกิต 

1552209 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
1553215 ระบบคำและระบบโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
1553216 ความหมายและการตีความในภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
1554206 วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

2.2.3 กลุ่มวิชาวรรณคด ี   ให้เรียน  12 หน่วยกิต 
1552324 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
1553332 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
1553333 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 
1554312 วรรณกรรมวิจารณ ์       3(3-0-6) 

             2.2.4 กลุ่มวิชาการแปล    ให้เรียน  9  หน่วยกิต 
1552403 การแปลระดับกลาง           3(2-2-5) 
1553407 การแปลระดับสูง              3(2-2-5) 
1554405 การแปลเอกสารด้านการท่องเท่ียวในท้องถิ่น           3(2-2-5) 

2.3  กลุ่มวิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลายกลุ่มรวมกัน 

            2.3.1 กลุ่มวิชาทักษะภาษา 
1552119 การอ่านออกเสียงในสถานการณ์ต่างๆ     3(2-2-5) 
1552120 การอ่านงานวิชาการ       3(3-0-6) 
1553114 การอภิปรายและการโต้วาที      3(2-2-5) 
1553115 การเขียนเชิงวิจารณ ์       3(2-2-5)  
1553116 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์       3(2-2-5) 
1554111 สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ       3(2-2-5)   

             2.3.2 กลุ่มภาษาศาสตร์ 
1553217 ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6)   
1554207 การวิเคราะห์ข้อความ       3(3-0-6) 
1554208 การประยุกต์ภาษาศาสตร์เพ่ือการแปล     3(3-0-6) 
1554209 การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ    3(3-0-6)  
1554210 สัมมนาภาษาศาสตร ์       3(2-2-5) 

             2.3.3 กลุ่มวรรณคด ี
1552325 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน      3(3-0-6)  
1552326 การละครอังกฤษและอเมรกิัน      3(3-0-6) 
1552327 วรรณกรรมแนวแฟนตาซี                 3(3-0-6) 
1553334  วรรณกรรมเอเชีย                         3(3-0-6)   
1553335 วรรณกรรมร่วมสมัย        3(3-0-6)  
1554313  วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
1554314 วรรณกรรมของเชคสเปียร์       3(3-0-6) 
1554315 สัมมนาวรรณคด ี       3(2-2-5) 

2.3.4 กลุ่มการแปล 
1552404 การแปลเอกสารทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น      3(2-2-5) 
1552405 การแปลข่าวและสารคดี        3(2-2-5) 
1553408 การแปลบทความวิชาการและงานวิจัย      3(2-2-5) 
1553409 การแปลวรรณกรรม       3(2-2-5) 
1554406 การแปลแบบล่าม        3(2-2-5) 
1554407 สัมมนาการแปล        3(2-2-5) 
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   2.3.5 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

1552504 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว      3(2-2-5) 
1552505 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเท่ียวในท้องถิ่น     3(2-2-5) 
1552506 ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิง       3(3-0-6) 
1552507 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสำนักงาน      3(3-0-6)     
1552508 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม      3(2-2-5) 
1553509 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อสารมวลชน      3(3-0-6) 
1553510 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์    3(3-0-6) 
1553511 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
1553512 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการด้านธุรกิจการบิน    3(2-2-5)  
1554502 สัมมนาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี             ให้เรียน  7 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี ้

     2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
9014802 สหกจิศึกษา         6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)    
2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1554603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ    1(45)  
1554604 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ      6(450)      

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา หรือ 1554603 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพภาษาอังกฤษ ผ่านมาก่อน)    

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

Bachelor of Arts Program in Thai 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในสังคมและท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ทัศนคติ ทักษะในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและความเป็นอยุธยา โดยเฉพาะด้านภาษา 

วรรณกรรม และวรรณคดีไทย 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความภูมิใจในภาษา วรรณกรรม และ

วรรณคดีไทย  
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถศึกษาต่อใน

ระดับสูงขึ้น ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

3.1 นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรมไทย 
3.2 นักเขียน นักสร้างเนื้อหา งานด้านบรรณาธิการ 
3.3 ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานเลขานุการ 
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โครงสร้างหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน   3 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ            ให้เรียน  57  หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า 24    หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน  7  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน     ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม     3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ             ให้เรียน  57  หน่วยกิต 
ทักษะการใช้ภาษา 

1542101 ศิลปะการฟังและการอ่าน       3(2-2-5) 
1542102 ศิลปะการพูดและการเขียน       3(2-2-5) 
1541109 ภาษากับความคิด        3(3-0-6) 
1542107 การเขียนเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 

หลักภาษาและภาษาศาสตร์ 
1541201 ลักษณะภาษาไทย        3(3-0-6) 
1541202 ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
1543218 พัฒนาการภาษาไทย       3(3-0-6) 
1542207 คำยืมในภาษาไทย        3(3-0-6) 

วรรณคดีและวรรณกรรม 
1541301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย     3(3-0-6) 
1542303 วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา      3(3-0-6) 
1543305 วรรณคดีเอกของไทย       3(3-0-6) 
1543306 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน       3(3-0-6) 
1544313 วรรณกรรมวิจารณ ์       3(2-2-5) 

ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพนัธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
1542401 ภาษาไทยกับสังคม       3(3-0-6) 
1542402 จารึกและเอกสารโบราณภาษาไทยสมยัอยุธยา       3(3-0-6) 
1543403 คติชนวิทยา        3(2-2-5) 
1543404 วรรณกรรมกับชีวิตและสังคม      3(3-0-6) 
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การศึกษาค้นคว้าและการวิจยั 

1541501 ภาษาไทยและสารสนเทศ       3(2-2-5) 
1544504 การวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย      3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า 24    หน่วยกิต 
  ประกอบดว้ยชุดวิชา 5 ชุดวชิา ให้เลือกเรียนจากชุดวิชา 2 ชุดวิชา 

ชุดที่ 1 ชุดวิชา หลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 
1542209 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาไทย      3(3-0-6) 
1542210 วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาไทย     3(3-0-6) 
1543210 ภาษาถิ่นไทย        3(3-0-6) 
1543209 พัฒนาการแบบเรียนไทย       3(3-0-6) 

ชุดที่ 2 ชุดวิชา การใช้ภาษาเพื่องานวิชาการ 
1542103 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาภาษาไทย   3(2-2-5) 
1542212 ปัญหาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน      3(3-0-6) 
1544503 สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย      3(2-2-5) 
1543606 วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(2-2-5) 

ชุดที่ 3 ชุดวิชา วรรณกรรมไทย 
1543308 คีตวรรณกรรม        3(3-0-6) 
1543311 เรื่องสั้นและนวนิยายไทย       3(3-0-6) 
1543312 วรรณกรรมแปล        3(3-0-6) 
1542306 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน      3(2-2-5) 

ชุดที่ 4 ชุดวิชา ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
1542305 วรรณกรรมท้องถิ่น       3(3-0-6) 
1543320 วรรณกรรมการเมือง       3(3-0-6) 
1543428  ภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรม       3(2-2-5) 
1542602 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว     3(2-2-5) 

ชุดที่ 5 ชุดวิชา ภาษาไทยเพือ่การสร้างเน้ือหา 
1542105 การเขียนบันเทิงคดี       3(2-2-5) 
1542106 การเขียนสารคด ี        3(2-2-5) 
1543603 ภาษาไทยเพื่อบรรณาธิการกิจ      3(2-2-5) 
1542603 ภาษาไทยสำหรับสื่อมวลชน      3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    ให้เรียน  7    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ อย่างใดอยา่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
2.4.1 วิชาสหกิจศึกษา 

9013801 เตรียมสหกิจศกึษา                          1(45)  
9014802 สหกจิศึกษา        6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 
2.4.2 วิชาฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 

1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย     2(90) 
1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย     5(480) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                     

Bachelor of Arts Program in Japanese 
ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น เข้าใจ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในฐานะผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นใน
ท้องถิ่น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้          
อย่างเหมาะสม 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ    
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
 

3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 ล่ามภาษาญี่ปุ่น 
 3.2 นักแปลภาษาญี่ปุ่น 
 3.3 พนักงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ 
 3.4 พนักงานในสถานประกอบการท่ีใช้ภาษาญี่ปุ่น 
 3.5 นักวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น 
 3.6 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐในส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ 
 3.7 อาชีพอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศและภาษาญี่ปุ่น 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
           2.1.1 วิชาแกนบังคับ             ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
        2.1.2 วิชาแกนเลือก   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ        ให้เรียน  60 หน่วยกิต 
        2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน  7  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 

 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2.1.1 วิชาแกนบังคับ           ให้เรียน     3      หน่วยกิต 

2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม     3(2-2-5)  
   2.1.2 วิชาแกนเลือก         ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1500117 การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล                3(2-2-5)  
1500119 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล              3(2-2-5)  
1500141 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์      3(3-0-6)   
2500126 กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6) 
2500127 ภูมิลักษณ์ชุมชน        3(2-2-5) 

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน     60 หน่วยกิต 

1551115 การฟัง-พูดเบ้ืองต้น       3(2-2-5)  
1561101 ภาษาญี่ปุ่น1        3(2-2-5) 
1561102 ภาษาญี่ปุ่น2        3(2-2-5) 
1561406 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
1561407 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
1562103 ภาษาญี่ปุ่น3        3(2-2-5) 
1562104 ภาษาญี่ปุ่น4        3(2-2-5)  
1562205 การอ่านภาษาญี่ปุ่น1       3(3-0-6) 
1562206 การอ่านภาษาญี่ปุ่น2       3(3-0-6) 
1562303 การเขียนภาษาญี่ปุ่น1       3(3-0-6) 
1562408 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
1562409 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์    3(2-2-5) 
1562501 ญี่ปุ่นปัจจุบัน        3(3-0-6) 
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1562502 วัฒนธรรมญี่ปุ่น        3(3-0-6) 
1563105 ภาษาญี่ปุ่น5        3(2-2-5) 
1563106 ภาษาญี่ปุ่น6        3(2-2-5) 
1563207 การอ่านภาษาญี่ปุ่น3       3(3-0-6) 
1563303 การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย       3(2-2-5)  
1563304 การแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น       3(2-2-5) 
1564502 วัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น     3(3-0-6)  

   2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยให้มีจำนวนรวมรายวิชา 

ที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษาญี่ปุ่นรวมกันไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  
1562503 การใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น     3(3-0-6)  
1563302 การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ       3(3-0-6) 
1563306 การเขียนภาษาญี่ปุ่น2       3(3-0-6)  
1563410 กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบทางการและไม่ทางการ   3(2-2-5) 
1563412 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทำงาน       3(2-2-5) 
1563413 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม1      3(2-2-5) 
1563605 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ    3(2-2-5) 
1563606 ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อมัลติมีเดีย      3(3-0-6) 
1563607 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น       3(3-0-6) 
1563702 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานมัคคุเทศก ์      3(3-0-6) 
1563704 เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาญี่ปุ่น      3(2-2-5) 
1563706 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืองานบริการด้านสุขภาพและสปา    3(3-0-6)  
1563707 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืองานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม    3(3-0-6) 
1563901 ความรู้พื้นฐานในการทำงานในภาคอุตสาหกรรม*    3(3-0-6) 
1563902 ความรู้พื้นฐานในการทำงานในภาคบริการ*     3(3-0-6) 
1564108 ภาษาญี่ปุ่น7         3(2-2-5) 
1564204 เรื่องคัดเฉพาะทางวรรณกรรมญี่ปุ่น       3(3-0-6) 
1564205 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
1564305 การแปลภาษาญี่ปุ่นในงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
1564406 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ      3(2-2-5) 
1564408 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในหัวข้ออิสระ     3(2-2-5) 
1564409 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม2      3(2-2-5) 
1564503 การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในโลกปัจจุบัน      3(3-0-6) 
1564602 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ    3(2-2-5) 
1564603 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น       3(3-0-6) 
1564604 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
1564709 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการโรงแรม       3(3-0-6) 
*หมายเหตุ ไม่ใช่วิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษาญี่ปุ่น 

  2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน      7  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น หรือกลุ่มสหกิจศึกษา หรือกลุ่มประสบการณ์ 

ในต่างประเทศ กลุม่ใดกลุ่มหน่ึง    
   2.3.1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น  

1564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น    2(90) 
1564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น      5(350) 

(ต้องเรียนวิชา 1564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีภาษาญี่ปุ่น ผ่านมาก่อน)   
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   2.3.2 กลุ่มสหกิจศึกษา 

9014801 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45)  
9014802 สหกจิศึกษา           6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9014801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 
     2.3.3 กลุ่มประสบการณ์ในต่างประเทศ 

1564803 ภาษาญี่ปุ่นผ่านประสบการณ์ในต่างประเทศ*     7(750) 
*หมายเหตุ  ผู้ที่จะเลือกวิชาน้ีต้องเป็นผู้ที่ไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

  รายวิชาเรียนเสริมไม่นับหน่วยกิต 
1561109 พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่น**       2(2-0-4) 
** หมายเหตุ  ผู้ที่จะเลือกวิชานี้คือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรือผู้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
พิจารณาให้ลงทะเบียนเรียน ประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน                                                    

Bachelor of Education Program in Teaching Chinese as a Foreign  Language 
ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

ผลิตครูภาษาจีนท่ีมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับ            
ประเทศจีน วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตสาธารณะ สามารถ          
บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใน          
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน มีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนมีความเข้าใจในทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อวิชาการและวิชาชีพ          
มีความอดทน ใจกว้าง มีจิตสาธารณะ สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 คร-ูอาจารยส์อนภาษาจีนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา 
 3.2 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
 3.3 อาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัภาษาจีน 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู    ไม่น้อยกว่า 43   หน่วยกิต 
2.1.1 วิชาชีพคร ู   ให้เรียน  31 หน่วยกิต 
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 60   หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน  40 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำ

กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเวน้ผลการเรียนรายวิชา 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 103  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ให้เรียน  43 หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาชพีครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 
1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้      3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ ์        1(0-2-1)  

2.1.2 วิชาปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา  ให้เรียน  12 หน่วยกิต 
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(90) 
1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน)    
1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3      2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน)    
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ผ่านมาก่อน)   
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2.2 กลุ่มวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบงัคบัเรียน    ให้เรียน   40 หน่วยกิต 
2151105 ระบบการออกเสียงภาษาจีน      3(2-2-5) 
2151106 ภาษาจีนระดับต้น1       3(2-2-5) 
2151107  ภาษาจีนระดับต้น2        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2151106 ภาษาจีนระดับต้น1 ผ่านมาก่อน)  
2152101  ภาษาจีนระดับกลาง        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2151107 ภาษาจีนระดับต้น2 ผ่านมาก่อน)  
2152208  ภาษาจีนระดับสูง        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2152101 ภาษาจีนระดับกลาง ผ่านมาก่อน)  
2151202  การฟังและการพูดภาษาจีน1      3(2-2-5) 
2152209 การฟังและการพูดภาษาจีน2       3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2151202 การฟังและการพูดภาษาจีน1 ผ่านมาก่อน)     
2152210  การอ่านภาษาจีน        3(2-2-5) 
2152211  การเขียนภาษาจีน        3(2-2-5) 
2153204  การแปลภาษาจีน        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2153404 ไวยากรณ์จีน ผ่านมาก่อน)  
2153404  ไวยากรณ์จีน         3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 2152101 ภาษาจีนระดับกลาง ผ่านมาก่อน)  
2153505  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนและวัฒนธรรมจีน    2(2-0-4) 
2153506 ประวัติศาสตร์จีน        2(2-0-4) 
2154605 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน     3(2-2-5) 

2.2.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต 
2152102 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน       3(3-0-6) 
2152212 ภาษาจีนจากสื่อสารสนเทศ       3(2-2-5) 
2152401 สัทศาสตร์ภาษาจีน          3(3-0-6) 
2152501 ศิลปะการเขียนพู่กันจีน       3(2-2-5) 
2153101 สำนวนและสุภาษิตจีน       3(3-0-6) 
2153201 การอ่านภาษาจีนเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2152210 การอ่านภาษาจีน ผ่านมาก่อน)      
2153202 การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2152211 การเขียนภาษาจีน ผ่านมาก่อน)      
2153203 ภาษาจีนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ       3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2152209 การฟังและการพูดภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน)     
2153302 วรรณคดีจีน        3(3-0-6) 
2153507 ศิลปะและดนตรีจีน       3(3-0-6) 
2153508 ก้าวทันจีนยุคปัจจุบัน       3(3-0-6) 
2153509 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรมไทย     3(2-2-5) 
2153609  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาจีน    3(2-2-5)  
2153610  วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน       3(2-2-5)  
2154201 การนำเสนอด้วยภาษาจีน       3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2152209 การฟังและการพูดภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน)      
2154202 การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ       3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2152209 การฟังและการพูดภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน)   
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2154203 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน     3(2-2-5) 
2154204 การแปลภาษาจีนขั้นสูง       3(2-2-5) 

(ต้องเรยีนวิชา 2153204 การแปลภาษาจีน ผ่านมาก่อน) 
2154401 ภาษาจีนคลาสสิก        2(2-0-4) 
2154606 การแปลภาษาจีนแบบล่าม       3(2-2-5)  

(ต้องเรียนวิชา 2152208 ภาษาจีนระดับสูง ผ่านมาก่อน)      
2154607 คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันจีน      3(2-2-5) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
  ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม    
Bachelor of Arts Program in Community and Social Development 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

“สร้างจิตอาสา พัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูศักยภาพชุมชนและสังคม”   
 

2.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ ทักษะ อุดมการณ์ และจรรยาบรรณในงานพัฒนา สามารถทำงานในภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กรชุมชนท้องถิ่น และการทำงานในภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มี

คุณภาพดีขึ้น 
2.3 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสามารถเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและสังคม 
2.4 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตอาสา พร้อมจะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและ

สังคม 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

3.1 นักพัฒนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
3.2 เจ้าหน้าท่ีและนักวิชาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3 นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา  
3.4 นักวิชาการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
3.5 นักวิจัยสังคม  
3.6 พัฒนากร 
3.7 ผู้ประกอบการทางสังคม/ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
3.8 บุคลากรทางการศึกษา  
3.9 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ในภาคเอกชน 
3.10 นักพัฒนาอิสระในท้องถิ่น 
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โครงสร้างหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาแกนบังคับ   ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
2.1.2 วิชาแกนเลือก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ             ให้เรียน    54   หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 24    หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน  7   หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 
 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน             ให้เรียน  9 หน่วยกิต 
2.1.1 วิชาแกนบงัคบั             ให้เรียน  3 หน่วยกิต 

2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม     3(2-2-5) 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก                          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  กลุ่มภาษาศาสตร์ 
1500117 การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล     3(2-2-5) 
1500119   การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล    3(2-2-5) 
1500142 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร ์      3(3-0-6)   
  กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย        3(2-2-5) 
1500136 ประวัติศาสตร์บูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์      3(2-2-5)  
1500137 สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
1500143 การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(3-0-6) 
2500121 สังคมวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
2500125 ระบบสังคมและการเมืองไทย       3(3-0-6) 
2500126 กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6)  
2500127 ภูมิลักษณ์ชมุชน         3(2-2-5) 
 2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคบั                ให้เรียน  54 หน่วยกิต 
2531104 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6)  
2531105 ชุมชนศึกษา        3(2-2-5) 
2531204 ทักษะขั้นพ้ืนฐานสำหรับนักพัฒนา      3(2-2-5) 
2531205 กระบวนการพัฒนาชุมชน                    3(3-0-6) 
2531207 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา      3(3-0-6)  
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2532107 การพัฒนาสังคม        3(3-0-6) 
2532109 จิตวิทยากับการพัฒนา       3(3-0-6) 
2532112 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6)  
2532210 การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ        3(3-0-6) 
2532314 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร     3(2-2-5)  
2533209 ผู้ประกอบการสังคมและวิสาหกิจชุมชน        3(2-2-5) 
2533211 การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา      3(3-0-6) 
2533213 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนา         3(2-2-5)  
2533318 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(2-2-5) 
2533319 การวิจัยภาคสนาม       3(2-2-5)  
2533321 นวัตกรรมสังคม        3(2-2-5)  
2533512 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา        3(3-0-6) 
2534214 สัมมนาประเด็นสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม    3(2-2-5)  
 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก               ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  ประกอบไปด้วย 6 ชดุวิชาดังน้ี โดยต้องเลือกเรียนจาก  2 ชุดวิชา 
  ชุดที่ 1 กลุ่มงานนโยบายและแผนการพัฒนาชุมชนและสังคม 
2531106 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา       3(3-0-6) 
2532111 ประชากรศึกษากับการพัฒนา      3(3-0-6) 
2533210 กระบวนการคิดและการสื่อสารในงานพัฒนา     3(3-0-6) 
2532214 สวัสดิการสังคม         3(3-0-6)  
  ชุดที่ 2 กลุ่มวิชาการปฏบิัติการทางชุมชนและสงัคม 
1501201  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสำหรับนักพัฒนาสังคม     3(3-0-6)  
2532209 อยุธยากับการพัฒนาเมืองมรดกโลก      3(3-0-6)  
2532215 การพัฒนาศักยภาพผู้นำ       3(2-2-5) 
2533514 การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น        3(3-0-6)  
  ชุดที่ 3 กลุ่มวิชาองค์การนอกภาครัฐ 
2533208 การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรทางสังคม     3(3-0-6) 
2533515 สังคมโลกกับการพัฒนา        3(3-0-6)  
2534215 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา      3(3-0-6)  
2534512 การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย      3(3-0-6)  
  ชุดที่ 4 กลุ่มวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2532213 ปัญหาสังคม           3(3-0-6) 
2533105 ความหลากหลายทางเพศกับการพัฒนาสังคม     3(3-0-6) 
2533322 การพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน      3(2-2-5) 
2534103 การพัฒนาท่ียั่งยืน       3(3-0-6)  
  ชุดที่ 5 กลุ่มวิชาการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น 
2532208 การศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริเพ่ือการพัฒนา    3(3-0-6)  
2533404 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา     3(3-0-6) 
2534101 พลวัตการพัฒนาสังคมชนบทและเมือง       3(3-0-6)  
2534316 เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับงานพัฒนาในยุคดิจิทัล    3(2-2-5)  
  ชุดที่ 6 กลุ่มงานพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทอ้งถิ่น 
2532110 มานุษยวิทยากับการพัฒนา        3(3-0-6) 
2533323 องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
2534217 การพัฒนามนุษย์เพื่อโลกอนาคต      3(3-0-6) 
2534511 การกระจายอำนาจกับการพัฒนาท้องถิ่นไทย     3(3-0-6) 
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 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการฝึกประสบการณ์วิชาชพี  ให้เรียน  7 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
  2.4.1 กลุ่มสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
9014802      สหกจิศึกษา        6(640) 
  (ต้องเรียนวิชา 9014801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 
  2.4.2 กลุ่มฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 
2534603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา    2(90)  
2534605 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา     5(450) 

(ต้องเรียนวิชา 2534603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีสำหรับนักพัฒนา ผ่านมาก่อน)  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา  
Bachelor of Arts Program in Islamic Interdisciplinary for Development  
ระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี 4 ปี)  
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

ปรัชญาของหลักสูตรคือ “บูรณาการศาสตร์ เปรื่องปราดด้านเนื้อหา ก้าวล้ำนำวิชา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นไทย”  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต         

ในท้องถิ่นให้มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชี วิตมุสลิมได้แก่ ศาสนา สังคม ภาษาและศิลปะ นิติศาสตร์            
การบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังมุ่งเน้นท่ีจะผลิตบุคลากรให้มีความสามารถด้านวิชาอาชีพ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการบุคลากรด้านอิสลามศึกษา ธุรกิจอิสลาม อุตสาหกรรมหะลาล การเงินการธนาคารอิสลาม สหกรณ์อิสลาม          
การบริการนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจากตะวันออกกลาง และการท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตมุสลิม โดยนำความรู้ท่ีหลากหลายดังกล่าว
มาเชื่อมโยงและบูรณาการ รวมท้ังสอดแทรกเนื้อหารายวิชาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์และตลาดแรงงานในปัจจุบันตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและประเทศ 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา ท้ังด้าน
ปฏิบัติศาสนกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ 

2.3 เพ่ือเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม ทัศนคติ ให้มี
บุคลิกภาพการเป็นนักบริการท่ีด ี

 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 

3.1 วิทยากรด้านศาสนาอิสลาม 

3.2 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านมุสลิมศึกษา 

3.3 ผู้สอนหรือนักวิชาการในสถานศึกษาอิสลาม 

3.4 บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  
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 โครงสร้างของหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  

2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน   3  หน่วยกิต 

    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ     ให้เรียน  48 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก              ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
      ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 
       หมายเหตุ * บังคับให้นักศึกษาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 หน่วยกิต 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 100   หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน                 ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม     3(2-2-5) 

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ     ให้เรียน  48  หน่วยกิต 
2571105 พ้ืนฐานอัลกุรอาน        3(3-0-6) 
2571106 หลักศรัทธาอิสลาม       3(3-0-6)  
2571107 จริยธรรมเพื่อการทำงาน       3(2-2-5) 
2572104 หลักการพิจารณาอัลหะดีษ       3(3-0-6) 
2572205 ภาษาอาหรับเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ     3(2-2-5)  
2572206 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจหะลาล      3(2-2-5) 
2572207 ภาษาอาหรับเบ้ืองต้น        3(3-0-6)  
2572309 ข้อกำหนดหะลาลและหะรอมในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
2572404  เศรษฐศาสตร์จุลภาคอิสลาม       3(3-0-6) 
2573104 สันติศึกษา        3(3-0-6) 
2573105 โลกทัศน์อิสลาม        3(3-0-6) 
2573106 ประวัติศาสตร์อิสลาม       3(3-0-6) 
2573401 ระบบการเงินอิสลาม               3(3-0-6) 
2573402 การจัดการอุตสาหกรรมหะลาล      3(2-2-5) 
2574501 อิสลามกับวิทยาศาสตร์หะลาล      3(3-0-6) 
2573702 วิธีวิจัยในสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา     3(2-2-5)  

      2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก     ไม่น้อยกว่า 42  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนวิชาในแต่ละกลุ่มต่อไปนี้ 
            กลุ่มที่ 1 รายวิชาด้านศาสนาและสังคม   

2571108  การพัฒนาในอิสลาม       3(3-0-6) 
2572103 อรรถาธิบายอัลกุรอาน       3(3-0-6) 
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2572105 อรรถาธิบายอัลหะดีษ       3(3-0-6) 
2574101 ชีวประวัติศาสดามุฮัมมัด        3(3-0-6) 
2574102   อารยธรรมอิสลาม       3(3-0-6) 
2574103 การเมืองการปกครองในอิสลาม      3(3-0-6) 
2574104  ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศตะวันออกกลาง   3(3-0-6) 
2574105 การพัฒนาชุมชนมุสลิม       3(3-0-6) 
2574106  ภาวะผู้นำมุสลิม        3(3-0-6)  
2574107  การสัมมนาในสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา    3(3-0-6) 
2574108 การบริการหัจญ์และอุมเราะฮ์      3(3-0-6) 
2574109 การประกันภัยตะกาฟุล       3(3-0-6)  

   กลุ่มที่ 2 รายวิชาด้านภาษาและศิลปะ 
2572204 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว      3(2-2-5) 
2572208 ภาษาอาหรับขั้นสูง       3(3-0-6) 
2573207 ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน      3(2-2-5) 
2573208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวหะลาล     3(2-2-5) 
2573209 ภาษามลายูเพื่อการท่องเท่ียวหะลาล      3(2-2-5) 
2574205 อักษรวิจิตรอาหรับในศิลปะอิสลาม      3(2-2-5) 
2574206 การเขียนอักษรนัสค์ส       3(2-2-5) 
2574207  การออกแบบศิลปะอิสลาม       3(2-2-5) 
2574208  การสร้างงานอักษรวิจิตรอาหรับบนวัสดุ     3(2-2-5) 
2574209  ศิลปะการพูดสำหรับมุสลิม       3(2-2-5)  

   กลุ่มที่ 3 รายวิชาด้านนิติศาสตร์  
2571303    กฎหมายครอบครัวอิสลาม       3(3-0-6) 
2572310 กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม     3(3-0-6) 
2572311 กฎหมายธุรกิจอิสลาม       3(3-0-6)  

   กลุ่มที่ 4 รายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ 
2572405  เศรษฐศาสตร์มหภาคอิสลาม       3(3-0-6) 
2572406 อิสลามกับเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
2573403  การตลาดตะวันออกกลาง       3(3-0-6) 
2573404  การบริหารธุรกิจอิสลาม        3(3-0-6) 
2574402  ธุรกิจการท่องเท่ียวหะลาล       3(3-0-6) 
2574403  การเงินและการธนาคารอิสลาม      3(3-0-6) 
2574404 การจัดการโลจิสติกส์หะลาล      3(3-0-6) 
3521104    หลักการบัญชี                 3(2-2-5) 
3531101 การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 3521104 หลกัการบัญช ีผ่านมาก่อน)  
3541101 หลักการตลาด                3(3-0-6) 
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์            3(3-0-6) 
3631101    ความรู้พื้นฐานในงานโรงแรมและธุรกิจบริการ           3(3-0-6) 

   กลุ่มที่ 5 รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
2572504 คอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ       3(2-2-5) 
2573503  ดาราศาสตร์ในชีวิตประจำวันมุสลิม      3(3-0-6) 
2573504   อิสลามกับการแพทย์       3(3-0-6)  
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กลุ่มที่ 6 รายวิชาด้านการจัดการเรียนการสอน  

1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู     3(3-0-6) 
1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน     3(2-2-5) 
2573601 การสอนอิสลามศึกษา       3(3-0-6) 
2574604 การสอนการเขียนภาษาอาหรับ                                  3(3-0-6) 
2574605 การสอนการอ่านอัลกุรอาน      3(3-0-6)  
2574606 การสอนภาษามลายูเพื่ออิสลามศึกษา     3(2-2-5)  

      2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           ไม่น้อยกว่า 7   หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

9013801 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา         6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)   
   2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2574703 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา   2(90) 
2574704 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา   5(320) 
 (ต้องเรียนวิชา 2574703 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา           

ผ่านมาก่อน)  
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
หมายเหตุ * บังคับให้นักศึกษาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 หน่วยกิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
Bachelor of Arts Program in History 
ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)    
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ

 
2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์อยุธยาและสามารถนำความรู้                
ทางประวัติศาสตร์ไปประกอบอาชีพได้ 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดและวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ สามารถบูรณาการประวัติศาสตร์เข้ากับศาสตร์  
สาขาอื่น 

 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 

3.1 นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ 
3.2 นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ประวัติศาสตร์) 
3.3 เจ้าหน้าท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ 
3.4 นักจดหมายเหตุ 
3.5 เจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ ์
3.6 มัคคุเทศก ์
3.7 เจ้าหน้าท่ีภัณฑารักษ์ 
3.8 อาชีพอิสระ 
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 โครงสร้างของหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  3 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ            ให้เรียน  66   หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า 12    หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน  7   หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  88  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน             ให้เรียน  3   หน่วยกิต 
2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม     3(2-2-5)  

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ             ให้เรียน  66    หน่วยกิต 
1641105 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี13     3(3-0-6) 

1641303 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนครสิต์ศตวรรษท่ี16   3(3-0-6) 

1641304 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี16 ถึงปัจจุบัน 3(3-0-6) 

1641403 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนคริสตศ์ตวรรษท่ี16     3(3-0-6) 

1641404 ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี16 ถึงปัจจุบัน   3(3-0-6)  

1642104 ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี13 ถึง18    3(3-0-6) 

1642105 ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี18 ถึงปัจจุบัน   3(3-0-6) 

1642106 ประวัติศาสตร์อยุธยา       3(3-0-6) 

1642201 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์     3(3-0-6) 

1642303 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก      3(3-0-6) 

1642305 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้และตะวันออกกลาง     3(3-0-6) 

1642404 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา      3(3-0-6) 

1642506 โบราณคดีเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 

1642507 ประวัติศาสตร์ศิลปะ       3(3-0-6) 

1643110 อยุธยาในเอกสารต่างชาติ       3(3-0-6) 

1643114 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น       3(2-2-5) 

1643115 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา       3(3-0-6) 

1643116 ชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมอยธุยา   3(3-0-6) 

1643201 อยุธยามรดกโลก        3(3-0-6) 

1643502 ประวัติศาสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์    3(2-2-5) 
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1643503 พิพิธภัณฑสถานวิทยา       3(3-0-6) 

1644501 สัมมนาประวัติศาสตร์       3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า 12    หน่วยกิต 
1643117 ประวัติศาสตร์ศิลปะและวรรณกรรมอยุธยา     3(3-0-6) 

1643118 การรับรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาในสังคมไทย     3(3-0-6) 

1643119 ประวัติศาสตร์บูรพมหากษัตริย์ของไทยในสมัยอยุธยา    3(3-0-6) 

1643512 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย  3(3-0-6) 

1643713 การเขียนสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

1643714 ประวัติศาสตร์กับการท่องเท่ียว      3(3-0-6) 

1643715 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์      3(3-0-6) 

1644103 ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา       3(3-0-6) 

1644708 ประวัติศาสตร์กับมานุษยวิทยา      3(3-0-6) 

1644709 ประวัติศาสตร์เพศสภาพ       3(3-0-6) 

1644110 ปัญหาในประวัติศาสตร์ไทย      3(3-0-6) 

1644111 ประวัติศาสตร์ในงานวรรณกรรม      3(3-0-6)  

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    ให้เรียน  7    หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 

   2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศกึษา                          1(45) 
9014802 สหกจิศึกษา         6(640) 
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)   

2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1644603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประวัติศาสตร์    1(45) 

1644604 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประวัติศาสตร์      6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 1644603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีประวัติศาสตร์ ผ่านมาก่อน)           

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
Bachelor of Education Program in Music Education 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

ผลิตครูดนตรีศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบูรณาการความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 2.1 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนท่ีจะ
ส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 2.3 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจ
กว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพคร ู
 2.4 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์เพ่ือการปฏิบัติงานจริง 
 2.5  เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

3.1  คร-ูอาจารยส์อนดนตรีในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังของรัฐและเอกชน 
3.2  ครูในโรงเรียนสอนเฉพาะทางด้านดนตรี 
3.3  วิทยากรสอนและฝึกอบรมทางด้านดนตรี 
3.4  นักวิชาการศึกษาทางด้านดนตรีสังกัดองค์การบริหารสว่นท้องถิ่น 
3.5  ครูผู้สอนหรือผู้จัดการโรงเรียนดนตรีเอกชน 
3.6  นักวิชาการนันทนาการสงักัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
3.7  นักดนตรีหรือเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการทางด้านดนตรีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
3.8  ธุรกิจส่วนตัวดา้นการศึกษา 
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 โครงสร้างของหลักสตูร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
2.1 วิชาชีพครู       ให้เรียน  43 หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาชีพครู    ให้เรียน  31 หน่วยกิต 
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน  12 หน่วยกิต 

  2.2 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน  40 หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำ 

กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ ์
การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชพีครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)  
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1      3(2-2-5)  
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 1022303  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ผา่นมาก่อน) 
1024903 ครุนิพนธ ์        1(0-2-1) 

   2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(90) 
1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1002802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน) 
1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3     2(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ผ่านมาก่อน) 
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2.2  วิชาเอก                    ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

   2.2.1 วิชาบงัคบั      ให้เรียน 40 หน่วยกิต 
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย      3(2-2-5) 
1500137 สุนทรียศาสตร์        3(2-2-5) 
2061115 ทฤษฎีดนตรีไทย        3(3-0-6)  
2061309 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก       3(3-0-6)  
2062119 ประวัติดนตรีไทย        2(2-0-4)  

 2062334 ประวัติดนตรีตะวันตก       2(2-0-4)  
2061235 ทักษะฆ้องวงใหญ่ขั้นพ้ืนฐาน      2(0-4-2)  
2061250 ทักษะขับร้องไทยขั้นพื้นฐาน      2(0-4-2) 
2061439 ทักษะเปียโนขั้นพ้ืนฐาน       2(0-4-2)  
2062441 การขับร้องประสานเสียง        1(0-2-1)  
2061602 หลักและวิธีการสอนดนตรีศึกษา      3(2-2-5) 
2063631 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตร ี     2(1-2-3) 
2063330 ดนตรีโลก        3(2-2-5) 
2063902 วิธีวิจัยทางดนตรี        3(2-2-5) 
2064606 สัมมนาทางดนตรีศึกษา       3(2-2-5) 
2064909 การเสนอผลงานทางดนตร ี      3(2-2-5)  

   2.2.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
ก. วิชาทักษะเคร่ืองเอก    ให้เรียน  10     หน่วยกิต 
เลือกเรียน 1 กลุ่ม จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1) กลุ่มทักษะเคร่ืองไทย  

 2061236 ทักษะเครื่องสายไทย1       2(0-4-2) 
2061237 ทักษะเครื่องสายไทย2        2(0-4-2) 

(ต้องเรียนวิชา 2061236 ทักษะเครื่องสายไทย1 ผ่านมาก่อน)     
 2062234 ทักษะเครื่องสายไทย3        2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2061237 ทักษะเครื่องสายไทย2 ผ่านมาก่อน)     
 2062235 ทักษะเครื่องสายไทย4        2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2062234 ทักษะเครื่องสายไทย3 ผ่านมาก่อน)     

2063224 ทักษะเครื่องสายไทย5        2(0-4-2) 
(ต้องเรียนวิชา 2062235 ทักษะเครื่องสายไทย4 ผ่านมาก่อน)     

   2) กลุ่มทักษะปี่พาทย์ 
 2061238 ทักษะป่ีพาทย์1         2(0-4-2) 
 2061239 ทักษะป่ีพาทย์2         2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2061238 ทักษะป่ีพาทย์1 ผ่านมาก่อน) 
 2062236 ทักษะป่ีพาทย์3         2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2061239 ทักษะป่ีพาทย์2 ผ่านมาก่อน) 
 2062237 ทักษะป่ีพาทย์4         2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2062236 ทักษะป่ีพาทย์3 ผ่านมาก่อน) 
 2063225 ทักษะป่ีพาทย์5         2(0-4-2)  

(ต้องเรียนวิชา 2062237 ทักษะป่ีพาทย์4 ผ่านมาก่อน) 
3) กลุ่มทักษะเคร่ืองเป่าไทย 

2061240 ทักษะเครื่องเป่าไทย1        2(0-4-2) 
 2061241 ทักษะเครื่องเป่าไทย2       2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2061240 ทักษะเครื่องเป่าไทย1 ผ่านมาก่อน) 
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2062238 ทักษะเครื่องเป่าไทย3       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061241 ทักษะเครื่องเป่าไทย2 ผ่านมาก่อน) 

 2062239 ทักษะเครื่องเป่าไทย4       2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2062238 ทักษะเครื่องเป่าไทย3 ผ่านมาก่อน) 

2063226 ทักษะเครื่องเป่าไทย5       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2062239 ทักษะเครื่องเป่าไทย4 ผ่านมาก่อน) 

4) กลุ่มทักษะขิมไทย 
2061242 ทักษะขิมไทย1         2(0-4-2) 

 2061243 ทักษะขิมไทย2        2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2061242 ทักษะขิมไทย1 ผ่านมาก่อน) 
 2062240 ทักษะขิมไทย3        2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2061243 ทักษะขิมไทย2 ผ่านมาก่อน) 
 2062241 ทักษะขิมไทย4        2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2062240 ทักษะขิมไทย3 ผ่านมาก่อน) 
 2063227 ทักษะขิมไทย5        2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2062241 ทักษะขิมไทย4 ผ่านมาก่อน) 

5) กลุ่มทักษะขับร้องไทย 
 2061244 ทักษะขับร้องไทย1        2(0-4-2) 
 2061245 ทักษะขับร้องไทย2       2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2061244 ทักษะขับร้องเพลงไทย1 ผ่านมาก่อน) 
 2062242 ทักษะขับร้องไทย3       2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2061245 ทักษะขับร้องเพลงไทย2 ผ่านมาก่อน) 
 2062243 ทักษะขับร้องไทย4       2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2062242 ทักษะขับร้องเพลงไทย3 ผ่านมาก่อน) 
 2063228 ทักษะขับร้องไทย5       2(0-4-2) 
   (ต้องเรียนวิชา 2062243 ทักษะขับร้องเพลงไทย4 ผ่านมาก่อน) 

6) กลุ่มทักษะกีตาร์ 
2061440 ทักษะกีตาร์1          2(0-4-2) 
2061441 ทักษะกีตาร์2         2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061440 ทักษะกีตาร์1 ผ่านมาก่อน) 
2062442 ทักษะกีตาร์3           2(0-4-2)  
  (ต้องเรียนวิชา 2061441 ทักษะกีตาร์2 ผ่านมาก่อน) 
2062443 ทักษะกีตาร์4         2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061442 ทักษะกีตาร์3 ผ่านมาก่อน) 
2063429 ทักษะกีตาร์5         2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2062443 ทักษะกีตาร์4 ผ่านมาก่อน) 

7) กลุ่มทักษะเคร่ืองสายสากล 
 2061442 ทักษะเครื่องสายสากล1        2(0-4-2) 

2061443 ทักษะเครื่องสายสากล2       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061442 ทักษะเครื่องสายสากล1 ผ่านมากอ่น) 
2062444 ทักษะเครื่องสายสากล3       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061443 ทักษะเครื่องสายสากล2 ผ่านมากอ่น) 
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2062445 ทักษะเครื่องสายสากล4       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2062444 ทักษะเครื่องสายสากล3 ผ่านมาก่อน) 
2063430 ทักษะเครื่องสายสากล5       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2062445 ทักษะเครื่องสายสากล4 ผ่านมาก่อน) 

8) กลุ่มทักษะเคร่ืองลมไม้ 
2061444 ทักษะเครื่องลมไม้1       2(0-4-2) 
2061445 ทักษะเครื่องลมไม้2         2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061444 ทักษะเครื่องลมไม้1 ผ่านมาก่อน) 
2062446 ทักษะเครื่องลมไม้3       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061445 ทักษะเครื่องลมไม้2 ผ่านมาก่อน) 
2062447 ทักษะเครื่องลมไม้4       2(0-4-2) 

(ต้องเรียนวิชา 2062446 ทักษะเครื่องลมไม้3 ผ่านมาก่อน) 
2063431 ทักษะเครื่องลมไม้5       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2062447 ทักษะเครื่องลมไม้4 ผ่านมาก่อน) 

9) กลุ่มทักษะเคร่ืองทองเหลือง 
 2061446 ทักษะเครื่องทองเหลือง1        2(0-4-2) 

2061447 ทักษะเครื่องทองเหลือง2        2(0-4-2) 
(ต้องเรียนวิชา 2061446 ทักษะเครื่องทองเหลือง1 ผ่านมาก่อน)     

2062448 ทักษะเครื่องทองเหลือง3       2(0-4-2) 
(ต้องเรียนวิชา 2061447 ทักษะเครื่องทองเหลือง2 ผ่านมาก่อน)     

2062449 ทักษะเครื่องทองเหลือง4        2(0-4-2) 
(ต้องเรียนวิชา 2062448 ทักษะเครื่องทองเหลือง3 ผ่านมาก่อน)     

2063432 ทักษะเครื่องทองเหลือง5        2(0-4-2) 
(ต้องเรียนวิชา 2062449 ทักษะเครื่องทองเหลือง4 ผ่านมาก่อน)     

   10) กลุ่มทักษะคีย์บอร์ด   
2061448 ทักษะคีย์บอร์ด1          2(0-4-2) 
2061449 ทักษะคีย์บอร์ด2        2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061448 ทักษะคีย์บอร์ด1 ผ่านมาก่อน) 
2062450 ทักษะคีย์บอร์ด3        2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061449 ทักษะคียบ์อร์ด2 ผ่านมาก่อน) 
2062451 ทักษะคีย์บอร์ด4        2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2062450 ทักษะคียบ์อร์ด3 ผ่านมาก่อน) 
2063433 ทักษะคีย์บอร์ด5        2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2062451 ทักษะคีย์บอร์ด4 ผ่านมาก่อน)  

11) กลุ่มทักษะเคร่ืองกระทบ 
 2061450 ทักษะเครื่องกระทบ1        2(0-4-2) 

2061451 ทักษะเครื่องกระทบ2       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061450 ทักษะเครื่องกระทบ1 ผ่านมาก่อน) 
2062452 ทักษะเครื่องกระทบ3       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061451 ทักษะเครื่องกระทบ2 ผ่านมาก่อน) 
2062453 ทักษะเครื่องกระทบ4       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2062452 ทักษะเครื่องกระทบ3 ผ่านมาก่อน) 
2063434 ทักษะเครื่องกระทบ5       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2062453 ทักษะเครื่องกระทบ4 ผ่านมาก่อน) 
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12) กลุ่มทักษะขับร้องสากล 

2061452 ทักษะขับร้องสากล1         2(0-4-2) 
2061453 ทักษะขับร้องสากล2       2(0-4-2) 

(ต้องเรียนวิชา 2061452 ทักษะขับรอ้งสากล1 ผ่านมาก่อน) 
2062454 ทักษะขับร้องสากล3       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2061453 ทักษะขับรอ้งสากล2 ผ่านมาก่อน) 
2062455 ทักษะขับร้องสากล4       2(0-4-2) 

(ต้องเรียนวิชา 2062454 ทักษะขับรอ้งสากล3 ผ่านมาก่อน) 
2063435 ทักษะขับร้องสากล5       2(0-4-2) 
  (ต้องเรียนวิชา 2062455 ทักษะขับร้องสากล4 ผ่านมาก่อน) 

ข. วิชาทักษะเคร่ืองโท     ไม่น้อยกว่า    2   หน่วยกิต  
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่ซ้ำกับทักษะเครื่องมือเอก 

2061246 ทักษะเครื่องสายไทยขั้นพื้นฐาน      2(0-4-2) 
2061247 ทักษะป่ีพาทย์ขั้นพื้นฐาน       2(0-4-2) 
2061248 ทักษะเครื่องเป่าไทยขั้นพื้นฐาน      2(0-4-2) 
2061249 ทักษะขิมขั้นพ้ืนฐาน       2(0-4-2)  
2061454 ทักษะกีตาร์ขั้นพ้ืนฐาน         2(0-4-2)  

 2061455 ทักษะเครื่องสายสากลขั้นพ้ืนฐาน      2(0-4-2)  
2061456 ทักษะเครื่องลมไม้ขั้นพื้นฐาน       2(0-4-2)  

 2061457 ทักษะเครื่องทองเหลืองขั้นพ้ืนฐาน      2(0-4-2)  
 2061458 ทักษะเครื่องกระทบขั้นพ้ืนฐาน      2(0-4-2)  

2061459 ทักษะขับร้องสากลขั้นพ้ืนฐาน        2(0-4-2) 
ค. วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า    8   หน่วยกิต 

2014102 ศิลปะนาฏดุริยางค์สร้างสรรค์       3(2-2-5) 
2062120 จังหวะและหน้าทับในดนตรไีทย      3(2-2-5) 
2062121 ดนตรีพ้ืนบ้านและเพลงพ้ืนบ้านไทย      3(2-2-5) 
2062122 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทย     2(1-2-3) 
2063111 การวิเคราะห์เพลงไทย        3(3-0-6) 
2063112 วงมโหร ี        3(2-2-5) 
2063113 วงเครื่องสายไทย        3(2-2-5) 
2063114 วงป่ีพาทย์        3(2-2-5) 
2063115 วงป่ีพาทย์มอญ        3(2-2-5) 
2063116 ดนตรีประกอบการแสดง       3(2-2-5) 
2063117 ดนตรีพิธีกรรม        3(2-2-5) 
2064103 การประพันธ์เพลงไทย       3(3-0-6) 
2062244 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย1      1(0-2-1) 
2063230 ทักษะการรวมวงดนตรไีทย2      1(0-2-1) 
2063208 เพลงประกอบการแสดงเบ็ดเตล็ด       2(0-4-2) 
2063209 เพลงประกอบการแสดงโขนละคร       2(0-4-2) 
2063210 เพลงเรื่อง        2(0-4-2) 
2063211 เพลงมโหร ี        2(0-4-2) 
2064201 เพลงเดี่ยว          2(0-4-2)  
2064202 เพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์     2(0-4-2) 
2062335 คอมพิวเตอร์สำหรับนักดนตร ี      2(1-2-3) 
2062336 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2       3(3-0-6) 
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2062337 การเรียบเรียงเสียงประสาน      3(3-0-6) 
2062338 หลักการโยธวาทิต       2(1-2-3) 
2062339 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล     2(1-2-3)  
2063330 สวนศาสตร์ดนตรี        2(1-2-3) 
2063331 คีตปฏิภาณ        2(0-4-2) 
2062456 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก1      1(0-2-1) 
2063436 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก2      1(0-2-1) 
2063511 ดนตรีบำบัด         2(1-2-3) 
2064307 การประพันธ์ดนตรีเบื้องต้น      3(3-0-6) 
2063707 การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมทางดนตรี     3(2-2-5) 
2064702 การวิจารณ์ดนตรี        3(3-0-6) 
2064910 อาศรมดนตร ี        2(0-4-2) 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ 
สาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Western Music  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

 มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญดนตรีสากล 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้เชี่ยวขาญด้านดนตรีสากล สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางดนตรีได้อย่าง
ภาคภูมิ  

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางดนตรีสากล 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นสื่อกลาง

การเรียนรู้เพ่ิมพูนสมรรถนะทางดนตรีสากล 
 

3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 นักประกอบธุรกิจดนตรี 
 3.2 นักผลิตผลงานทางดนตร ี
 3.3 นักประพันธ์เพลง/นักเรียบเรียงเสียงประสาน 
 3.4 ครูสอนดนตร ี
 3.5 นักร้อง/นักดนตรีอาชีพ 
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โครงสร้างของหลักสูตร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาบังคับ    บังคับเรียน 63 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า 21    หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7    หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลอืกเรียนรายรายวิชาในหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ  

 รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา  

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า   94   หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม     3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาบงัคบั             บังคับเรียน 63 หน่วยกิต 
  ก. กลุ่มวิชาทฤษฎีและการประยุกต์ใช ้    41 หน่วยกิต 

 2071103 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก1       3(3-0-6) 
 2071104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2       3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071103 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก1 ผ่านมาก่อน)             
 2072104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก3       3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 2071104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2 ผ่านมาก่อน)            
 2072105 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก4        3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก3 ผ่านมาก่อน) 
 2072201 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 2072202 ประวัติศาสตร์ดนตรีประชานิยม      3(3-0-6) 
 2072304 เทคโนโลยีทางดนตรีเบ้ืองต้น      3(2-2-5) 
 2072601 การสอนและการเรยีนรู้ดนตรีเบื้องต้น     3(2-2-5) 
 2073111 การประพันธ์ดนตรี       3(2-2-5) 
 2073112 การเรียบเรียงเครื่องดนตรีสำหรับวงดุริยางค์     3(2-2-5) 
 2073701 บทเพลงพระราชนิพนธ์       2(1-2-3) 
 2073702 ธุรกิจดนตรีสร้างสรรค์       2(1-2-3) 
 2073901 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตร ี       3(3-0-6) 
 2074901 การนำเสนอผลงานด้านดนตรี      4(2-4-6) 
   ข. กลุ่มวิชาทักษะการปฏิบตัพิื้นฐานทางดนตรี   10 หน่วยกิต 
 2071501 โสตทักษะ1        1(0-2-1) 
 2071502 โสตทักษะ2           1(0-2-1) 

(ต้องเรียนวิชา 2071501 โสตทักษะ1 ผ่านมาก่อน) 
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 2071503 ทักษะคีย์บอร์ดพ้ืนฐาน1       1(0-2-1) 
 2071504 ทักษะคีย์บอร์ดพ้ืนฐาน2        1(0-2-1) 

(ต้องเรียนวิชา 2071503 ทักษะคีย์บอร์ดพ้ืนฐาน1ผ่านมาก่อน)  
 2071505 การขับร้องประสานเสียง1       1(0-2-1) 
 2071506 การขับร้องประสานเสียง2       1(0-2-1) 

(ต้องเรียนวิชา 2071505 การขับร้องประสานเสียง1 ผ่านมาก่อน)   
 2072501 การขับร้องประสานเสียง3       1(0-2-1) 

(ต้องเรียนวิชา 2071506 การขับร้องประสานเสียง2 ผ่านมาก่อน)   
 2072502 การขับร้องประสานเสียง4       1(0-2-1) 

(ต้องเรียนวิชา 2072501 การขับร้องประสานเสียง3 ผ่านมาก่อน)             
 2072503 ปฏิบัติรวมวง1        1(0-2-1) 
 2072504 ปฏิบัติรวมวง2         1(0-2-1) 

(ต้องเรียนวิชา 2072503 ปฏิบัติรวมวง1 ผ่านมาก่อน)        
   ค. กลุ่มวิชาปฏิบัติเคร่ืองดนตรีหลัก    12 หน่วยกิต 
   ให้นักศึกษาเลอืกเรียนปฏิบัติจากเครื่องดนตรีต่อไปนี้เพียงกลุม่เดียวตลอดหลักสูตร 
   กลุ่มขับร้อง 
 2071401 ขับร้อง1         3(2-2-5) 
 2071402 ขับร้อง2           3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071401 ขบัร้อง1 ผ่านมาก่อน) 
 2072401 ขับร้อง3             3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071402 ขบัร้อง2 ผ่านมาก่อน) 
 2072402 ขับร้อง4         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072401 ขบัร้อง3 ผ่านมาก่อน)     

 กลุ่มเคร่ืองเป่าลมไม ้
 2071403 เครื่องลมไม้1        3(2-2-5) 
 2071404 เครื่องลมไม้2           3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071403 เครื่องลมไม้1 ผ่านมาก่อน) 
 2072403 เครื่องลมไม้3           3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071404 เครื่องลมไม้2 ผ่านมาก่อน) 
 2072404 เครื่องลมไม้4            3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072403 เครื่องลมไม้3 ผ่านมาก่อน) 
   กลุ่มเคร่ืองเป่าลมทองเหลือง 
 2071405 เครื่องทองเหลือง1       3(2-2-5) 
 2071406 เครื่องทองเหลือง2       3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071405 เครื่องทองเหลือง1 ผ่านมาก่อน) 
 2072405 เครื่องทองเหลือง3       3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071406 เครื่องทองเหลือง2 ผ่านมาก่อน) 
 2072406 เครื่องทองเหลือง4       3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072405 เครื่องทองเหลือง3 ผ่านมาก่อน) 

 กลุ่มคีย์บอร์ด 
 2071407 คีย์บอร์ด1        3(2-2-5) 
 2071408 คีย์บอร์ด2                  3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071407 คีย์บอร์ด1 ผ่านมาก่อน) 
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 2072407 คีย์บอร์ด3                  3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071408 คีย์บอร์ด2 ผ่านมาก่อน) 
 2072408 คีย์บอร์ด4                  3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072407 คีย์บอร์ด3 ผ่านมาก่อน) 

 กลุ่มกีตาร์ 
 2071409 กีตาร์1          3(2-2-5) 
 2071410 กีตาร์2                   3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071409 กตีาร์1 ผ่านมาก่อน) 
 2072409 กีตาร์3                   3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071410 กตีาร์2 ผ่านมาก่อน) 
 2072410 กีตาร์4                   3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072409 กตีาร3์ ผ่านมาก่อน) 

 กลุ่มกีตาร์เบส 
 2071411 กีตาร์เบส1        3(2-2-5) 
 2071412 กีตาร์เบส2                  3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071411 กตีาร์เบส1 ผ่านมาก่อน) 
 2072411 กีตาร์เบส3           3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071412 กตีาร์เบส2 ผ่านมาก่อน) 
 2072412 กีตาร์เบส4              3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072411 กตีาร์เบส3 ผ่านมาก่อน) 

 กลุ่มเคร่ืองกระทบ 
 2071413 เครื่องกระทบ1        3(2-2-5) 
 2071414 เครื่องกระทบ2            3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071413 เครื่องกระทบ1 ผ่านมาก่อน) 
 2072413 เครื่องกระทบ3              3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071414 เครื่องกระทบ2 ผ่านมาก่อน) 
 2072414 เครื่องกระทบ4         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072413 เครื่องกระทบ3 ผ่านมาก่อน) 

 กลุ่มเคร่ืองสาย 
 2071415 เครื่องสาย1        3(2-2-5) 
 2071416 เครื่องสาย2                3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071415 เครื่องสาย1 ผ่านมาก่อน) 
 2072415 เครื่องสาย3         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2071416 เครื่องสาย2 ผ่านมาก่อน) 
 2072416 เครื่องสาย4         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072415 เครื่องสาย3 ผ่านมาก่อน) 

  2.2.2 วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า 21    หน่วยกิต 
   2.2.2.1 วิชาเอกเลือก    บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
   ให้นักศึกษาเลอืกเรียนวิชาเอกเลือก ก.กลุม่วิชาการแสดงดนตรีและการสอน หรือ ข.กลุ่มวิชา 

การผลิตผลงานทางดนตรี กลุ่มใดกลุม่หนึ่งต่อไปนี้ 
  ก. กลุ่มวิชาการแสดงดนตรีและการสอน    12  หน่วยกิต 
  เรียน 3 กลุม่ ได้แก่ 1.กลุม่รายวิชาปฏิบัติเครื่องมือเอก โดยเลือกเรยีนต่อจากรายวิชาบังคับปฏิบัติ 

เครื่องดนตรีหลักที่เคยเรียนมาแล้วเท่านั้น 2.กลุ่มรายวิชาปฏบิัติรวมวง และ3.กลุ่มรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง  
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  1. กลุ่มรายวิชาปฏิบตัิเคร่ืองมือเอก    6 หน่วยกิต 

 กลุ่มขับร้อง 
 2073403 ขับร้อง5         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072402 ขบัร้อง4 ผ่านมาก่อน) 
 2073404 ขับร้อง6         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2073403 ขบัร้อง5 ผ่านมาก่อน) 
   กลุ่มเคร่ืองเป่าลมไม ้
 2073405 เครื่องลมไม้5         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072404 เครื่องลมไม้4 ผ่านมาก่อน) 
 2073406 เครื่องลมไม้6         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2073405 เครื่องลมไม้5 ผ่านมาก่อน) 
   กลุ่มเคร่ืองเป่าลมทองเหลือง 
 2073407 เครื่องทองเหลือง5       3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072406 เครื่องทองเหลือง4 ผ่านมาก่อน) 
 2073408 เครื่องทองเหลือง6       3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2073407 เครื่องทองเหลือง5 ผ่านมาก่อน) 

 กลุ่มคีย์บอร์ด  
 2073409 คีย์บอร์ด5         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072408 คยี์บอร์ด4 ผ่านมาก่อน)  
 2073410 คีย์บอร์ด6         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2073409 คยี์บอร์ด5 ผ่านมาก่อน) 

 กลุ่มกีตาร์ 
 2073411 กีตาร์5          3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072410 กตีาร์4 ผ่านมาก่อน) 
 2073412 กีตาร์6          3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2073411 กตีาร์5 ผ่านมาก่อน) 

 กลุ่มกีตาร์เบส 
 2073413 กีตาร์เบส5         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072412 กตีาร์เบส4 ผ่านมาก่อน) 
 2073414 กีตาร์เบส6         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2073413 กตีาร์เบส5 ผ่านมาก่อน) 

 กลุ่มเคร่ืองกระทบ 
 2073415 เครื่องกระทบ5         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072414 เครื่องกระทบ4 ผ่านมาก่อน) 
 2073416 เครื่องกระทบ6         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2073415 เครื่องกระทบ5 ผ่านมาก่อน) 

 กลุ่มเคร่ืองสาย 
 2073417 เครื่องสาย5         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072416 เครื่องสาย4 ผ่านมาก่อน) 
 2073418 เครื่องสาย6         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2073417 เครื่องสาย5 ผ่านมาก่อน) 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           188          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 
  2. กลุ่มรายวิชาปฏิบตัิรวมวง      2 หน่วยกิต 

 2073502 ปฏิบัติรวมวง3         1(0-2-1) 
   (ต้องเรียนวิชา 2072504 ปฏิบัติรวมวง2 ผ่านมาก่อน) 
 2073503 ปฏิบัติรวมวง4         1(0-2-1) 
   (ต้องเรียนวิชา 2073502 ปฏิบัติรวมวง3 ผ่านมาก่อน) 

  3. กลุ่มรายวิชาปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีรอง    4  หน่วยกิต 
 2073419 ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง1       2(1-2-3) 
 2073420 ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง2        2(1-2-3) 
   (ต้องเรียนวิชา 2073419 ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง1 ผ่านมาก่อน) 

  ข. กลุ่มวิชาการผลติผลงานทางดนตรี    12  หน่วยกิต 
 2073305 การผลิตผลงานทางดนตรีและการบันทึกเสียง1    3(2-2-5) 
 2073306 การผลิตผลงานทางดนตรีและการบันทึกเสียง2     3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2073305 การผลิตผลงานทางดนตรีและการบันทึกเสียง1 ผ่านมาก่อน)          
 2073307 การผลิตดนตรีสำหรับสื่อทัศน์1      3(2-2-5) 
 2073308 การผลิตดนตรีสำหรับสื่อทัศน์2       3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 2073307 การผลิตดนตรีสำหรับสื่อทัศน์1 ผ่านมาก่อน)             
   2.2.2.2 วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า 9    หน่วยกิต 
   เลือกรายวิชาในกลุ่มที่ต่อเน่ืองมาจากวิชาเอกเลือก จากกลุม่การแสดงดนตรีและการสอน  

 หรือกลุ่มการผลิตผลงานทางดนตรี 
  ก. กลุ่มวิชาการแสดงดนตรีและการสอน   ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 

 2073221 วรรณกรรมดนตร ีสำหรับการสอนดนตรี     3(2-2-5) 
 2073601 ปรัชญาการสอนดนตรี       3(3-0-6) 
 2073602 วิธีการสอนดนตรี        3(2-2-5) 
 2073703 การควบคุมวงดนตรี       3(2-2-5) 
 2073704 การสอดแทรกทำนอง       3(3-0-6) 
 2073705 ดนตรีในศตวรรษท่ี 20       3(3-0-6) 
 2073706 ดนตรีสร้างสรรค์สำหรับชุมชน      3(2-2-5) 
 2073707 ดนตรีวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
 2073708 ดนตรีโลกเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 2073709 การแสดงบนเวทีสำหรับนักดนตร ี      3(2-2-5) 
 2074401 การบรรเลงคีตปฏิภาณ       3(2-2-5) 
 2074701 จิตปัญญาดนตรีศึกษา       3(2-2-5) 

  ข. กลุ่มวิชาการผลติผลงานทางดนตรี  ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
 2073113 การประพันธ์เนื้อร้อง       3(2-2-5)  
 2073114 การเรียบเรียงดนตรีเชิงพาณิชย์      3(2-2-5) 
 2073115 ดนตรีลูกทุ่ง        3(3-0-6) 
 2073309 การสังเคราะห์เสียง       3(2-2-5) 
 2073710 การวิเคราะห์โครงสร้างดนตรี      3(3-0-6) 
 2073711 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส ์       3(2-2-5)
 2074302 การจัดระบบขยายเสียง       3(2-2-5) 
 2074702 การผลิตวิดีทัศน์ดนตร ี       3(2-2-5) 
 2074703 การออกแบบกราฟฟิคสำหรับงานดนตรี     3(2-2-5) 
 2074704 การถ่ายภาพสำหรับงานดนตรี      3(2-2-5) 
 2074705 กฎหมายธุรกิจดนตร ี       3(3-0-6) 
 2074706 การจัดการสำหรับอุตสาหกรรมดนตรี     3(3-0-6) 
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  2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 

  ให้เลอืกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
  ก. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 2074801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีสากล    2(90) 
 2074802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล      5(320) 

(ต้องเรียนวิชา 2074801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางดนตรีสากล หรือ 
9013801 เตรยีมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)  

  ข. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา                         1(45) 
 9014802 สหกจิศึกษา         6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)   
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์      

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Applied Arts 
ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)   
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

สร้างบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญงานประยุกต์ศิลป ์คิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านประยุกต์ศิลป์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในองค์กร หน่วยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 พนักงานบริษัทหรือสถานประกอบการท่ีดำเนินธุรกิจทางด้านประยุกต์ศิลป ์
 3.2 นักวิชาการ/ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านประยุกต์ศิลป ์
 3.3 ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านประยุกต์ศิลป์ ผู้สร้างสรรค/์ผลิต/จัดจำหน่ายงานประยุกต์ศิลป์ 
 3.4 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายศิลป์ในหน่วยงานราชการและเอกชน 
 3.5 ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางประยุกต์ศิลป ์
 3.6 บุคลากรในสถานศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับงานประยุกต์ศิลป์ 
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โครงสร้างของหลักสูตร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาแกน                 ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    ให้เรียน  69  หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                 ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7  หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ  

  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
 
  หมายเหตุ  ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  
  ด้วยภาษาอังกฤษรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า   103   หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน              ให้เรียน     6 หน่วยกิต 
 2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม     3(2-2-5)  
 1500137 สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคบั    ให้เรียน  69   หน่วยกิต   
 2003104 ศิลปะอยุธยากับการสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
 2003105 การวิจัยทางประยุกต์ศิลป์       3(3-0-6) 
 2003601 ธุรกิจการออกแบบ       3(3-0-6) 
 2003701 การนำเสนอผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์     3(3-0-6) 
 2004701 ศิลปนิพนธ์        6(2-8-8) 
 2011302 องค์ประกอบศิลป์        3(2-2-5) 
 2011303 การเขียนแบบเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 
 2011304 การออกแบบเบื้องต้น       3(2-2-5) 
 2012204 ประวัติศาสตร์ศิลป์       3(3-0-6) 
 2012301 ความคิดสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
 2013106 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค ์     3(3-0-6) 
 2013402 ทฤษฎีการถ่ายภาพ       3(3-0-6) 
 2021310 การวาดเส้นเพ่ืองานประยุกต์ศิลป์      3(2-2-5) 
 2021311 ประติมากรรมพื้นฐานเพ่ือการสร้างสรรค ์     3(2-2-5) 
 2021312 จิตรกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
 2021313 ภาพพิมพ์พ้ืนฐานเพ่ือการสร้างสรรค ์     3(2-2-5)  
 2032410 การออกแบบโฆษณา       3(2-2-5) 
 2032501 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 2 มิต ิ     3(2-2-5) 
 2042405 การออกแบบผลิตภัณฑ ์       3(2-2-5) 
 2043405 การออกแบบตกแต่งภายใน       3(2-2-5) 
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 2043406 การออกแบบบรรจุภัณฑ ์       3(2-2-5) 
 2043501 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 3 มิต ิ     3(2-2-5) 
  2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                 ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 2002401 ศิลปศึกษา        3(2-2-5) 
 2003702 การสัมมนาทางประยุกต์ศิลป ์      3(2-2-5) 
 2013301 ศิลปะร่วมสมัย        3(2-2-5) 
 2013401 ศิลปะดิจิทัล        3(2-2-5) 
 2022311 จิตรกรรมไทยเพื่อการสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
 2022312 ซิลค์สกรีนสร้างสรรค ์       3(2-2-5) 
 2023308 การสร้างสื่อผสมทางการพิมพ ์      3(2-2-5) 
 2023309 ประติมากรรมดินเผา       3(2-2-5) 
 2023310 จิตรกรรมไทย1        3(2-2-5) 
 2023311 จิตรกรรมไทย2         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 2023310 จติรกรรมไทย1 ผ่านมาก่อน) 
 2032411 การออกแบบนิเทศศิลป์       3(2-2-5)  
 2032502 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์     3(2-2-5) 
 2033405 การออกแบบตัวอักษร        3(2-2-5)  
 2043407 การออกแบบเฟอร์นิเจอร ์       3(2-2-5) 
 2043408 ผลิตภัณฑ์ชุมชน        3(2-2-5) 
 2043409 การทำหุ่นจำลอง        3(2-2-5) 
 2043410 การออกแบบตกแต่งภายนอก      3(2-2-5) 
 2043411 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น     3(2-2-5) 
 2043412 การออกแบบของท่ีระลึก       3(2-2-5) 
 2043413 เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ      3(2-2-5) 
 2043502 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างภาพเคลื่อนไหว     3(2-2-5) 
  2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

  2.4.1 กลุ่มฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 
 2004803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์    1(45) 
 2004804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป ์     6(400) 

(ต้องเรียนวิชา 2004803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีประยุกต์ศิลป ์หรือ 
วิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)       
2.4.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
 9014802 สหกจิศึกษา         6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)  
 หมายเหตุ  ให้นกัศึกษาเลือกเรียนกลุ่มใดกลุม่หนึ่งต่อไปนี้โดยรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์  

ต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์หรือวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
  ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา  
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย  
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง      

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts 
ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี)   
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดงได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และรักษาไว้ซึ่งศิลปะการแสดง
ของท้องถิ่นต่อยอดและพัฒนาสู่เวทีระดับสากล  

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้เชี่ยวชาญทางศิลปะการแสดง สามารถนำทักษะและความรู้ไปประยุกต์ใช้              
ในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้เจริญรุ่งเรือง 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดง ในระดับมืออาชีพและสามารถสร้างมูลค่า
และประกอบอาชีพด้านศิลปะการแสดง 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีใจรักและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดงท้ังไทย และสากล
อย่างลึกซึ้ง 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 นักแสดง  
 3.2 ผู้จัดการแสดง 
 3.3 ผู้กำกับการแสดง 
 3.4 ผู้ฝึกสอนการแสดง 
 3.5 ผู้ออกแบบท่ารำ ท่าเต้น 
 3.6 ผู้จัดการแสดงและกิจกรรมพิเศษ 
 3.7 นักวิชาการด้านการแสดงและด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.8 นักฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำและความกล้าแสดงออกตามองค์กรต่างๆ 
 3.9 นักบริหารจัดการในองค์กรด้านศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมศลิปะบันเทิง 
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โครงสร้างของหลักสูตร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  9 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาบังคับ    ให้เรียน  68 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลอืกเรียนรายรายวิชาในหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 

 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 100  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  9 หน่วยกิต 
 1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย      3(2-2-5) 
 1500137 สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
 2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม     3(2-2-5)  

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาบงัคบั     ให้เรียน  68 หน่วยกิต 

 2051109 ประวัตินาฏศิลป์ไทย       3(3-0-6) 
 2051207 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์อาเซียน     3(3-0-6) 
 2051304 นาฏศิลป์ไทย1        3(2-2-5) 
 2051305 นาฏศิลป์ไทย2        3(2-2-5) 
 2051306 รำวง         2(1-2-3) 
 2051307 การแต่งหน้า ทำผมเพ่ือการแสดง      3(2-2-5) 
 2052108 ประวัติและวิวัฒนาการนาฏศิลป์ตะวันตก     3(3-0-6) 
 2052306 รำหน้าพาทย์        3(2-2-5) 
 2052307 ระบำมาตรฐาน        3(2-2-5) 
 2052309 นาฏศิลป์ตะวันตก1       3(2-2-5)  
 2052310 นาฏศิลป์ตะวันตก2       3(2-2-5) 
 2052311 การแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดง      3(2-2-5) 
 2052313 การแสดงละครเวที       2(1-2-3) 
 2053206 นาฏศิลป์ท้องถิ่น        3(2-2-5) 
 2053308 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน       3(2-2-5) 
 2053310 นาฏศิลป์ร่วมสมัย1       3(2-2-5) 
 2053313 การออกแบบท่ารำเต้น       3(2-2-5) 
 2053403 การบริหารการจัดการแสดง      3(3-0-6) 
 2053404 หลักการสร้างละครและงานบนเวที      3(3-0-6) 
 2053405 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในงานศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 
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 2053507 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
 2053613 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา      3(2-2-5) 
 2054601 ศิลปะการแสดงนิพนธ์       4(2-4-6) 

  2.2.2 วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
 2052109 ประวัติละครตะวันตก       3(3-0-6) 
 2052308 นาฏศิลป์สำหรับเด็ก       2(1-2-3)  
 2053316 เพลงพ้ืนบ้าน        3(2-2-5) 
 2052312 การพูดและการฝึกเสียงเพ่ือการแสดง     2(1-2-3) 
 2052504 ละครสร้างสรรค ์       2(1-2-3) 
 2053309 ระบำเบ็ดเตล็ด        3(2-2-5) 
 2053311 นาฏศิลป์ร่วมสมัย2       3(2-2-5) 
 2053312 นาฏศิลป์พ้ืนเมืองตะวันตก       3(2-2-5) 
 2053314 การเขียนบทและการตัดต่อบทละคร      3(3-0-6) 
 2053315 ละครเด็ก        2(1-2-3) 
 2053614 การแสดงแสงเสียง       3(2-2-5) 
 2054206 ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
 2054301 นาฏศิลป์อินเดีย        3(2-2-5) 
 2054302 การผลิตภาพยนตร์สั้น       3(2-2-5) 
 2054303 ลิเก         3(2-2-5)  

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

  ก. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 2054701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง    1(45) 
 2054702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง     6(480) 

(ต้องเรียนวิชา 2054701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางศิลปะการแสดง หรือ 
วิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)       

   ข. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
 9014802 สหกจิศึกษา        6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา  
 ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 

การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต         

Bachelor of Laws   
ระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี 4 ปี)  
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

พัฒนาสังคมและท้องถิ่น ด้วยกฎหมายและคุณธรรม 
 

2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย เรียนรู้คุณธรรม และจริยธรรมของการ
เป็นนักกฎหมายที่ดี 
 2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายสารบัญญัติเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติเพ่ือนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาชีพของนักกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของนัก
กฎหมายของนักกฎหมายท่ีมีต่อสังคมและท้องถิ่น 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 ข้าราชการในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ฯลฯ 
 3.2 เจ้าพนักงานในหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ฯลฯ 
 3.3 ข้าราชการตำรวจ/ข้าราชการทหาร 
 3.4 เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ (ประจำศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง) 
 3.5 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ (DSI), เจ้าพนักงานสังกัด ป.ป.ส.  
 3.6 นิติกรในหน่วยงานของรัฐ 
 3.7 พนักงานบริษัทในสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น พนักงานธนาคารฝ่ายสินเชื่อ ฯลฯ 
 3.8 ประกอบอาชีพอิสระตามความถนัด เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย (Consultants), ทนายความ ฯลฯ 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   104 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน    92 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่นับหน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ              
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา      
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  104  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    ให้เรียน  92 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย  ให้เรียน  10 หน่วยกิต 

2561101 หลักกฎหมายเอกชน       3(3-0-6) 
2561107 ประวัติศาสตร์กฎหมาย       2(2-0-4) 
2562101 นิติปรัชญา        2(2-0-4) 
2564101 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและการว่าความ     3(2-2-5)  

   (2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง   ให้เรียน  18 หน่วยกิต 
2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา     3(3-0-6) 
2561206 กฎหมายลักษณะหนี้       3(3-0-6) 
2562201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้   3(3-0-6) 
2562209 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน      3(3-0-6) 
2562210 กฎหมายลักษณะครอบครัว       3(3-0-6) 
2562211 กฎหมายลักษณะมรดก       3(3-0-6) 

   (3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา   ให้เรียน  6 หน่วยกิต 
2561301 กฎหมายอาญา 1        3(3-0-6) 
2562309 กฎหมายอาญา 2        3(3-0-6) 

   (4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน   ให้เรียน  9 หน่วยกิต 
2561401 หลักกฎหมายมหาชน       3(3-0-6) 
2561402 กฎหมายรัฐธรรมนูญ       3(3-0-6) 
2563402 กฎหมายปกครอง        3(3-0-6) 

   (5) กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ  ให้เรียน  12 หน่วยกิต 
2562505 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 1      3(3-0-6) 
2562506 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 2      3(3-0-6) 
2562507 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 3      3(3-0-6) 
2562508 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท      3(3-0-6) 
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   (6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ   ให้เรียน  20 หน่วยกิต 

2563603 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1      3(3-0-6) 
2563604 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2      3(3-0-6)  
2563605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1      3(3-0-6) 
2563606 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2      3(3-0-6) 
2563607 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม     2(2-0-4) 
2564604 กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6) 
2564605 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีรัฐธรรมนูญ    3(3-0-6)  

   (7) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  ให้เรียน  5 หน่วยกิต 
2563701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง     3(3-0-6) 
2564701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล     2(2-0-4) 

   (8) กลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือ 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ให้เรียน   12 หน่วยกิต 

2563801 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน    3(3-0-6) 
2563802 กฎหมายภาษีอากร       3(3-0-6) 
2563803 กฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ     3(3-0-6) 
2563804 กฎหมายเกี่ยวกับมรดกโลก       3(3-0-6) 

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ 

(1) กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย 
2564102 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย*      3(3-0-6)  
หมายเหตุ *มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

(2) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา 
2564308 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา      3(3-0-6) 
2564309 นิติเวชศาสตร์        3(3-0-6) 
2564310 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    3(3-0-6) 
2564311 กฎหมายการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม    3(3-0-6) 

(3) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
2564408 กฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย      3(3-0-6) 
2564409 กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    3(3-0-6) 
2564410 สัญญาทางปกครอง       3(3-0-6) 
2564411 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย     3(3-0-6) 
2564412 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีและข้อมูลข่าวสารทางราชการ 3(3-0-6)  

(4) กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 
2564507 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์      3(3-0-6) 
2564508 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน      3(3-0-6)  

   (5) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
2564702 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลและพาณิชย์นาวี    3(3-0-6) 
2564703 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

   (6) กลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน  
หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2564801 กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6) 
2564802 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      3(3-0-6) 
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2564803 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค    3(3-0-6) 
2564804 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6) 
2564805 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ       3(3-0-6) 
2564806 กฎหมายเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว    3(3-0-6) 

  2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ไม่นับหน่วยกิต 
2564901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย      1(45) 
2564902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย      6(400) 

(ต้องเรียนวิชา 2564901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ผ่านมาก่อน)   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ              
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล     

Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication Arts 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล พร้อมท้ังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และความรับผิดชอบต่อสังคมให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์          
ท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตลอดจนสามารถปรับตัวและทำงานให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสารดิจิทัล 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะและความสามารถในการปรับตัวและทำงานให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในยุค

ดิจิทัลได้ 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ และวิพากษ์ผลงานและการทำงานของสื่อ รวมท้ัง

ประเด็นทางสังคมในระดับสากล 
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถนำศักยภาพของตนเองไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโดยรวมอย่างมีคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 ผู้สื่อข่าว 
 3.2 นักประชาสัมพันธ ์
 3.3 นักโฆษณา  
 3.4 นักสื่อสารองค์กร 
 3.5 นักสื่อสารการตลาด  
 3.6 พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ  
 3.7 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์   
 3.8 ช่างภาพ  
 3.9 นักออกแบบสื่อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก  
 3.10 นักสื่อสารกิจกรรมพิเศษ 
 3.11 ผู้ผลิตสื่ออิสระ 
 3.12 ผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์ 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ให้เรียน    3 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะ    ให้เรียน  27   หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           ให้เรียน  45   หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 
2.5 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

หมายเหตุ นกัศึกษาต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และต้อง
เรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  97  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้เรียน   3 หน่วยกิต 
2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม     3(2-2-5)  

2.2 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะ            ให้เรียน  27   หน่วยกิต 
3011101  หลักนิเทศศาสตร์        3(3-0-6) 
3011105 จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ       3(3-0-6)  
3011205 สังคมศาสตร์เพ่ืองานสื่อสารดิจิทัล       3(3-0-6) 
3011301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานนิเทศศาสตร์                            3(2-2-5) 
3012205 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารดิจิทัล                              3(3-0-6) 
3012206 ศิลปะเพ่ือการสื่อสารสร้างสรรค์      3(2-2-5)   
3013205 ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์       3(2-2-5)   
3013206 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
3013901 ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์        3(2-2-5)   

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ            ให้เรียน  45   หน่วยกิต 
3011106 วาทนิเทศ        3(2-2-5) 
3011302 การสื่อสารดิจิทัล        3(3-0-6) 
3011303 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล       3(3-0-6) 
3011504 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร         3(2-2-5) 
3011505 การใช้เสียงเพ่ือการผลิตสื่อ       3(2-2-5)  
3012104 ศิลปะการเล่าเรื่อง       3(3-0-6)  
3012401  การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล      3(3-0-6)  
3012506 การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล                           3(2-2-5)  
3012507 การออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัล     3(2-2-5) 
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3012508 การเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับสื่อดิจิทัล     3(2-2-5) 
3013305 การสื่อข่าวในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
3013306 การสร้างประเด็นเนื้อหาสำหรับสื่อดิจิทัล     3(2-2-5) 
3013405  การสื่อสารองค์กร        3(2-2-5) 
3014601 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น           3(2-2-5) 
3014902 การสัมมนานิเทศศาสตร์                                      3(2-2-5)   

2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก            ไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต 
3012105 พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ       3(2-2-5)  
3012207 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
3012509 การสร้างสรรค์วิดีโอดิจิทัล       3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 3012506 การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล ผ่านมาก่อน)  
3013207 ภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างสรรค์งานนิเทศศาสตร์     3(2-2-5)  
3013208 การสร้างความบันเทิงในงานนิเทศศาสตร์     3(3-0-6) 
3013307 การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 
3013406  การสร้างแบรนด์ดิจิทัล        3(2-2-5) 
3013407 การจัดกิจกรรมพิเศษ       3(2-2-5) 
3013502 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5)    
3013503 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ     3(2-2-5) 
3013601 การสื่อสารวัฒนธรรมพื้นบ้าน      3(2-2-5)    
3014201  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
3014202 การวิเคราะห์ประเด็นทางสังคม                  3(3-0-6)  
3014401 ทุนทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น    3(2-2-5) 
3014502 สารคดีเชิงสร้างสรรค์                                     3(2-2-5)  
3014903 การศึกษาอิสระ        3(2-2-5) 

2.5 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน  7 หน่วยกิต 
2.5.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3014802 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์*                    1(45) 
3014803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์**      6(450) 

(ต้องเรียนวิชา 3014802 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ หรือ   
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)                           
2.5.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

9013801 เตรียมสหกิจศึกษา*       1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา**         6(640) 
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)  

หมายเหตุ   * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงหน่ึงวิชา 
      ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงหน่ึงวิชา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

หมายเหตุ นกัศึกษาต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และต้องเรียน
รายวิชาภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
       
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

สร้างนักบริหารมืออาชีพในองค์การภาครัฐและเอกชนท่ีมีจิตสาธารณะ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 
 

2.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติงานด้านการบริหารระดับปฏิบัติการในองค์กร

ภาครัฐและเอกชน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 
การปกครองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ บูรณาการศาสตร์กับบริบทระดั บท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และต่างประเทศ สามารถนำเสนอ และมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

3.1 รับราชการในสังกัดหน่วยงานบริหารราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เช่น เจ้าพนักงานปกครอง 
(ปลัดอำเภอ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์งบประมาณ นักบริหารงานท่ัวไป 
นักวิชาการพาณิชย์ นักวิชาการศุลกากร นักวิชาการสรรพากร นักวิชาการท่ีดิน เป็นต้น 

3.2 พนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบจ. และ อบต.) เช่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน 
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นักพัฒนาการท่องเท่ียว 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

3.3 พนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การไม่แสวงหาผลกำไร และองค์กรพัฒนาเอกชน ในสาย
บริหารท่ัวไป ตำแหน่งระดับปฏิบัติ เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น 

3.4 พนักงานในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ี
ฝึกอบรม และ เจ้าหน้าท่ีประสานงานภาครัฐ เป็นต้น 

3.5 รับราชการในหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น พนักงานคุมประพฤติ นักวิชาการยุติธรรม และตำรวจ 
3.6 นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการหน่วยงานของกองทัพ 
3.7 ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระตามความถนัด 
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โครงสร้างหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
(ในกลุ่มวิชาแกนบังคับเรียน 3 หน่วยกิต และให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิต) 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           ให้เรียน  60   หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 21    หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน  6    หน่วยกิต       

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 
 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
บังคับเรียน       ให้เรียน  3 หน่วยกิต 

2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม     3(2-2-5)  
เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1500117 การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล     3(2-2-5) 
1500119 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล    3(2-2-5) 
1500142 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร ์      3(3-0-6) 
1500136 ประวัติศาสตร์บูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์     3(2-2-5) 
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
1500143 การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(3-0-6) 
2500121 สังคมวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
2500125 ระบบสังคมและการเมืองไทย      3(3-0-6) 
2500126 กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6) 
2500127 ภูมิลักษณ์ชมุชน        3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคบั    ให้เรียน    60   หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มองค์ความรู้ดา้นแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2551404 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
2551405 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
2551406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6) 
2553408 กฎหมายปกครอง        3(3-0-6) 
2553423 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(3-0-6)  
2554417 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(2-2-5) 
2554418 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(2-2-5)  
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2.2.2 กลุ่มองค์ความรู้ดา้นองค์การและการจัดการ 

2551106 ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์      3(3-0-6) 
2552105 ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ      3(3-0-6) 
2553110 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรบัระบบบริหารงานภาครัฐ   3(2-2-5) 

2.2.3 กลุ่มองค์ความรู้ดา้นนโยบายสาธารณะ 
2551201 นโยบายสาธารณะ       3(3-0-6)  
2553205 การบริหารเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
2553206 การบริหารโครงการ       3(2-2-5) 

2.2.4 กลุ่มองค์ความรู้ดา้นการบริหารทรพัยากรมนุษย ์
2552103 พฤติกรรมองค์การ       3(3-0-6) 
2552306 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6)  
2552309 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)  

2.2.5 กลุ่มองค์ความรู้ดา้นการคลังและงบประมาณ 
2552516 เศรษฐศาสตร์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร ์     3(3-0-6)  
2552517 การบริหารงานคลัง       3(3-0-6) 
2553510 การบริหารงบประมาณภาครฐั      3(3-0-6) 

2.2.6 กลุ่มองค์ความรู้ดา้นอัตลักษณ ์
2553601 สหวิทยาการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก    3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก     ไม่น้อยกว่า   21   หน่วยกิต 
ประกอบดว้ย 5 ชุดวิชา ให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา 
2.3.1 ชุดวิชาด้านการบริหารชุมชน เมือง และท้องถิ่น 

2552110 การบริหารจัดการเมอืงอย่างยัง่ยืน      3(3-0-6) 
2552404 การปกครองท้องถิ่นไทย       3(3-0-6) 
2552407 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมืองและท้องถิ่น      3(3-0-6) 
2553111 การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤต          3(3-0-6) 
2553208 การจัดการวิสาหกจิชุมชน       3(3-0-6) 
2553414 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ                           3(3-0-6) 
2554501 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น   3(2-2-5) 

2.3.2 ชุดวิชาด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผนภาครัฐ 
2552205 การกำหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6) 
2552206 มิติการพัฒนากับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย    3(3-0-6) 
2553112 การตลาดภาครัฐ        3(3-0-6)  
2553207 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล     3(3-0-6) 
2554110 การจัดการเครือข่ายสาธารณะ      3(3-0-6)  
2554206 การประเมินผลโครงการ       3(3-0-6)  
2554422 วิธีวิทยาทางการคิดสำหรับการบริหาร     3(3-0-6) 

2.3.3 ชุดวิชาด้านองค์การ การจัดการ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2552104 เทคนิคการบริหาร       3(3-0-6) 
2553108  การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6) 
2553113 การบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน     3(3-0-6)  
2553317 การประเมินผลการปฏิบัติงาน      3(3-0-6)  
2553318 การบริหารค่าตอบแทน       3(3-0-6) 
2554111 การบริหารความเสี่ยง       3(3-0-6) 
2554306 การบริหารแรงงานสัมพันธ ์      3(3-0-6) 
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2.3.4 ชุดวิชาด้านการเมืองและการปกครอง  

2552405 อาเซียนในการเมืองโลก 1       3(3-0-6) 
2552406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
2553411 การเมืองภาคประชาชน       3(3-0-6) 
2553424 กลุ่มผลประโยชน์และผู้นำทางการเมือง     3(3-0-6) 
2553413 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ          3(3-0-6)  
2553415 อาเซียนในการเมืองโลก 2       3(3-0-6) 
2554420 การสื่อสารการเมอืง         3(3-0-6) 

2.3.5 ชุดวิชาด้านกฎหมายสำหรับการบริหารงานภาครัฐ 
2551407 กฎหมายรัฐธรรมนูญ       3(3-0-6) 
2553416 การบริหารงานยุติธรรม       3(3-0-6) 
2553417  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา        3(3-0-6) 
2553418 กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6)  
2554421 กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์       3(3-0-6) 
2562114 กฎหมายอาญา 1        3(3-0-6) 
2562105 กฎหมายอาญา 2        3(3-0-6) 

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    ให้เรียน  6    หน่วยกิต 
2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    1(45)  
2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    5(450) 
  (ต้องเรียนวิชา 2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น   
Bachelor of Public Administration Program in Public Management and Local Government  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)   

       
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะทางการบริหารจัดการภาครัฐ มีคุณธรรมจริยธรรม และทักษะในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

2.1 มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองท้องถิ่นท่ีสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

2.2 มีทักษะในการประกอบอาชีพและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ และนำมาบูรณา
การกับหลักวิชาการได้เป็นอย่างดี 

2.3 มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของสังคม มีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรและชุมชนทุกลักษณะได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองท่ีดี 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

3.1 ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
3.2 ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐ 
3.3 เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
3.4 เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานองค์กรเอกชน 
3.5 เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม ตำรวจ และทหาร 
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 โครงสร้างหลักสตูร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  

2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

  2.1.1 วิชาแกนบังคับ   ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  ให้เรียน  57 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและค้นคว้าอิสระ ให้เรียน  7 หน่วยกิต         
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาแกนบงัคบั    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
2500128 จิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม      3(2-2-5) 
  2.1.2 วิชาแกนเลือก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  กลุ่มภาษาศาสตร์ 
1500117 การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล     3(2-2-5) 
1500119 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธ์ิผล    3(2-2-5) 
1500141 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์      3(3-0-6) 
1500142 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร ์      3(3-0-6) 
  กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย      3(2-2-5) 
1500136 ประวัติศาสตร์บูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์     3(2-2-5) 
1500137 สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
1500139 มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
1500143 การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
  กลุ่มสังคมศาสตร์ 
2500115 เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(3-0-6) 
2500121 สังคมวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
2500125 ระบบสังคมและการเมืองไทย      3(3-0-6) 
2500126 กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6) 
2500127 ภูมิลักษณ์ชมุชน        3(2-2-5) 
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 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า  75 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาเฉพาะดา้นบังคบั   ให้เรียน  57 หน่วยกิต 

กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ 
2591102 องค์การสมัยใหม ่       3(3-0-6)  
2552105 ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ      3(3-0-6) 
2593102 นวัตกรรมทางการบริหารท้องถิ่น      3(2-2-5)  

กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 
2551201 นโยบายสาธารณะ       3(3-0-6) 
2593212 การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 

กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
2552306 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
2592308 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น    3(3-0-6) 

กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคดิและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
2551404 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6)  
2551405 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์      3(3-0-6)  
2593415 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 
2553408 กฎหมายปกครอง        3(3-0-6) 
2554417 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(2-2-5) 
2594403 สัมมนาประเด็นการบริหารทางการปกครองท้องถิ่น    3(2-2-5) 

กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ 
2552515 การบริหารงานคลังและงบประมาณ      3(3-0-6)  
2593501 การบริหารการคลังท้องถิ่น      3(3-0-6)  
2593504 เศรษฐกิจชุมชนและการจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น     3(3-0-6) 

กลุ่มองค์ความรู้การจดัการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น 
2591401 แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น      3(3-0-6)  
2591103 การจัดการรัฐกิจกับธรรมาภิบาล      3(3-0-6)  
2593412 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  2.2.2 วิชาเฉพาะดา้นเลือก   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะด้านเลือกประกอบด้วย 5 ชุดวิชา ให้เลือกเรียนวิชา 1 ชุดวิชา  

1) ชุดวิชาการบริหารเมือง 
2592407 สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      3(3-0-6)  
2592103 การจัดการสภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ      3(3-0-6)  
2593104 การบริหารเมืองแบบองค์รวม      3(2-2-5) 
2593413 การจัดการพ้ืนท่ีเมืองและมหานคร      3(2-2-5) 
2593414 การบริหารจัดการปัญหาสังคมเมือง      3(2-2-5) 
2593105 การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ      3(2-2-5)  

2) ชุดวิชาท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา 
2592402 การเมืองท้องถิ่น        3(3-0-6) 
2592602 การเมือง ศาสนา และความเชือ่ในท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา     3(3-0-6) 
2593601 การจัดการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 3(2-2-5) 
2593602 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา    3(2-2-5)  
2593213 การนำนโยบายไปปฏิบัติ และประเมินผลนโยบายสำหรับท้องถิ่น  3(3-0-6) 
2593214 การบริหารโครงการและแผนงานสำหรับท้องถิ่น    3(3-0-6)  
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3) ชุดวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

2592209 การบริหารเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    3(3-0-6) 
2592406 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับการจัดการรัฐกิจ    3(3-0-6) 
2593401 โลกาภิวัตน์กับการปกครองท้องถิ่น      3(3-0-6)  
2593403 การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ      3(3-0-6) 
2593411 ประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับท้องถิ่น   3(3-0-6) 
2593416 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง       3(3-0-6)  

4) ชุดวิชาการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
2592305 การสรรหา การคัดเลอืก การบรรจุแต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
2592405 ทักษะทางสารสนเทศสำหรับนักปกครองท้องถิ่น     3(3-0-6)  
2593103 ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3(2-2-5) 
2593307 การเป็นผู้ประกอบการ          3(3-0-6)           
2593309 การบริหารทุนมนุษย ์       3(3-0-6) 
2593311 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น    3(3-0-6)  

5) ชุดวิชากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม 
2592404 กฎหมายอาญา        3(3-0-6) 
2592304 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม     3(3-0-6)  
2593408 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      3(3-0-6) 
2593409 กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6)  
2553416 การบริหารงานยุติธรรม       3(3-0-6) 
2593505 กฎหมายการคลังท้องถิ่น       3(3-0-6)  

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีและค้นควา้อิสระ ให้เรียน  7 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนชดุวิชาใดวิชาหน่ึง ดังต่อไปนี ้
ชุดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2593801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถิ่น   2(90)  
2594801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถิ่น    5(480)  
  (ต้องเรียนวิชา 2593801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถิ่น ผ่านมาก่อน) 

ชุดวิชาสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศกึษา       1(45)   
9014802 สหกจิศึกษา        6(640)  
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)  

ชุดวิชาค้นควา้อิสระ 
2593802 การเขียนงานเชิงวิชาการสำหรบัการปกครองท้องถิ่น    2(90) 
2594802 การค้นคว้าอิสระ        5(480) 
  (ต้องเรียนวิชา 2593802 การเขียนงานเชิงวิชาการสำหรับการปกครองท้องถิ่น ผ่านมาก่อน) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชา           
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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สาระสำคัญของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

หลักการ 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุ่ งผลิตกำลังคนท่ี               
สนองความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังท่ีเป็นนักวิชาการ กึ่งวิชาชีพ          
และวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของ
วิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ท้ังหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี  และยึดหลักความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและชุมชนนำไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพใน
วิชาชีพ ท้ังในด้านเทคนิควิธีและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม 
 
จุดมุ่งหมาย   

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประกอบ
อาชีพอิสระได้ 

2. นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของ
ตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม 
และสภาพแวดล้อม 

4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติ และศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 16 สาขาวิชา ดังน้ี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  มีจำนวน 11 สาขาวิชา คือ 
 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์    

2. สาขาวิชาเคมี 
 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    

4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

6. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
  7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์    

8. สาขาวิชาจุลชีววิทยา    
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร  
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มีจำนวน 2 สาขาวิชา คือ 
  1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ   

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีจำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีจำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีจำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์      

Bachelor of Science Program in Agriculture 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

“มีความรู้ มีคุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีความเหมาะสมและทันต่อความ
ต้องการสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในท้องถิ่น รวมทั้งมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คือ มีความรู้ มีคุณธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และมี
แนวทางสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้พื้นฐานท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 รับราชการในหน่วยงานราชการทางด้านการเกษตร และหน่วยงานราชการอื่น ๆ              
 3.2 ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการเกษตร เช่น เกษตรกร ฟาร์ม คาเฟ่ รีสอร์ท สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
 3.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ์
 3.4 พนักงานในหน่วยงานเอกชน เช่น เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ นักปรับปรุงพันธุ์พืช นักวิจัย          
นักส่งเสริมการเกษตร พนักงานส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  67 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วหรอืเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    ให้เรียน  67 หน่วยกิต 
1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
4011302 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0) 
4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
4001101 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
4021303 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4022506 ชีวเคมีเบื้องต้น        3(2-2-5) 
5001105 หลักการพืชสวน        3(2-2-5) 
5001202 หลักการพืชไร่        3(2-2-5)  
5001302 ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 
5001402 กีฏวิทยาเบ้ืองต้น        3(2-2-5) 
5001602 หลักการเลี้ยงสัตว์        3(2-2-5) 
5002401 โรคพืชเบื้องต้น        3(2-2-5) 
5002703 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร       3(2-2-5) 
5002704 จุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร       3(2-2-5)  
5002901 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-2-5) 
5003501 หลักการส่งเสริมการเกษตร      3(2-2-5) 
5003902 สัมมนาทางการเกษตร       1(1-0-2) 
5004715 เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่      3(2-2-5) 
5004907 ปัญหาพิเศษเกษตร       3(2-2-5) 
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 

5002107 พืชผักเศรษฐกิจ        3(2-2-5)  
5002108 ไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า      3(2-2-5)  
5002203 พืชไร่เศรษฐกิจ        3(2-2-5) 
5002204 พืชอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
5002303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน       3(2-2-5) 
5002402 แมลงท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ      3(2-2-5) 
5002403 โรคของพืชเศรษฐกิจ       3(2-2-5) 
5002601 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก      3(2-2-5) 
5002705 การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร    3(2-2-5) 
5002706 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการเกษตร      3(2-2-5) 
5003109 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชทางการเกษตร     3(2-2-5) 
5003207 พืชเพ่ือพลังงานทดแทน       3(2-2-5) 
5003208 วัชพืชและการควบคุม       3(2-2-5) 
5003209 วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่      3(2-2-5) 
5003309 การจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืน      3(2-2-5) 
5003310 ปุ๋ยและเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย       3(2-2-5) 
5003408 โรคของผลิตผลพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว     3(2-2-5) 
5003409 หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี      3(2-2-5) 
5003607 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ       3(2-2-5) 
5003608 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน      3(2-2-5) 
5004713 ระบบผลิตเชิงบูรณาการและธุรกิจการเกษตรเบ้ืองต้น    3(2-2-5) 
5004714 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ       3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา         6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)   
   2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5002801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1    1(45) 
5003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2     1(45) 

(ต้องเรียนวิชา 5002801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1 ผ่านมาก่อน)  
5004803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์      4(350) 

(ต้องเรียนวิชา 5003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2 ผ่านมาก่อน)  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา          
ท่ีเคยเรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ว่าด้วย                
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี          

Bachelor of Science Program in Chemistry 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1. ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะทางเคมี คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
วิชาชีพและพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 2.1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 2.2 มีความรู้พื้นฐานทางเคมีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันและการ
ประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  

2.4 มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและสังคม 
2.5 สามารถใช้ภาษาในการสือ่สารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
3.1 นักวิชาการด้านเคมี 
3.2 นักสิ่งแวดล้อม 
3.3 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี เภสัชเคมี เคมีเครื่องสำอางค์ 
3.4 พนักงานขายสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
3.5 บุคลากรทางการศึกษา 
3.6 ข้าราชการตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 
3.7 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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 โครงสร้างหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน             ให้เรียน    31   หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า 60    หน่วยกิต 
       2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  ให้เรียน     51    หน่วยกิต 
  2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 9    หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน   7     หน่วยกิต 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีมีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 

การจัดการเรียนการสอน 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า   98  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน        ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 4091101 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
 4091102 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์      3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน) 
 4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์          3(2-2-5) 
 4992101 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเรจ็รูปสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 
 1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
 4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4011302 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0–3-0) 
 4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3–0-6) 
 4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0–3-0) 
 4021103 เคมีพ้ืนฐาน         3(3–0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน) 
 4021104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน        1(0–3-0) 
 4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น           3(3–0-6) 
 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น           1(0–3-0) 
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต         
    2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้นบังคับ     51 หน่วยกิต 
 4022201 เคมีอนินทรีย์1            3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 
 4022202 เคมีอนินทรีย์2         3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4022201 เคมีอนินทรีย์1 ผ่านมาก่อน) 
 4022203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์        1(0-3-0) 
 4022301 เคมีอินทรีย์1             3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 
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 4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย1์        1(0-3-0) 
 4022303 เคมีอินทรีย์2         3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4022301 เคมีอินทรีย1์ ผ่านมาก่อน) 
 4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย2์       1(0-3-0) 
 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส1์         3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน และวิชา 4091102 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  
ผ่านมาก่อน) 

 4022403 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์         1(0-3-0) 
 4022406 เคมีเชิงฟิสิกส2์         3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส1์ ผ่านมาก่อน) 
 4022622 เคมีวิเคราะห์           3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 
 4022623 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์       1(0-3-0) 
 4022624 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1      3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4022622 เคมีวิเคราะห์ ผ่านมาก่อน)      
 4022625 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1    1(0-3-0) 
 4023305 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์       2(2-0-4) 
 4023501 ชีวเคมีพื้นฐาน        3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4022301 เคมีอินทรีย1์ ผ่านมาก่อน) 
 4023502 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน        1(0-3-0) 
 4023608 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2      3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4022625 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1 ผ่านมาก่อน)   
 4023609 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2    1(0-3-0) 
 4023730 การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ       2(2-0-4) 
 4023731 การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยทางเคมี     2(2-0-4) 
 4023901 สัมมนาเคม1ี         1(0-2-1) 
 4024907 โครงการวิจัยทางเคมี        3(0-6-3) 
 1553602 ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี        3(2-2-5) 
     2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้นเลือก         ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปน้ี 
 4024205 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์      3(3-0-6) 
 4024208  เคมีสะอาด        3(3-0-6)  
 4024308 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ             3(3-0-6) 
 4024310 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอินทรีย์            3(3-0-6) 
 4024404 เคมีเชิงฟิสิกส์3           3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 ผ่านมาก่อน) 
 4024406 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส ์            3(3-0-6) 
 4024407 เคมีพ้ืนผิว              3(3-0-6) 
 4024506 วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคม ี      3(3-0-6) 
 4024507 โปรตีนเทคโนโลย ี             3(2-2-5) 
 4024606     วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวิเคราะห์            3(3-0-6) 
 4024607 การเตรียมตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ทางเคมี            3(2-2-5) 
 4023732 เคมีสภาวะแวดล้อม             3(2-2-5) 
 4023733 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย        3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 4022622 เคมีวิเคราะห์ ผ่านมาก่อน) 
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 4024706 เคมีอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส1์ ผ่านมาก่อน) 
 4024708 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น             3(3-0-6) 
 4024716 เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑส์ุขภาพและความงาม           3(2-2-5) 
 4024717 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม            3(3-0-6)  
 4024718 นิติวิทยาศาสตร์              3(2-2-5) 
 4024719 วัสดุศาสตร์ทางเคมี             3(3-0-6)  
 4024720     การขนส่งสารเคมีอันตราย            3(3-0-6)  
   2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ      7      หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
   2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
 9014802 สหกจิศึกษา         6(640) 
   (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 
    2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 4023801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี             1(45)  
 4024802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี       6(400) 

(ต้องเรียนวิชา 4023801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี หรือวิชา 9013801  
เตรียมสหกิจศกึษา ผ่านมาก่อน)  

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ให้เลอืกเรียนรายวิชาท่ีมกีารเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา                
 โดยไมซ่้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     

Bachelor of  Science Program in Home Economics  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)     
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตคหกรรมศาสตร์ มีความรู้คู่คุณธรรม นำคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ เน้นทักษะปฏิบัติ อย่างชาญฉลาด         
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และสํานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และดํารง
ไว้ซึ่ง วัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามของไทย 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ 

2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงาน การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 พนักงานผลิตอาหารและควบคุมอาหาร หรือฝ่ายผลิตอาหาร พ่อครัว แม่ครัวในโรงแรม ร้านอาหาร และ
ภัตตาคาร 
 3.2 พนักงานฝ่ายโภชนาการในองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริการจัดเลี้ยง ธุรกิจงานดอกไม้และงานศิลปะประดิษฐ์ และงานสิ่งทอ
และเคร่ืองแต่งกาย     
 3.4 นักออกแบบอาหาร 
 3.5 ครู ผู้สอนงานคหกรรมศาสตร์       
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน             ให้เรียน  18   หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   ให้เรียน  19   หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

  2.3.1 วิชาเฉพาะบังคับ   ให้เรียน  30   หน่วยกิต 
  2.3.2 วิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา          
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน             ให้เรียน  18   หน่วยกิต 
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น         3(3-0-6) 
4011302 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0) 
4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ               ให้เรียน     19 หน่วยกิต 
4571101 คหกรรมศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4571504 หลักเศรษฐศาสตร์เพ่ืองานคหกรรมศาสตร์     3(2-2-5) 
4572912 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานคหกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 
4573502 การจัดการงานคหกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 
4573504 ธุรกิจและการตลาดดิจิทัลทางคหกรรมศาสตร์    3(2-2-5) 
4573912 การสัมมนาคหกรรมศาสตร์       1(0-3-0) 
4573914 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์       3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
          2.3.1 วิชาเฉพาะบังคับ               ให้เรียน  30     หน่วยกิต 

4571102 ศิลปะสร้างสรรค์กับงานคหกรรมศาสตร์     3(2-2-5) 
4571305 โภชนาการ        3(3-0-6) 
4571306 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร     3(2-2-5) 
4571404 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า       3(2-2-5) 
4571503 การแกะสลักผักและผลไม้       3(2-2-5) 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           221          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 
4572301 หลักการประกอบอาหารไทย      3(2-2-5)    
4572302  ขนมไทย         3(2-2-5) 
4572508 หลักการจัดดอกไม้และงานใบตอง      3(2-2-5) 
4572710 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว      3(2-2-5) 
4574319 ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล     3(3-0-6) 

                  2.3.2 วิชาเฉพาะเลือก    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
   ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือเลือกจากทุกกลุ่มวิชาก็ได้ดังต่อไปนี้ 
   1. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ  

4571302 โภชนศาสตร์ครอบครัว       3(2-2-5)   
4572304 การถนอมอาหาร        3(2-2-5) 
4572305 อาหารท้องถิ่น        3(2-2-5) 
4572307  อาหารว่าง        3(2-2-5) 
4572309 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม      3(2-2-5)    
4573307 ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม       3(2-2-5) 
4573315 หลักการประกอบอาหารยุโรป      3(2-2-5) 
4573316 อาหารเอเชีย        3(2-2-5) 
4573313 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร     3(2-2-5) 
4573317 เทคโนโลยีเบเกอรีและเพสตรี้      3(2-2-5) 
4573318 เทคโนโลยีการผลิตเบเกอรีและเพสตรี้เชิงธุรกิจ       3(2-2-5) 
4574318 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินคุณภาพอาหาร    3(2-2-5) 
4574320 นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพและโภชนบำบัด     3(2-2-5) 
4574321 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม       3(2-2-5) 
4574322 อาหารเพ่ือการประกอบอาชีพ      3(2-2-5) 

   2. กลุ่มวิชาสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  
4571405 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า       3(2-2-5) 
4571406 การออกแบบเครื่องแต่งกาย      3(2-2-5) 
4572403  การสร้างแบบและแยกแบบตัด      3(2-2-5) 
4572404  การออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าระดับสูง      3(2-2-5) 
4572406 นวัตกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม      3(2-2-5) 
4572409  การสร้างแบบเสื้อแฟชั่น         3(2-2-5) 
4572410 วัฒนธรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม      3(2-2-5) 
4573406  การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี       3(2-2-5) 
4573407  การตัดเย็บเสื้อผ้าชาย                          3(2-2-5) 
4573408  การทำเสื้อผ้าบนหุ่น       3(2-2-5) 
4573409  การตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นในสตรี      3(2-2-5) 
4573410  การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก        3(2-2-5) 
4573411 เทคโนโลยีการย้อมสี       3(2-2-5) 
4574411  การตัดเย็บสูทสตรี       3(2-2-5) 
4574413 การตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตรี               3(2-2-5) 
4574416 การจัดการธุรกิจสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม     3(2-2-5) 

   3. กลุ่มวิชาศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
4571202 พวงมาลัยดอกไม้สด       3(2-2-5) 
4572204 หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 
4572206 การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ      3(2-2-5) 
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4572207 การเขียนลวดลายด้วยสี       3(2-2-5) 
4572208 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย      3(2-2-5) 
4573203  งานใบตองวิจิตรศิลป์       3(2-2-5) 
4573204 การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ     3(2-2-5) 
4573205 เครื่องหอมและของชำร่วย       3(2-2-5) 
4573206 เครื่องแขวนไทย        3(2-2-5) 
4573207 การจัดพาน        3(2-2-5) 
4574201 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์      3(2-2-5) 
4574202 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์     3(2-2-5) 
4574501 การจัดการธุรกิจศิลปะประดิษฐ์      3(2-2-5) 

   4. กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 
4572701 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว     3(2-2-5) 
4572702 พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู       3(2-2-5) 
4573701 การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก       3(2-2-5) 
4573702 การอบรมเลี้ยงดูเด็กกลุ่มพิเศษ      3(2-2-5) 
4573703 สุขภาพจิตในครอบครัว       3(2-2-5) 
4574502 การบริหารจัดการสถานบริการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ   3(2-2-5) 
4574701 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ      3(2-2-5) 

   5. กลุ่มวิชาการจัดการบ้านและที่อยู่อาศัย  
4572601 การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย        3(2-2-5) 
4572602 การออกแบบการตกแต่งภายในบ้าน      3(2-2-5) 
4572603 การจัดการทรัพยากรครอบครัว      3(2-2-5) 
4573602 คหกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
4573603 การบริหารงานแม่บ้าน       3(2-2-5) 
4573604 ความปลอดภัยและสุขาภิบาลภายในบ้าน     3(2-2-5) 
4573605 ประชากรศึกษาเพ่ืองานคหกรรมศาสตร์     3(3-0-6) 
4574601 การจัดภูมิทัศน์ของบ้าน       3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา              1(45) 
9014802   สหกิจศึกษา         6(640) 
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 

2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4574801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์            1(45)    
4574802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์      5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

Bachelor of Science Program in Computer Science 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ไปบูรณาการร่วมกับศาสตร์
อื่นๆ อย่างสร้างสรรค์ สามารถทํางาน วิจัยหรือศึกษาต่อในระดับสูง โดยบัณฑิตต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปพัฒนางานด้านต่างๆ          

ด้วยการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือสามารถนำไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

3.1 นักพัฒนาซอฟต์แวร ์
3.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3.3 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
3.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3.5 ผู้สอนคอมพิวเตอร์  
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โครงสร้างของหลักสูตร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 94    หน่วยกิต  

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           ให้เรียน  69   หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 18    หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7    หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ

ราย วิชาท่ี เคยเรียนมาแล้ ว หรือ เที ยบ โอนผลการเรียนตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคบั    ไม่น้อยกว่า 69    หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  15    หน่วยกิต 
1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 
4091201 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์         3(2-2-5)  
4131403 ภินทนคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
4132405 วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส 1 ผ่านมาก่อน) 
  2.1.2 กลุ่มวิชาชีพบงัคบั       ให้เรียน  54   หน่วยกิต 
  1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  ให้เรียน   6     หน่วยกิต      
4132106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5)   
  (ต้องเรียนวิชา 4132206 ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน) 
4133118 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
  2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์   ให้เรียน  9     หน่วยกิต 
4132206 ระบบฐานข้อมูล         3(2-2-5) 
4133215 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางคอมพิวเตอร์      3(1-4-4) 
4133224 การเรียนรู้ของเครื่องจักร        3(2-2-5) 

3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  ให้เรียน  15    หน่วยกิต 
4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1       3(2-2-5) 
4131304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2        3(2-2-5) 
4132303 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน      3(2-2-5) 
4133315 วิศวกรรมซอฟต์แวร์        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4132106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผ่านมาก่อน)         
4133316 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ       3(2-2-5)   

(ต้องเรียนวิชา 4132106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผ่านมาก่อน) 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           225          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

     
  4. กลุ่มโครงสรา้งพื้นฐานของระบบ  ให้เรียน  15   หน่วยกิต 
4131401 การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี      3(2-2-5) 
4131402 ตรรกะดิจิทัล            3(2-2-5) 
4131404 โครงสร้างข้อมูล         3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ผ่านมาก่อน)     
4132406 ระบบปฏิบัติการ         3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4132502 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ผ่านมาก่อน)      
4133407 ปัญญาประดิษฐ์           3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4131404 โครงสร้างข้อมูล ผ่านมาก่อน) 
  5. กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปตัยกรรมคอมพิวเตอร์  ให้เรียน   6    หน่วยกิต 
4132502 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม     3(2-2-5) 
4132503 ระบบการสื่อสารข้อมลูและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4131402 ตรรกะดิจิทัล ผ่านมาก่อน)      
  6. กลุ่มโครงงาน กรณศีึกษา   ให้เรียน   3    หน่วยกิต 
4134606 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์         3(0-6-3) 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกว่า 18   หน่วยกิต 
4091202 แคลคูลัส 2        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส 1 ผ่านมาก่อน) 
4133119 เศรษฐกิจดิจิทัล           3(3-0-6) 
4133120 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(2-2-5) 
4133214 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่      3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4132206 ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน) 
4133216 คอมพิวเตอร์กราฟิก          3(2-2-5) 
4133217 การประมวลผลภาพ          3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4133216 คอมพิวเตอร์กราฟิก ผ่านมาก่อน) 
4133218 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว     3(2-2-5) 
4133219 พ้ืนฐานการออกแบบเกมคอมพวิเตอร์      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ผ่านมาก่อน)   
4133220 เทคโนโลยสีื่อประสม          3(2-2-5) 
4133221 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น       3(2-2-5) 
4133222 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเทคโนโลยีเว็บ      3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ผ่านมาก่อน)    
4133223 การเขียนและนำเสนอผลงานเชิงเทคนิค        3(2-2-5) 
4133317 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4133315 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผ่านมาก่อน) 
4133318 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
4133408 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4131404 โครงสร้างข้อมูล ผ่านมาก่อน)      
4133409 ทฤษฎีการคำนวณ        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4131403 ภนิทนคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)      
4133410 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ      3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4133407 ปัญญาประดิษฐ์ ผ่านมาก่อน) 
4133411 การวิจัยดำเนินงาน        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4131403 ภนิทนคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)    
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4133412 การพัฒนาระบบฝังตัวแบบอัจฉริยะ        3(2-2-5) 
4133511 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสงู       3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4132502 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ผ่านมาก่อน)       
4133512 การจัดการเครือข่าย        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4132503 ระบบการสื่อสารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)  
4133513 ระบบแบบกระจาย          3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4132406 ระบบปฏิบัติการ ผ่านมาก่อน) 
4133514 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ผ่านมาก่อน)     
4133515 การประมวลผลข้อมลูแบบก้อนเมฆเบื้องต้น     3(2-2-5) 
4133516 การบริหารความมั่นคงของคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 7    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

  2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801     เตรียมสหกิจศกึษา                       1(45)  
9014802     สหกจิศึกษา        6(640) 
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 

2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4133711 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์    1(45) 
4134708 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์     6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 4133711 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)  
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Bachelor of Science Program in Information Technology    
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)  
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร สังคม ท้องถิ่น เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ          
ในวิชาชีพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ             

ท่ีเน้นด้านการประยุกต์และเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติการ ให้เข้าใจงานวิเคราะห์และออกแบบ จัดการฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็บไซต์ ดูแลรักษาและความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถนำความรู้ไป
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 3.2 นักพัฒนาเว็บไซต ์
 3.3 โปรแกรมเมอร์ 
 3.4 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
 3.5 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
 3.6 ข้าราชการครูหรือครูโรงเรียนเอกชน (ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเพ่ิมเติม) 
 3.7 ธุรกิจส่วนตัว 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   91 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน             ให้เรียน  12   หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           ให้เรียน  57   หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า     18  หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   4  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  12    หน่วยกิต 
1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์        3(2-2-5)  
4141103 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

 4141402 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5)  
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ     ให้เรียน  57    หน่วยกิต 

   2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ ให้เรียน  9     หน่วยกิต  
4142101 การออกแบบระบบฐานข้อมูล      3(2-2-5) 
4142102 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5) 
4142103 ระบบการจัดการฐานข้อมูล       3(2-2-5) 

   2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   ให้เรียน  24    หน่วยกิต 
 4142204 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 

4142205 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3(2-2-5) 
 4143203 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       3(2-2-5) 

4143204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(2-2-5) 
 4143205 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 
 4143211 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์       3(2-2-5) 
 4143615 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1     3(2-2-5) 
 4144603 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2      3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 4143615 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ผ่านมาก่อน)   

2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  ให้เรียน  12    หน่วยกิต 
 4141303 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1      3(2-2-5) 
 4142302 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล      3(2-2-5) 

4142303 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2      3(2-2-5) 
 4143303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ      3(2-2-5) 
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   2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  ให้เรียน  12   หน่วยกิต 

4141205 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
 4141403 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม      3(2-2-5) 
 4142401 การจัดการเครือข่าย       3(2-2-5) 

4143402 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                  ไม่น้อยกว่า 18    หน่วยกิต 

4141104 ปฏิบัติการการจัดการแบบซัพพลายเชน     3(2-2-5) 
 4142104 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์     3(2-2-5) 

4142206 เทคโนโลยีเว็บ        3(2-2-5) 
 4142402 การจัดการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
 4143105 วิศวกรรมซอฟต์แวร์       3(2-2-5) 
 4143106 ธุรกิจอัจฉริยะ        3(2-2-5) 
 4143206 ดิจิทัลมีเดีย        3(2-2-5) 
 4143207 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ      3(2-2-5) 
 4143208 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1     3(2-2-5) 

4143209 ระบบสำนักงานอัจฉริยะ       3(2-2-5) 
4143210 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง       3(2-2-5) 

 4143212 คอมพิวเตอร์กราฟิก       3(2-2-5) 
 4143304 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่     3(2-2-5) 
 4143403 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 4144101 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า   4     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา                        1(45)  

 9014802 สหกิจศึกษา         6(640)  
   (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 

2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4144701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ    1(45) 
4144702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(350) 

(ต้องเรียนวิชา 4144701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านมาก่อน)   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา              
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย              
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ             
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ของผู้ประกอบอาชีพในท้องถิ่นท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขศาสตร์
อุตสาหกรรม และความปลอดภัย และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปบูรณาการในการดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมแก่ผู้ประกอบอาชีพ 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านอา
ชีวอนามัย และความปลอดภัย  

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท่ีมีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องก ารของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมถึงสถานประกอบการในภาครัฐ และเอกชน 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ : Safety Professional) ในสถานประกอบการ          
ท่ีกฎหมายบังคับ  
 3.2 วิทยากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
 3.3 เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Laboratory Officer) 
 3.4 นักวิชาการด้านอาชีวอนามัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 3.5 พนักงานตรวจความปลอดภัย 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   108 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียน  21 หน่วยกิต     
   2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์ ให้เรียน  24 หน่วยกิต     
   2.3 กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย     ไม่น้อยกว่า   63   หน่วยกิต         
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วหรอืเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา      
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  108  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้เรียน   21 หน่วยกิต 
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
4011302 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น        1(0-3-0) 
4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4022503 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)  
4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5)  

2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์  ให้เรียน    24 หน่วยกิต 
4171301 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      3(3-0-6) 
4171402 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
4171701  จรรยาบรรณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    3(3-0-6) 
4172302 การปฐมพยาบาล         3(2-2-5) 
4172305 อนามัยสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
4172306 หลักการป้องกันและควบคุมโรค      3(3-0-6) 
4173306 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย     3(2-2-5) 
4174704 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย      3(2-2-5)  

  2.3 กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 63  หน่วยกิต 
   2.3.1 ด้านวิศวกรรมและการควบคุม  ให้เรียน  5 หน่วยกิต 

4173203 กลศาสตร์ของไหล       3(3-0-6) 
4173205 การเขียนแบบในงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย    3(2-2-5) 
4173608 มลพิษอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์พลังงาน       2(2-0-4) 
4174206 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  
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   2.3.2 ด้านความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย ให้เรียน 21  หน่วยกิต 

4172205 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  
4172404 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย    3(3-0-6) 
4173407 การป้องกันอุบัติภัยและระงับอัคคีภัย      3(2-2-5)  
4173414 การยศาสตร์        3(2-2-5 
4173609 การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5)  
4173703 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง     3(2-2-5)  
4173704 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
4174601 จิตวิทยาอุตสาหกรรม       2(2-0-4)  

   2.3.3 ด้านอาชีวอนามัยหรือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ให้เรียน   19 หน่วยกิต 
4172403 พิษวิทยาสำหรับอาชีวอนามัย      3(3-0-6) 
4172405 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน     3(2-2-5) 
4173408 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย     3(3-0-6) 
4173410 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4173408 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั ผ่านมาก่อน)    
4173412 อาชีวเวชศาสตร์         3(3-0-6) 
4173413 การฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
4174905 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    1(0-2-1)  

   2.3.4 ด้านอ่ืน ๆ    ให้เรียน     18 หน่วยกิต 
4173501 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีวอนามัย      3(2-2-5) 
4174402 การฝึกอบรมและการสื่อสารด้านความปลอดภัย    2(1-2-3)  
4174705 มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)  
4174906 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัย      3(2-2-5) 
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา*         6(640)  
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)  
4174803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย*    6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)     
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง และต้องผ่านในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเวน้ผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์    

Bachelor of Science Program in Applied Mathematics 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์ สามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเอง และสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานสากล และตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ 
สามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิด กระบวนการคิด มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยวิธีทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีระเบียบแบบแผนในการทำงาน 

2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัว
และแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญา เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม มีความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของภาคเอกชน 
 3.2 อาชีพในหน่วยงานท่ีต้องใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงตัวเลข ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ความเสี่ยง นักวางแผนการผลิต นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย นักการธนาคาร เป็นต้น  
 3.3 ครู อาจารย์ทางด้านคณิตศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 3.4 อาชีพอิสระ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           234          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 
โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน             ให้เรียน  24 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

 2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
  2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน  7  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน          ให้เรียน  24   หน่วยกิต 
1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 
4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
4011302 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0) 
4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102  ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
4091201 แคลคูลัส 1        3(2-2-5) 
4091202 แคลคูลัส 2        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส 1 ผ่านมาก่อน) 
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5)  

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า  63 หน่วยกิต 
   2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้นบังคับ   ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
 4091118 หลักการคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
 4092203 แคลคูลัส 3         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส 2 ผ่านมาก่อน) 
 4092204 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ       3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส 2 ผ่านมาก่อน) 
 4092303 พีชคณิตเชิงเส้น         3(2-2-5)  
 4092702 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์      3(2-2-5) 
 4093304 พีชคณิตนามธรรม       3(3-0-6)  

4093505 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข           3(2-2-5)  
  (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส 2 ผ่านมาก่อน) 

 4093601 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์        3(3-0-6) 
   (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส 2 ผ่านมาก่อน) 
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 4093702  คณิตศาสตร์การเงิน 1       3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 
 4093707 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น     3(2-2-5) 

4094206 ตัวแปรเชิงซ้อน         3(2-2-5)  
  (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส 2 ผ่านมาก่อน) 
4094904 สัมมนาคณิตศาสตร ์       1(0-2-1) 
4094905 โครงงานคณิตศาสตร์       2(1-2-3) 

 4132305 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1      3(2-2-5)  
   2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนจาก 4 กลุ่มย่อย โดยเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างน้อย 12 หน่วยกิต  

และเลือกอีก 12 หน่วยกิตจากกลุ่มใดก็ได้ 
ก) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

 4092104 วิยุตคณิต        3(2-2-5) 
 4092109 ทฤษฎีจำนวน          3(2-2-5) 

4092704 พีชคณิตบูลีนและการประยุกต ์      3(3-0-6) 
 4093106 ทฤษฎีเซต        3(3-0-6) 
 4093205 แคลคูลัสขัน้สูง         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส 2 ผ่านมาก่อน) 
 4093404 สำรวจเรขาคณิต        3(2-2-5) 
 4093504 การคำนวณทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส 2 ผ่านมาก่อน) 

4093506 เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุดเบื้องต้น     3(2-2-5) 
 4093602 การวิเคราะห์เวกเตอร์       3(3-0-6) 
 4093708  คณิตศาสตร์ประกันภัย       3(3-0-6) 

4093709 คณิตศาสตร์เชิงการจัดหมู่และการประยุกต์     3(2-2-5)  
 4094207 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย       3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 4092204 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผ่านมาก่อน) 
 4094411 ทอพอโลยีเบื้องต้น       3(3-0-6) 

4094603 การวิเคราะห์เชิงจริง       3(3-0-6) 
 4094707  คณิตศาสตร์การเงิน 2       3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 4093702 คณิตศาสตร์การเงิน 1 ผ่านมาก่อน) 

4094701 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และการประยุกต์     3(2-2-5) 
4094908 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์      3(3-0-6)  

ข) กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ศึกษา 
1123110    การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์       3(2-2-5) 
1123112  การจัดการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา       3(2-2-5)  
1123602  การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์       3(2-2-5)  
4093710    การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์      3(2-2-5) 
4093711 เทคโนโลยสีำหรับคณิตศาสตร ์      3(2-2-5)  

ค) กลุ่มวิชาสถิต ิ
4092703 สถิติเชิงคณิตศาสตร์        3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส 2 ผ่านมาก่อน) 
4093712 การวิเคราะห์การถดถอย        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ และ4092303 พีชคณิตเชิงเส้น  
ผ่านมาก่อน)  
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4093713 การวางแผนการทดลอง       3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 
4093714 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์      3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)      
4093715 การวิจัยดำเนินงาน       3(2-2-5) 
4093716 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย      3(2-2-5) 
4093717 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ       3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิตสิำหรบัวิทยาศาสตร ์ผ่านมากอ่น) 
4093718 ระเบียบวิธีวิจัย          3(2-2-5)  
  (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)    

ง) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
4132306  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2      3(2-2-5)  
4132106  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ        3(2-2-5)  
  (ต้องเรยีนวิชา 4132206 ระบบฐานขอ้มลู ผ่านมาก่อน) 
4132206  ระบบฐานข้อมูล                                3(2-2-5)  
4133214  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4132206 ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)  
4133316  การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ       3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4132106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผ่านมาก่อน)          
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน  7 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

   2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศกึษา       1(45) 
9014802 สหกจิศึกษา        6(640) 
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 

   หรือ 
   2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4094804 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ประยุกต์    1(45)  
4094805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ประยุกต์     6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 4094804 เตรียมฝึกระสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ประยุกต์ ผ่านมาก่อน)  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา  
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     

Bachelor of Science Program in Microbiology  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยามุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม ใช้องค์ความรู้ของหลักสูตร
พัฒนาความรู้ทางจุลชีววิทยาบูรณาการทางด้านการแพทย์ ทางอุตสาหกรรมอาหาร ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม          
ตามกระบวนการแนวคิดนวัตวิถี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างยั่งยืนในสังคมท่ีวิวัฒน์ไปอย่างรวดเร็ว 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ด้านจุลชีววิทยาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถประมวลองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ และบูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญ

มั่นคงให้กับตนเองและสังคม 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

3.1 นักวิทยาศาสตร์ – นักวิจัยด้านจุลชีววิทยา  
3.2 นักนิติวิทยาศาสตร ์
3.3 นักวิชาการในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 

เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์-ทดสอบ นักวิชาการในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
3.4 ผู้ประกอบการธุรกิจ และอาชีพอิสระ  
3.5 บุคคลากรทางการศึกษา 
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โครงสร้างหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน         ให้เรียน  21 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ        ให้เรียน  32  หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน  7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน      ให้เรียน  21 หน่วยกิต 
4011311 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(2-2-5) 
4021115 เคมีเบื้องต้น        3(2-2-5) 
4022506 ชีวเคมีเบื้องต้น        3(2-2-5) 
4031108 ชีววิทยาเบ้ืองต้น         3(2-2-5) 
4031201 จุลชีววิทยา        3(2-2-5) 
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5)  
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคบั            ให้เรียน  32 หน่วยกิต 
4032102 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกลุ      3(3-0-6) 
4032205 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์         3(2-2-5) 
4032206 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์                    3(2-2-5) 
4032207 แบคทีเรียวิทยา                 3(2-2-5) 
4032208 ราวิทยา         3(2-2-5) 
4032209 ไวรัสวิทยา            3(3–0-6)  
4032210      สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์       3(2-2-5) 
4032211 สาหร่ายวิทยา        3(2-2-5) 
4033210 การใช้เครื่องมือและการควบคุมห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา    3(2-2-5)  
4034802 สัมมนาทางจุลชีววิทยา       2(1-2-3)  
4034803 โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา       3(0-4-5) 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก            ให้เรียน  30    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียน 2 ชุดวิชาต่อไปนี้  
2.3.1 ชุดวิชาที่ 1 จุลชีววทิยาทางการแพทย์และสาธารณสุข 

4033302 พยาธิวิทยาของจุลินทรีย ์       3(2-2-5) 
4033303 จุลชีววิทยาทางการแพทย์       3(3-0-6) 
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4033304 จุลชีววิทยาการสุขาภิบาล       3(2-2-5) 
4033305 วิทยาภูมิคุ้มกัน        3(3-0-6)  
4033306 วิทยาการระบาด        3(3-0-6)  
  2.3.2 ชุดวิชาที่ 2 จุลชีววทิยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  
4033410 จุลชีววิทยาทางการเกษตร       3(2-2-5)  
4033411 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
4033412 จุลชีววิทยาของการบำบัดน้ำเสีย      3(2-2-5) 
4033413 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร      3(2-2-5) 
4033606 นวัตกรรมจุลินทรยี์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
  2.3.3 ชุดวิชาที่ 3 จุลชีววทิยาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารจากจลุินทรีย์ 
4033503 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและการหมัก       3(2-2-5) 
4033504 จุลชีววิทยาทางอาหาร       3(2-2-5) 
4033505  ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีใชจุ้ลินทรีย ์      3(2-2-5) 
4033509 ยีสต์และยสีต์เทคโนโลย ี       3(2-2-5) 
4033607 นวัตกรรมอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร     3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    ให้เรียน  7    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

2.4.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4034703 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา     1(45) 
4034704 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา        6(640) 
  2.4.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศกึษา                             1(45) 
9014802      สหกจิศึกษา           6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรแ์ละการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology Management 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรู้และทักษะทางวิชาการ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการธุรกิจ
ทางด้านอาหารได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารเพ่ือ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรมโดยใช้
ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารและสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารไปใช้
ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

3.1 นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และนักโภชนาการ  
3.2 นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
3.3 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหารในองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
3.4 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
3.5 นักการขายและนักการตลาดด้านธุรกิจอาหาร  
3.6 ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์อาหาร 
3.7 พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
3.8 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร 
3.9 ประกอบอาชีพอิสระ 
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โครงสร้างหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน          ให้เรียน  18    หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ         ให้เรียน  43    หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก         ไม่น้อยกว่า 24   หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน  7    หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  92  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน     ให้เรียน  18    หน่วยกิต 
4011311 ฟิสิกส์เบื้องต้น         3(2-2-5) 
4021115 เคมีเบื้องต้น         3(2-2-5) 
4021303 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น        3(2-2-5)  
4031108 ชีววิทยาเบ้ืองต้น         3(2-2-5) 
4091801  คณิตศาสตร์เบื้องต้น                     3(2-2-5) 
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคบั            ให้เรียน  43    หน่วยกิต 
5071301 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น     3(2-2-5) 
5071402 การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เกษตร    3(2-2-5)  
5071501 อาหารและโภชนาการ       3(3-0-6) 
5072201 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร      3(2-2-5) 
5072308 เทคโนโลยีการแปรรูปทางอุตสาหกรรมอาหาร     3(2-2-5) 
5072309 วิศวกรรมอาหาร          3(2-2-5)  
5072503 เคมีและการวิเคราะห์อาหาร      3(2-2-5) 
5072504  อาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัชภณัฑ์       3(3-0-6) 
5072601 การออกแบบนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร    2(2-0-4) 
5072602 นวัตกรรมการบริหารธุรกจิสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร    2(2-0-4) 
5072801 การวางแผนการทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 3(2-2-5)  
5073106 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส    3(2-2-5)  
5073603 การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร    2(2-0-4) 
5073604 การริเริ่มธุรกจิอาหาร       3(2-2-5) 
5074808 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการจดัการเทคโนโลยีอาหาร    1(1-0-2) 
5074809 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร   3(0-6-3) 
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2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก            ไม่น้อยกว่า  24    หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียน 2 ชุดวิชา ต่อไปนี้ 
2.3.1 ชุดวิชาการพัฒนานวัตกรรมอาหารอนาคต 

5073409  อาหารสุขภาพเพ่ืออนาคต       3(2-2-5) 
5073410  เทคโนโลยีการผลิตอาหารอนาคต      3(2-2-5) 
5073411  บรรจุภัณฑ์และการออกแบบสำหรับอาหารอนาคต    3(2-2-5) 
5073412 นวัตกรรมการพัฒนาอาหารอนาคต      3(2-2-5) 

2.3.2 ชุดวิชาอาหารปลอดภัยและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
5073107 การควบคุมคุณภาพอาหาร       3(2-2-5) 
5073108 สุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร     3(2-2-5) 
5073109 มาตรฐานและการประกันคุณภาพอาหาร     3(2-2-5) 
5073110 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร     3(3-0-6) 

2.3.3 ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหารเฉพาะกลุ่ม 
5073413 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ      3(2-2-5) 
5073414 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากสัตว์      3(2-2-5) 
5073415 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากผกัและผลไม ้     3(2-2-5) 
5073416 เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารหมกั      3(2-2-5) 

2.3.4 ชุดวิชาการจดัการและธุรกิจอาหาร 
5073605 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสตกิส์ในอุตสาหกรรมอาหาร   3(2-2-5) 
5073606 การวิจัยธุรกจิและการจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร   3(2-2-5) 
5073607 การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับนวัตกรรมและธุรกจิอาหาร  3(2-2-5) 
5073608 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร       3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน  7     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

2.4.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5073802* การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 1(45) 
5074810* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 6(640)   

(ต้องเรียนวิชา 5073802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการ 
เทคโนโลยีอาหาร ผ่านมาก่อน)  

  2.4.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801** เตรียมสหกิจศกึษา                          1(45) 
9014802** สหกจิศึกษา        6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 
หมายเหตุ * และ ** หมายถึงวิชาท่ีให้นักศึกษาเลือกสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
โดยเลือกเรยีนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

Bachelor of Science Program in Environmental Science 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร   

 ความรู้ คู่คุณธรรม นำวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  

2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียน การสอนโดยมีวัตถุประสงค์           

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
2.1 มีความรู้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ         

ท้ังยังสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้             

ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
2.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 2.4 มีความสามารถในการวิจัย การตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 นักประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 3.2 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 3.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 3.4 นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 หมายเหตุ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้ในข้อ 3.1 – 3.3 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีควบคุม 
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โครงสร้างหลักสูตร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน    ให้เรียน  41    หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  42    หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก         ไม่น้อยกว่า 12    หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   ให้เรียน   7    หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า   102  หน่วยกิต  

 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า 41   หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มวิชาแกน      ให้เรียน  26   หน่วยกิต 

 4091201 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
 4091202  แคลคูลัส2         3(2-2-5) 
   (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน) 
 4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4021102  ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4021103 เคมีพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
 4021104  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน       1(0-3-0) 
 4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
 4032201 จุลชีววิทยา        3(3-0-6) 
 4032202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3-0) 
 4011301  ฟิสิกส์เบื้องต้น         3(3-0-6) 
 4011302  ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น        1(0-3-0) 

         2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะดา้น    ให้เรียน  15   หน่วยกิต 
 4062107  เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
 4062108  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม      1(0-3-0) 
 4022301   เคมีอินทรีย์1                        3(3-0-6) 
 4022302  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย1์            1(0-3-0)  
 4023501   ชีวเคมีพื้นฐาน           3(3-0-6)  
 4023502   ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน         1(0-3-0) 
 4111104  สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 
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 2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ     ให้เรียน  42   หน่วยกิต  

   วิชาพื้นฐานทางสิง่แวดล้อม 
 4061102  นิเวศวิทยากับสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
 4061103  หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม       3(3-0-6)  
   วิชาเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม 
 4062405 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง      3(2-2-5) 
 4062406 การควบคุมมลพิษในดิน        3(2-2-5) 
 4063405 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสิง่แวดล้อม      3(2-2-5) 
 4062202 การจัดการพลังงานและเทคโนโลยสีะอาด      3(3-0-6) 
 4062302 เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย    3(2-2-5) 
 4063312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย       3(2-2-5)  
   วิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม 
 4063211 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 4063212 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
 4063213 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองมรดกโลก   3(3-0-6) 
 4063214 กฎหมายสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
   วิชาการวิจัยและจริยธรรม 
 4063502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 4063601 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       1(0-2-1) 
 4064502 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     2(0-4-2) 

 2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก     ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 4061104 หลักการจัดการสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน      3(2-2-5) 
 4062109 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)  
 4062110 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอ้ม       1(0-3-0)  
 4062111 นิเวศวิทยาเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
 4062112 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย      3(2-2-5) 
 4063215 การประเมินวัฏจักรชีวิต        3(2-2-5)  
 4063216 เทคโนโลยีการจัดการการพังทลายของหน้าดิน    3(3-0-6) 
 4063217 การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 4063218 การจัดการของเสียอันตราย      3(3-0-6) 
 4063219 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม       3(3-0-6)  
 4063220 ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
 4063221 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อสขุภาพ     3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4063212 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผ่านมาก่อน)    
 4063313 การสำรวจระยะไกลเบื้องต้น      3(2-2-5) 
 4063406 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
 4063407 เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน      3(3-0-6) 
 4063408 การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน      3(3-0-6) 
 4064201 การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ      3(3-0-6) 
 4064202 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 4064203 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ   3(3-0-6) 
 4064204 การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้และมลพิษทางน้ำ    3(3-0-6) 
 4064205 การมีส่วนร่วมของชมุชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
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 4064206 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
 4064301 แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

  2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม     ให้เรียน  7    หน่วยกิต 
  2.4.1 กลุ่มวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 9013801 เตรียมสหกิจศกึษา                          1(45) 
 4063604 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม      1(45) 

  2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 9014802 สหกจิศึกษา         6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 
 4064605 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม               6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซำ้ 
 กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   

Bachelor of Science Program in Plant Production Technology  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร   

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สร้างสรรค์นวัตกรรม และบริหารจัดการผลิตผล
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคอุตสาหกรรม

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในการวิจัยและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการผลิตสินค้าเชิง

นวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยี เพ่ือการทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 
3.1 เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าท่ีควบคุมดูแลการผลิตพืชและการเกษตร โดยใช้

เทคโนโลยีลดแรงงาน พัฒนานวัตกรรมการเกษตรในฟาร์ม 
3.2 ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm manager) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าท่ีบริหารจัดการ และพัฒนาด้าน

ธุรกิจพืชและการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการเกษตร 
3.3 นักวิชาการหรือพนักงานในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (smart farm advisor) บริษัทธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจฟาร์ม

เกษตร ทำหน้าท่ีออกแบบ เลือกเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ควบคุมการผลิต บริหารจัดการธุรกิจหรือฟาร์มเกษตร 
และจัดการผลิตผลเกษตร ควบคุมดูแล การตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา ขนส่ง-ซื้อ
ขาย หรือนำเข้าและสงออกผลิตผลทางการเกษตร  

3.4 เจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตรหรือบริษัทธุรกิจเกษตรทุกประเภท 
3.5 นักวิชาการในหน่วยราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ 
3.6 ผู้ช่วยนักวิจัยในสถาบันวิจัยหรือหน่วยวิจัย เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) สถาบัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยพืชสวน ฯลฯ  
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โครงสร้างหลักสูตร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  72 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7  หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำ 

กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 

การจัดการเรียนการสอน 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า   94  หน่วยกิต  

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคบั            ให้เรียน 72 หน่วยกิต 
1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 
4011106 ฟิสิกส์พื้นฐาน        3(2-2-5) 
4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4021303 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5)  
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
4992101 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
5161101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช      3(2-2-5) 
5161102 เทคโนโลยีการผลิตพืชเบื้องต้น      3(2-2-5) 
5161104 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช      3(2-2-5) 
5162101 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชและการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช    3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น ผ่านมาก่อน)     
5162102 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน      3(2-2-5) 
5162103 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เบื้องต้น      3(2-2-5) 
5162106 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการจัดการธุรกิจเกษตร     3(2-2-5) 
5162107 จุลชีววิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(2-2-5) 
5163101 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช       3(2-2-5) 
5163102 เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพืช    3(2-2-5) 
5163103 นวัตกรรมและการใช้ประโยชนพื์ชท้องถิ่น     3(2-2-5) 
5163104 นวัตกรรมและระบบฟาร์มอัจฉริยะ      3(2-2-5) 
5163108 หลักการส่งเสริมการเกษตร      3(2-2-5) 
5163109 การวางแผนการทดลองทางการผลิตพืช     3(2-2-5)  
5163401 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช      1(0-2-1) 
5164402 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช     3(2-2-5) 
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก            ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 

5163209 เทคโนโลยีการผลิตผัก       3(2-2-5) 
5163210 การจัดการโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะ      3(2-2-5) 
5163211 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร      3(2-2-5) 
5163212 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ      3(2-2-5) 
5163213 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช     3(2-2-5) 
5163214 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไม่ใชด้ิน      3(2-2-5) 
5163215 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงดิน     3(2-2-5) 
5163216 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสตัว์      3(2-2-5) 
5163218 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ   3(2-2-5) 
5163219 โรคพืชและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ     3(2-2-5) 
5163220 เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์     3(2-2-5) 
5163221 เทคโนโลยสีะอาดเพ่ือการใช้ประโยชน์จากของเหลอืท้ิงทางการเกษตร    3(2-2-5) 
5163222 เทคโนโลยีการผลิตไม้น้ำเศรษฐกิจ      3(2-2-5)  

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 7    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

   2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 9013801     เตรยีมสหกจิศึกษา                1(45)  
 9014802     สหกจิศึกษา         6(640) 
   (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน) 

2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
5163304 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช   1(45)   
5164305 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช     6(640)  

(ต้องเรียนวิชา 5163304 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  
ผ่านมาก่อน)  

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ             

Bachelor of Engineering Program in Engineering Management 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีสามารถนำศาสตร์วิศวกรรมไปบูรณาการกับการจัดการด้านต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเศรษฐกิจและสังคม 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎี และทักษะปฏิบัติทางวิศวกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพได้  

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิต ท่ีมีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสถานประกอบการใน
ภาครัฐและเอกชน 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี คุณธรรม จริยธรรรม และบุคคลิกภาพท่ีดี เหมาะสมกับการเป็นผู้นำเพียงพอท่ีจะสามารถ
ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 วิศวกรการจัดการและประเมินโครงการ 
 3.2 วิศวกรการผลิต  
 3.3 วิศวกรออกแบบ  
 3.4 วิศวกรควบคุมคุณภาพ 
 3.5 วิศวกรซ่อมบำรุง 
 3.6 วิศวกรฝ่ายขาย 
 3.7 นักวิชาการ นักวิจัย  
 3.8 ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต 
2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ            ให้เรียน  36   หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เรียน 21 หน่วยกิต 
2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม  ให้เรียน  15 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ   ให้เรียน  48 หน่วยกิต 
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต 
 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ     ให้เรียน  36 หน่วยกิต        

2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เรียน  21  หนวยกิต 
6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 
6011102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2        3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 ผ่านมาก่อน) 
6012101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3        3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 6011102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อน) 
4011203     ฟิสิกส์วิศวกรรม 1       3(3-0-6)  
4011204 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1      1(0-3-0) 
  (ต้องเรียนวิชา 4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน) 
4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2       3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ผ่านมาก่อน) 
4011206 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2      1(0-3-0) 
  (ต้องเรียนวิชา 4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน) 
4021117 เคมีวิศวกรรม        3(3-0-6)  
4021118 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม       1(0-3-0)  
  (ต้องเรียนวิชา 4021117 เคมีวิศวกรรม ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน) 

        2.1.2 กลมุวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  ให้เรียน  15 หนวยกิต 
6011201 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5) 
6011202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
6011203 กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
6012206 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
6232208 อุณหพลศาสตร์        3(3-0-6)  
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต           

        2.2.1 วิชาบังคับ     ให้เรียน  48 หน่วยกิต 
6232302 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต     3(2-2-5) 
6231401 วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
6231701 มลพิษทางอุตสาหกรรม        2(1-2-3) 
6232207 สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6) 
6232210 กรรมวิธีการผลิต        3(2-2-5) 
6232701 การบำรุงรักษาทางวิศวกรรม      3(2-2-5) 
6232702 การวิจัยการดำเนินงาน       3(3-0-6) 
6232703 การวางแผนและควบคุมการผลิต                      3(3-0-6)      
6233402 การศึกษาการทำงาน       3(3-0-6) 
6233501 การจัดการควบคุมคุณภาพ       3(3-0-6) 
6233602    เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6) 
6233702 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
6233704 การออกแบบพารามิเตอร์       3(3-0-6) 
6233802 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                3(3-0-6)    
6233803  สัมมนาวิศวกรรมการจัดการ        1(1-0-2)  
6234301 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ                3(2-2-5)  
6234801  โครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ       3(2-2-5)  

2.2.2 วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
6233703 การจำลองสถานการณ์       3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 6232702 การวิจัยการดำเนินงาน ผ่านมาก่อน) 
6234307 ระบบอัตโนมัติสำหรับการผลิต      3(2-2-5) 
6234308 การออกแบบแม่พิมพ์       3(2-2-5) 
6234309 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
6234403 การยศาสตร์         3(3-0-6)  
6234503 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
6234601 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
6234704 การจัดการอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
6234705 วิศวกรรมคุณค่า        3(3-0-6)  

2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา                          1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา        6(640)  

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 
               2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

6234902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ    6(640) 
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 
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ข้อกำหนดเฉพาะ 

  ในกรณีไม่เคยเรียนในรายวิชา งานฝึกฝีมือ งานเชื่อมและงานโลหะ งานไม้และงานก่อสร้าง  
ให้เรียนรายวิชาดังกล่าวและได้รับค่าระดับคะแนน S หรือ U โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ 
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

  รายวิชาปรับพื้นฐาน 
6231301  งานฝึกฝีมือพ้ืนฐาน        3(0-6-3)  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
กำลัง ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพรวมถึงมีศักยภาพต่อยอดพัฒนาความรู้
ความสามารถและนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และมีความชำนาญเฉพาะทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
2.5 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ารวมถึงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 

3.1 วิศวกรไฟฟ้า 
3.2 วิศวกรประจำโรงงานอุตสาหกรรม 
3.3 วิศวกรออกแบบทางด้านระบบไฟฟ้า 
3.4 วิศวกรโครงการทางด้านระบบไฟฟ้า 
3.5 วิศวกรประจำโรงไฟฟ้า 
3.6 วิศวกรทางด้านพลังงาน 
3.7 วิศวกรประจำอาคารขนาดใหญ่ 
3.8 ผู้ประกอบการอิสระทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   110 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เรียน  21 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  ให้เรียน  56 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  27 หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่นับหน่วยกิต       

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ำกับรายวชิา 

ท่ีเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากำหนด 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 110  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ให้เรียน  21 หน่วยกิต   
4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 
4011204 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1       1(0-3-0) 

(ต้องเรียนวิชา 4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)    
4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม1 ผ่านมาก่อน)   
4011206 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2       1(0-3-0) 

(ต้องเรียนวิชา 4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)   
4021117 เคมีวิศวกรรม        3(3-0-6)  
4021118 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม        1(0-3-0) 

(ต้องเรียนวิชา 4021117 เคมีวิศวกรรม ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)    
6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 
6011102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2       3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 ผ่านมาก่อน)     
6012101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3       3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 6011102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อน)    
  
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   ให้เรียน  56 หน่วยกิต 

6011201 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5) 
6011202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
6011203 กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
6011204 วงจรไฟฟ้า 1        3(3-0-6)  
6012205 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 
6012206 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6)  
6012207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)  
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6012301 วงจรไฟฟ้า 2         3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 6011204 วงจรไฟฟ้า 1 ผ่านมาก่อน)    
6013406 สัญญาณและระบบ       3(2-2-5) 
6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 6012205 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 ผ่านมาก่อน)     
6012211 ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์      3(2-2-5) 
6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)     
6012308 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1       1(0-3-0) 

(ต้องเรียนวิชา 6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 ผ่านมากอ่น หรือเรียนควบคู่กัน)   
6012303 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
6012304 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1       1(0-3-0) 

(ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า 2 ผ่านมาก่อนหรือเรยีนควบคู่กัน)       
6012305 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2       1(0-3-0) 

(ต้องเรียนวิชา 6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อน หรือเรยีนควบคู่กัน)    
6013208 ระบบควบคุม        3(3-0-6)  
6013303 ปฏิบัติการระบบควบคุม        1(0-3-0) 

(ต้องเรียนวิชา 6013208 ระบบควบคุม ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)     
6013301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 ผ่านมาก่อน)   
6013302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2       1(0-3-0) 

(ต้องเรียนวิชา 6013301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)   
6013212 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า      3(2-2-5) 
6013213 หลักการสื่อสาร        3(3-0-6) 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ         ให้เรียน  27 หน่วยกิต 
6013304 ระบบไฟฟ้ากำลัง        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)     
6013306 การออกแบบระบบไฟฟ้า       3(3-0-6) 
6013307 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย      3(3-0-6) 
6014301 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อน หรือเรยีนควบคู่กัน)   
6014302 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง       3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 6013304 ระบบไฟฟ้ากำลัง ผ่านมาก่อน)      
6014303 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง       1(0-3-0) 

(ต้องเรียนวิชา 6014302 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)  
6014304 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 6012207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านมาก่อน)  
6014901 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1       1(1-0-2) 
6014902 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2       3(1-5-3) 

(ต้องเรียนวิชา 6014901 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ผ่านมาก่อน)     
6014305 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง       3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 6013304 ระบบไฟฟ้ากำลัง ผ่านมาก่อน)   
6014306 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง      1(0-3-0) 

(ต้องเรียนวิชา 6014305 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)  
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           257          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

   
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    

6012401 การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า      3(3-0-6) 
6012403 ระเบียบวิธีเชิงเลข        3(3-0-6) 
6012404 เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์      3(3-0-6) 
6012405 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า     3(2-2-5) 
6012406 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6)   
6013401 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6)  
6013402 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังและการควบคุม    3(3-0-6) 
6013403 ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง      3(3-0-6) 
6013404 ระบบฝังตัว        3(2-2-5) 
6013405 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
6013408 แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม       3(3-0-6)  
6013305 สถิติวิศวกรรม                  3(3-0-6) 
6013410 อิเล็กทรอนิกสกําลังสําหรับการอนุรักษพลังงาน       3(3-0-6) 
6013411 ปัญญาประดิษฐ์ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก               3(2-2-5) 

2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     ไม่นับหน่วยกิต                    
บังคับให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

6013801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า      5(450) 
(ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)      

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ำกับรายวชิา 

ท่ีเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำหนด 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       

Bachelor of Technology Program in Industrial Technology (Continuing Program) 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)  
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร   

ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะท้ังด้านวิชาชีพ ทักษะปฏิบัติ และวิชาการ สามารถประยุกต์ และ/หรือเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

2.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตรงกับความต้องของตลาดแรงงาน ท้ังภาคราชการ และภาคเอกชน 

2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และทักษะปฏิบัติ โดยสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.3 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถทักษะปฏิบัติ และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูง 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

3.1 บุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต 
3.2 บุคลากรฝ่ายการผลิตในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม 
3.3 บุคลากรฝ่ายบริหารในภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรม 
3.4 บุคลากรฝ่ายควบคุมคลังสินค้าหรือคลังพัสดุในภาครัฐและเอกชน 
3.5 บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชน 

 3.6 บุคลากรฝ่ายวางแผนควบคุมการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรม 
3.7 ประกอบธุรกิจส่วนตัวในงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม 
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โครงสร้างหลักสูตร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
ท้ังนี้จำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เมื่อนับรวมกับรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา ต้องไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน    ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

 * ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี เมื่อนับรวมกับรายวิชาท่ีไดศ้ึกษา
มาแล้วจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปรญิญาต้องไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 33  หน่วยกิต 
  2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

- บังคับเรียน    ให้เรียน  24  หน่วยกิต 

- เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงการ   ให้เรียน  3  หน่วยกิต 

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน  4  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
  ท้ังนี้ จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีได้เรียนในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เมื่อนับรวมกับ 

รายวิชาท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นี้ รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า   55 หน่วยกิต 

  2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน          ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ให้เรียน 6  หน่วยกิต 

5651101 สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
5651102 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม     3(2-2-5) 

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี  ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
5651201 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน      3(2-2-5) 
5651202 วัสดุอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
5651203 ความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ    3(2-2-5) 
5652201 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลย ี    3(2-2-5) 
5652202 การจัดการอุตสาหกรรมยุคใหม่      3(3-0-6) 
5652203 เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
หมายเหตุ  ท้ังนี้จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุม่วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี เมื่อนับรวมกับรายวิชาท่ีได้ศึกษา
มาแล้วจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปรญิญาต้องไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต 
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2.2 วิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 33  หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
- บังคับเรียน     ให้เรียน  24  หน่วยกิต 

5651301 หลักการจัดการการบรหิารองค์กร      3(3-0-6) 
5651302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
5651303 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
5651304 หลักการการบริหารคุณภาพ      3(2-2-5) 
5652301 หลักการวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
5652302 หลักการบริหารโครงการและการจัดการโครงการ    3(3-0-6) 
5652303 หลักการการบริหารการเงินและบัญชี      3(3-0-6) 
5652304 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     3(3-0-6) 

- เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
เทคโนโลยีอุตสาหการ 

5651305 เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
5652305 ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
5652306 เทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ    3(2-2-5) 
5652307 เทคโนโลยีการขึน้รูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต    3(2-2-5) 
5652308 วิศวกรรมคุณค่า        3(3-0-6) 
5652309 การศึกษางานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
  เทคโนโลยีไฟฟา้ 
5652401 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ในกระบวนการผลิต   3(2-2-5)  
5652402 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยสวิตช์แม่เหล็กและพีแอลซ ี   3(2-2-5) 
5652403 การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์   3(2-2-5) 
5652404 การออกแบบและประยุกต์ใช้งานพีแอลซีในระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
5652405 การออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการฝังตัว    3(2-2-5) 

   เทคโนโลยีอ่ืนๆ 
5652501 เทคโนโลยีอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ     3(2-2-5) 
5652502 เทคโนโลยีเครื่องมอืวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
5652503 การบำรุงรักษาทางอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ   3(2-2-5) 

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงการ   ให้เรียน  3  หน่วยกิต 
5652901 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 

2.3 วิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ   ให้เรียน  4  หน่วยกิต 
5652801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   1(45) 

 5652802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    3(320) 
(ต้องเรียนวิชา 5512801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ผ่านมาก่อน) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา  
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   

Bachelor of Public Health Program in Public Health  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร   

 “ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสาธารณสุข 
 

2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถในการประเมินสถานการณ์สขุภาพชุมชน วิเคราะห์ปัญหาและเหตุ

ปัจจัยทางสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถวางแผนปฏิบัติการดำเนินการ ควบคุมกำกับและประเมินผลแผนงานโครงการ

สาธารณสุข 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มทัีกษะในการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับชุมชนและสาขาวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ 

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ 
 2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มทัีกษะในการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาและรายงาน
ความเคลื่อนไหว สถานการณท์างสาธารณสุขและปัจจัยกำหนดปัญหาสุขภาพ 
 2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มทัีกษะในการเป็นท่ีปรึกษาให้คำแนะนำ จัดฝึกอบรมและพัฒนางานอนามัยชุมชน 
 2.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มทัีกษะในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการเสริมสร้างสขุภาพ ป้องกัน
และควบคุมปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยนื 
 

3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการปกระกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาชีพสาธารณสุขศาสตรข์องภาครัฐและภาคเอกชน 
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โครงสร้างหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 36   หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข           ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต       

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า   109  หน่วยกิต  
 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ           ไม่น้อยกว่า 36   หน่วยกิต 
4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(2-2-5) 

 4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4022507 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(3-0-6) 
4022508 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     1(0-3-0) 
4031101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น       1(0-3-0) 
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์       3(3-0-6) 
4071205 สุขภาพจิต        2(2-0-4) 
4071501 โภชนาการสาธารณสุข       2(2-0-4) 
4071701 การสาธารณสุขทั่วไป        2(2-0-4) 
4072106 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข     3(3-0-6) 
4072511 อนามัยครอบครัว        3(2-2-5) 
4072701 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการสาธารณสุข     3(3-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข         ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 
4072207 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      3(3-0-6) 
4072512 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั       3(3-0-6) 
4072702 ชีวสถิต ิ         3(3-0-6) 
4072703 อนามัยสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
4073521 การช่วยเหลอืเบื้องต้น       3(2-2-5) 
4073701 ระบาดวิทยา        3(3-0-6) 
4073702 จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข     3(3-0-6) 
4073703 การป้องกันและควบคุมโรค       3(2-2-5) 
4073801 การฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ     3(2-2-5) 
4074304 การบริหารงานสาธารณสุข      3(3-0-6)  
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 2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
4072310 การคุ้มครองผู้บริโภค       3(3-0-6) 
4072313 โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ        2(2-0-4) 
4073204 การให้คำปรึกษาด้านสาธารณสุข      2(1-2-3) 
4073310 การประยุกต์วิธีการทางระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 
4073409 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข    3(2-2-5) 
4073410 การสื่อสารและการประชาสัมพนัธ์ทางสาธารณสุข    2(1-2-3) 
4073522 การดูแลและบำบัดโรคเบื้องต้น       3(2-2-5) 
4073608 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ      3(3-0-6) 
4073704 การใช้ยาเบ้ืองต้น        2(1-2-3) 
4073706 อนามัยโรงเรียน        2(1-2-3) 
4073903 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข      3(2-2-5) 
4074305 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข       2(2-0-4) 
4074609 การวางแผนและประเมินผลโครงการสาธารณสุข    3(2-2-5) 
4074703 อนามัยชุมชน        3(2-2-5) 
 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 7  หน่วยกิต 
  ให้เลอืกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปน้ี  
  2.4.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4073802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์    1(45) 

(ต้องเรียนวิชา 4073801 การฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ผ่านมาก่อน)    
4074806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์      6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 4073802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านมากอ่น)    
  หรือ 
  2.4.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา          
9013801 เตรียมสหกิจศกึษา        1(45) 

(ต้องเรียนวิชา 4073801 การฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ผ่านมาก่อน)      
9014802 สหกจิศึกษา         6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกจิศึกษา ผ่านมาก่อน)  
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา   
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย           
การโอนผลการเรยีนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
Bachelor of Education Program in Science Education  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการท่ีลุ่มลึกทางทฤษฏี หลักการและการปฏิบัติการท่ีเชื่อมโยงทักษะ
กระบวนการของศาสตร์ทาง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและการจัดการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครูและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษามีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 2.1 เพ่ือเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
  2.2 เพ่ือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน
วิทยาศาสตร์ท่ีจะส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ  

2.3 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 ของคุรุสภา ได้แก่ 1) มาตรฐานวิชาชีพ 
2) มาตรฐานการปฏิบัติตน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าท่ีครู การจัดการเรียนรู้และ
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

2.4 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ได้แก่ 1) มีค่านิยมร่วมกัน 2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในวิชาชีพ
ครู 3) เป็นผู้เรียนรู้ ฉลาดรู้และมีปัญญา 4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ นวัตกรรม 5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ 
และ 6) เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

3.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน 

3.2 นักวิชาการการศึกษาด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
3.3 เจ้าหน้าท่ีประจำห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4 อาชีพอิสระด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือการสอนวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
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โครงสร้างหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ให้เรียน  36   หน่วยกิต 
2.1.1 วิชามาตรฐานความรู้   ให้เรียน  22   หน่วยกิต 

     2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้เรียน  14   หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 61   หน่วยกิต 

  2.2.1 แขนงวิชาฟิสิกส ์  
- วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
- วิชาเลือกเรยีน    ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 

  2.2.2 แขนงวิชาเคม ี
   - วิชาบังคบัเรียน   ให้เรียน  43   หน่วยกิต 

- วิชาเลือกเรยีน    ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 
  2.2.3 แขนงวิชาชีววิทยา 
   - วิชาบังคับเรียน   ให้เรียน  40   หน่วยกิต 

- วิชาเลือกเรยีน    ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วหรอืเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  97  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      ให้เรียน  36  หน่วยกิต 
2.1.1 วิชามาตรฐานความรู้    ให้เรียน  22  หน่วยกิต 

1991101 ความเป็นครูไทยในบริบทโลก      2(1-2-3) 
1991201  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสำหรับคร ู    3(2-2-5) 
1991301  การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1991501  ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      2(1-2-3) 
1992301  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้      2(1-2-3) 
1992401  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1992501  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการศึกษา     2(1-2-3) 
1993401  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1993601  การประกันคุณภาพการศึกษา      2(1-2-3) 

2.1.2 วิชาฝึกประสบการณว์ชิาชีพ   ให้เรียน  14  หน่วยกิต 
1992701  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     1(90) 
1993701  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     1(90) 

(ต้องเรียนวิชา 1992701 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน)  
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1994701  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1993701 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน)  
1994702  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1994701 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ผ่านมาก่อน)  
2.2 กลุ่มวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า 64  หน่วยกิต    

2.2.1 แขนงวิชาฟิสิกส ์
- วิชาบังคับเรียน     ให้เรียน  43  หน่วยกิต 

4003904 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา     3(2-2-5)  
(ต้องเรียนวิชา 1992301 วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ ผ่านมาก่อน)  

4011311 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(2-2-5) 
4011109 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์        3(3-0-6) 
4011110 การวัดและเครื่องมือวัดทางฟิสิกส ์      3(2-2-5) 
4012204 กลศาสตร ์        3(2-2-5) 
4012205 ฟิสิกส์ของคลื่นและพลังงาน      3(2-2-5) 
4012305 อุณหพลศาสตร ์        3(2-2-5)  
4012603 ฟิสิกส์ยุคใหม ่        3(3-0-6)  
4013405 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์       3(2-2-5) 
4013406 แม่เหล็กไฟฟ้า        3(3-0-6) 
4013901 สัมมนาฟิสิกส ์        1(0-2-1) 
4021115 เคมีเบื้องต้น        3(2-2-5)  
4031108 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(2-2-5) 
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์                                 3(2-2-5) 

- วิชาเลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
1132201 สะเต็มศึกษา        3(2-2-5)  
1133206 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษา    3(2-2-5) 
1133208 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์     3(2-2-5)     
4013002 ธรณีวิทยาเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
4013006 การจำลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
4013407 พลาสมาฟิสิกส์และการประยุกต์      3(2-2-5) 
4013604 กลศาสตร์ควอนตัม       3(3-0-6) 
4013605 ฟิสิกส์วัสด ุ        3(3-0-6) 
4013802 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลงังาน      3(3-0-6) 
4052105 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ       3(2-2-5)  
  - กลุ่มวิชาเลือกแนะนำเพื่อเน้นด้านดาราศาสตร์ศึกษา 
4011801 การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์      3(2-2-5)     
4011802 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์       3(2-2-5) 
4052106 ดาราศาสตร์และอวกาศ       3(2-2-5) 

2.2.2 แขนงวิชาเคม ี
- วิชาบังคับเรียน     ให้เรียน  43  หน่วยกิต 

4003904 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา     3(2-2-5)  
(ต้องเรียนวิชา 1992301 วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ ผ่านมาก่อน)  

4011311 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(2-2-5) 
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4021103 เคมีพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4021115 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)  
4021104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน       1(0-3-0) 
4021115 เคมีเบื้องต้น        3(2-2-5) 
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4021103  เคมีพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน)   
4022203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์       1(0-3-0) 
4022301 เคมีอินทรีย์ 1        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4021103  เคมีพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน)  
4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1        1(0-3-0) 
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4021103  เคมีพ้ืนฐาน และ 4091102 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 
ผ่านมาก่อน)  

4022403 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส ์       1(0-3-0) 
4022622 เคมีวิเคราะห์        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4021103  เคมีพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน)   
4022623 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์       1(0-3-0) 
4023501 ชีวเคมีพื้นฐาน        3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4022301 เคมีอินทรีย์ 1 ผ่านมาก่อน)  
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน         1(0-3-0) 
4023901 สัมมนาเคมี 1               1(0-2-1) 
4031108 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(2-2-5) 
4091102 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์       3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส 1 ผ่านมาก่อน)  
4091201 แคลคูลัส 1        3(2-2-5) 

-  วิชาเลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
1132201 สะเต็มศึกษา                       3(2-2-5)  
1133206 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษา        3(2-2-5) 
1133208 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
4022624 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1     3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 4022622  เคมีวิเคราะห์ ผ่านมาก่อน)  
4022625 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1    1(0-3-0) 
4023731 การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยทางเคมี     2(2-0-4) 
4023732 เคมีสภาวะแวดล้อม       3(2-2-5) 
4024208 เคมีสะอาด        3(3-0-6) 
4024308 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ       3(3-0-6) 
4024716 เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑส์ุขภาพและความงาม     3(2-2-5) 
4024717 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม             3(3-0-6) 
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 

2.2.3 แขนงวิชาชวีวิทยา 
- วิชาบังคับเรียน     ให้เรียน  40  หน่วยกิต 

4003904 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา     3(2-2-5)  
(ต้องเรียนวิชา 1992301 วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู ้ผ่านมาก่อน)  

4011311     ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(2-2-5) 
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4021115 เคมีเบื้องต้น        3(2-2-5) 
4022506  ชีวเคมีเบื้องต้น        3(2-2-5) 
4031108 ชีววิทยาเบ้ืองต้น        3(2-2-5) 
4031201  จุลชีววิทยา        3(2-2-5) 
4031301 สัตววิทยา        3(2-2-5) 
4032201  พฤกษศาสตร์        3(2-2-5) 
4033101    นิเวศวิทยา        3(2-2-5)  
4033104  พันธุศาสตร์        3(2-2-5) 
4034804  สัมมนาชีววิทยา        1(0-2-1) 
4034805 การใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   3(2-2-5) 
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4111104 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 

- วิชาเลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
1132101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ        3(2-2-5)  
1132201  สะเต็มศึกษา         3(2-2-5)  
1133206 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษา    3(2-2-5) 
1133209  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม        3(2-2-5)  
1133210   ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)  
4032102  เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกลุ       3(3-0-6) 
4032207 แบคทีเรียวิทยา        3(2-2-5) 
4033218 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ      3(2-2-5) 
4033407 การผลิตเห็ด        3(2-2-5) 
4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์      3(3-0-6) 
5161101   กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช      3(2-2-5) 
5163103   นวัตกรรมและการใช้ประโยชนพื์ชท้องถิ่น     3(2-2-5) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 

ท่ีเคยเรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยาว่าด้วย การโอน 
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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สาระสำคัญของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
 

หลักการ 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกำลังคน
ท่ีสนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังท่ีเป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพและ
วิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลง  ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ 
เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี
และยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนนำไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ท้ังในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม 
 
จุดมุ่งหมาย 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่น โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ และทักษะ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได ้
2. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
3. ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการทางด้านบริหารธุรกิจและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตท่ีมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต 

การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม 
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคต ิและศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านศิลปศาสตร์ อันจะนำไปสู่

การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี 
 

คณะวทิยาการจดัการ  มีสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 สาขาวิชา ดังนี ้
1.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มีจำนวน 6 สาขาวิชา  คือ 
     1) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

2) สาขาวิชาการตลาด  
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
4) สาขาวิชาการจัดการ  
5) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
6) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มีจำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
4.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  มีจำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 
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หลักสูตรบัญชบีัณฑิต               
Bachelor of Accountancy 
ระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี 4 ปี)   
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

ประยุกต์ใช้ความรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บนพ้ืนฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ในศาสตร์ทางบัญชีอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพ่ือการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี รวมท้ังมีความรู้รอบในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจอื่นๆ สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้กับ
ความรู้ทางบัญชีได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ สามารถใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีความรับผิดชอบในงานท่ีทำร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น ร่วมมือรวมพลังสร้างสรรค์เพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพบัญชีและดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

2.4เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พ่ึงตนเองและพร้อมในทุก
สถานการณ์ มีเจตคติท่ีดีเพ่ือจะนำวิชาชีพมาพัฒนาและให้บริการทางวิชาชีพกับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้ารับการทำงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปน้ี 
 3.1 ผู้ทำบัญชี 
 3.2 ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 
 3.3 นักบัญชีบริหาร 
 3.4 นักบัญชีภาษีอากร 
 3.5 ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบบัญชี 
 3.6 อาจารย์ผู้สอนด้านบัญชีและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
 3.7 ท่ีปรึกษาทางการเงินและบัญช ี
 3.8 นักบริหารการเงิน และสายงานบริหารธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน           ให้เรียน  45   หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           ให้เรียน  54    หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา (บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต  
ในการสำเร็จการศึกษา) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา        

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเวน้ผลการเรียน ทัง้นี้ไม่สามารถเลือกเรียนวิชา 3991401 หลักการบญัช ี          
เป็นวิชาเลือกเสรีในหลกัสูตรน้ี 

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติม 
 

         ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีท่ี 75/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี
ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพ่ือขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี 1) นั้น มีข้อกำหนดว่า สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะพิจารณารับรอง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี เพ่ือประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณา
คุณสมบัติเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เฉพาะหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระห ว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมี โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ดังนั้นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . 2564) หากนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วใน
สถาบันการศึกษาอื่น ก็ยังต้องเรียนซ้ำอีกเพ่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  102  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน           ให้เรียน  45   หน่วยกิต 
1551501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       3(3-0-6) 
1552509 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2        3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 1551501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ผ่านมาก่อน)  
1553513 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 1552509 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ผ่านมาก่อน)   
2562509 กฎหมายสำหรับนักบัญชี 1      3(3-0-6) 
2562510 กฎหมายสำหรับนักบัญชี 2       3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 2562509 กฎหมายสำหรับนักบัญชี 1 ผ่านมาก่อน)    
3523405 การภาษีอากร        3(3-0-6) 
3523407 การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี       3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)  
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3524402 การบริหารการเงิน        3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 3523407 การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี ผ่านมาก่อน)    
3562135 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร      3(3-0-6) 
3991101 หลักการตลาด        3(3-0-6) 
3991601 หลักเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
3993101  การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
4091802 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ       3(3-0-6) 
4112105 สถิติธุรกิจ        3(2-2-5)  
4113507 การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 4112105 สถิติธุรกิจ ผ่านมาก่อน)      

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ            ให้เรียน  54   หน่วยกิต 
3521105 การบัญชีชั้นต้น        3(2-2-5) 
3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน) 
3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน) 
3522111 การบัญชีต้นทุน         3(2-2-5)  
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน) 
3522205 จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  3(3-0-6) 
3522301 การจัดการต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ       3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522111 การบัญชีต้นทุน ผ่านมาก่อน)     
3523308 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน    3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2  

ผ่านมาก่อน)  
3524104 การบัญชีชั้นสูง 1        3(2-2-5) 

   (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2  
ผ่านมาก่อน)  

3524105 การบัญชีชั้นสูง 2        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2  

ผ่านมาก่อน)  
3524106 ทฤษฎีบัญชี         3(3-0-6) 

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2  
ผ่านมาก่อน) 

3524205 การบัญชีภาษีอากร        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น และ 3523405 การภาษีอากร ผ่านมาก่อน)  
3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี       3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2  

ผ่านมาก่อน) 
3524315 การวิจัยทางการบัญชี        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1, 3522108 การบัญชีชัน้กลาง 2 และ  
  4112105 สถิติธุรกิจ ผ่านมาก่อน)   
3524320 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน      3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108  การบัญชีชั้นกลาง 2  

ผ่านมาก่อน)   
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3524321 การสอบบัญชี         3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1, 3522108 การบัญชีชัน้กลาง 2 และ  
  3523308 การกำกับดูแล การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุมภายใน ผา่นมาก่อน)   
4132304 การเขียนโปรแกรมทางการบัญชี       3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)       
4133225 ฐานข้อมูลทางการบัญชีและการออกแบบรายงานเพ่ือการจัดการ   3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น และ 4132304 การเขียนโปรแกรมทางการบัญชี  

ผ่านมาก่อน) 
4134201 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานสำหรับนักบัญชี     3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)   

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก            ไม่น้อยกว่า 3    หน่วยกิต 
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในกลุ่มวิชาเลือกต่อไปน้ี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต   

         กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน 
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจ        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2  

ผ่านมาก่อน)  
3523211 การบัญชีสหกรณ์        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2  

ผ่านมาก่อน)   
3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108  การบัญชีชั้นกลาง 2  

ผ่านมาก่อน)  
3524904 สัมมนาการสอบบัญชี        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3524321 การสอบบัญชี ผ่านมาก่อน)   

        กลุ่มวิชาการบัญชีบริหารและการภาษีอากร 
3524206 การวางแผนภาษีอากร        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3524205 การบัญชีภาษีอากร ผ่านมาก่อน) 
3524322 การบัญชีสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2  

ผ่านมาก่อน)  
3524910 สัมมนาการบัญชีบริหาร        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 3522301 การจัดการต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ ผ่านมาก่อน)   
3524911 สัมมนาการภาษีอากร        3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 3524205 การบัญชีภาษีอากร ผ่านมาก่อน)    
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 

3523307 การวางระบบบัญชี        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น และ 3522111 การบัญชีต้นทุน ผ่านมาก่อน) 
3524323 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3524321 การสอบบัญชี และ 3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

ผ่านมาก่อน)  
3524324 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี       3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2  

ผ่านมาก่อน)  
3524912 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)   
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2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา)  
เลือกเรียนรายวิชาทุกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 

2.4.1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3523803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี      1(45) 
3524804 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี       6(640)  
  (ต้องเรียนวิชา 3523803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ผ่านมาก่อน)    

     2.4.2 กลุ่มสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา        6(640) 
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา            
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย            
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียน ทัง้นี้ไม่สามารถเลือกเรียนวิชา 3991401 หลักการบญัชี            
เป็นวิชาเลือกเสรีในหลกัสูตรน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           275          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management 
ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี) 
 

 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุผล และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระดับวิชาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกท่ีดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม          
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการดำรงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
สามารถรับมือกับอุปสรรคและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู้ ความสามารถท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 สามารถทำงานในภาคราชการ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ในสายงานหรือตำแหน่ง
ต่างๆ ได้แก่ 
 3.1 ผู้บริหาร/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
 3.2 เจ้าหน้าท่ี/พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
 3.3 เจ้าหน้าท่ี/พนักงานบริหารงานท่ัวไป 
 3.4 นักวิชาการด้านการบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5 วิทยากรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาองค์การ 
 3.6 ท่ีปรึกษาองค์กรธุรกิจ 
 3.7 อาชีพอิสระ 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน             ให้เรียน  30   หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           ให้เรียน  45   หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน    7   หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  97  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน             ให้เรียน  30   หน่วยกิต 
3991101 หลักการตลาด        3(3-0-6) 
3991201 องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
3991301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
3991401 หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
3991501 เทคโนโลยีดิจิทัล        3(2-2-5) 
3991601 หลักเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
3992401 การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 
3992601 กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
3993101 การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
3993201 การจัดการการดำเนินงาน       3(3-0-6)  

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ            ให้เรียน  45   หน่วยกิต 
3621103 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์     3(2-2-5) 
3621301 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
3622104 การบริหารผลการปฏิบัติงาน      3(3-0-6) 
3622105 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล    3(2-2-5)  
3622106 การบริหารแรงงานสัมพันธ์      3(3-0-6) 
3622107 การบริหารสมรรถนะของพนักงาน      3(3-0-6) 
3622202 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้     3(2-2-5)  
3622401 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์     3(2-2-5) 
3623110 การจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงาน     3(2-2-5) 
3623111 การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
3623112 การบริหารคนเก่ง        3(3-0-6) 
3623113 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)             
3623402 นวัตกรรมและเคร่ืองมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
3623501 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์                   3(2-2-5)  
3623502 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(2-2-5) 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           277          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

  
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก            ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 

3622204 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม      3(3-0-6)  
3622205 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน     3(3-0-6)  
3622304 การจัดการความรู้ในองค์การ      3(3-0-6)  
3623114 การจัดการความหลากหลาย      3(3-0-6)  
3623115 การจัดการการมีส่วนร่วมของพนักงาน     3(3-0-6)  
3623307 การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6)  
3623308 การสื่อสารและการบริหารความขัดแย้งในองค์การ             3(3-0-6)  

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ให้เรียน   7      หน่วยกิต 
   2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

9013801 เตรียมสหกิจศึกษา*                   1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา**         6(640)  
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 

2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3624803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ*        1(45) 
3624804 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์**    6(640)  

(ต้องเรียนวิชา 3624803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ วิชา 9013801  
เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)  

หมายเหตุ    * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง  
   ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด    

Bachelor of Business Administration Program in Marketing  
ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี) 
 

 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรู้ทางด้านดิจิทัลมาร์เกตติงและงานอิเวนต์อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรอบรู้และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านดิจิทัลมาร์เกตติง          
และอิเวนต์มาร์เกตติงท่ีทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และใช้ทักษะ           
ทางการตลาดและในการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะด้านการวิจัย และสามารถค้นคว้าองค์ความรู้ด้านดิจิทัลมาร์เกตติง            

และอิเวนท์มาร์เกตติง ได้ด้วยตนเอง 
2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีทางการตลาดและบริหารธุรกิจ ให้มีความ

รับผิดชอบ เสียสละต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 องค์กรธุรกิจ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของฝ่ายการตลาด ฝ่ายการขาย ฝ่ายการให้บริการลูกค้า 
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ฝ่ายการสื่อสารตราสินค้าและองค์กร ฝ่ายดิจิทัลมาร์เกตติง ฝ่ายการ
สื่อสารการตลาด ฝ่ายการจัดอิเวนต์ ฝ่ายวิจัยตลาด  
 3.2 องค์กรภาครัฐ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นต้น 
 3.3 องค์กรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของฝ่ายการตลาดในองค์กรด้วยการพัฒนาและ
บริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ ส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน และกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนไปยังส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ  
 3.4  สถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครูหรืออาจารย์ผู้สอนในด้านบริหารธุรกิจและการตลาด         
ท่ีเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังท่ีเป็นสถาบันการศึกษาของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 3.5 เจ้าของธุรกิจ ห้างร้าน ตัวแทน ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาดแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ รวมถึงงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   91 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           ให้เรียน  78   หน่วยกิต 
        2.1.1 กลุ่มวิชาแกนคณะ   ให้เรียน  30    หน่วยกิต 
  2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับเรียนแขนงวิชา   ให้เรียน    48 หน่วยกิต 
                1) แขนงวิชาดิจิทัลมาร์เกตติง   
           2) แขนงวิชาอิเวนต์มาร์เกตติง  
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน  7  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ            ไม่น้อยกว่า 78   หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาแกนคณะ    ให้เรียน  30  หน่วยกิต 

3991101 หลักการตลาด        3(3-0-6) 
3991201 องค์การและการจัดการ       3(3-0-6)  
3991301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
3991401 หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
3991501 เทคโนโลยีดิจิทัล        3(2-2-5) 
3991601 หลักเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
3992401 การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 
3992601 กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
3993101 การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
3993201 การจัดการการดำเนินงาน       3(3-0-6)  

   2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับเรียน      ให้เรียน  27    หน่วยกิต 
3541102 พฤติกรรมผู้บริโภค                            3(3-0-6) 
3541601 การสื่อสารสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่     3(2-2-5) 
3541602 นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
3542114 การบริหารช่องทางการตลาด       3(3-0-6) 
3542202 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้า      3(2-2-5) 
3542203 การบริหารราคาและงบประมาณ      3(2-2-5) 
3542204 การส่งเสริมการตลาด        3(2-2-5)  
3543207 การบริหารการตลาด       3(2-2-5) 
3543701 การวิจัยการตลาด        3(2-2-5) 
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   1) แขนงวิชาดิจิทัลมาร์เกตติง**    ให้เรียน  21    หน่วยกิต 

3542313  ดิจิทัลมาร์เกตติงและสื่อสังคมออนไลน์      3(3-0-6) 
3542314 การเล่าเรื่องและการออกแบบเนื้อหาทางดิจิทัลมาร์เกตติง   3(2-2-5) 
3543310 การออกแบบและการผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือการตลาด    3(2-2-5) 
3543311 การวิเคราะห์ข้อมูลทางดิจิทัลมาร์เกตติง     3(2-2-5) 
3543312 กลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เกตติง       3(2-2-5) 
3544302 จริยธรรมและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล      3(3-0-6)  
3544703 สัมมนาดิจิทัลมาร์เกตติง       3(2-2-5) 

2) แขนงวิชาอิเวนต์มาร์เกตติง**    ให้เรียน  21    หน่วยกิต 
3542405  งานอิเวนต์เบื้องต้น       3(3-0-6)  
3542406 การเป็นผู้ประกอบการและแนวคิดในด้านการจัดการงานอิเวนต์อย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
3543401  การวางแผนและการจัดงบประมาณสำหรับงานอิเวนต์    3(2-2-5)  
3543402  การบริหารผู้สนับสนุนงานอิเวนต์      3(2-2-5) 
3543403  การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานท่ี       3(2-2-5) 
3544401 การผลิตงานอิเวนต์         3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3542405 งานอิเวนต์เบื้องต้น ผ่านมาก่อน) 
3544704  สัมมนาอิเวนต์มาร์เกตติง       3(2-2-5)  
** หมายเหตุ ให้เลือกเรียนแขนงใดแขนงหน่ึงเพียงแขนงเดียว 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
3542501 การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน       3(3-0-6)  
3543102 กลยุทธ์การตลาดค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่     3(2-2-5) 
3543203 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
3543208 การบริหารการขาย       3(3-0-6) 
3543209 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ           3(2-2-5) 
3543210 การตลาดระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
3543211 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์        3(3-0-6) 
3543212 การตลาดบริการ        3(3-0-6) 
3543214 การตลาดสินค้าแฟชั่นและสินค้าหรูหรา      3(2-2-5)  
3543215 การตลาดธุรกิจบันเทิงและกีฬา      3(2-2-5) 
3543216 การตลาดความงามและสุขภาพ       3(3-0-6)  
3543523 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว      3(3-0-6) 
3543602 ความคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อสารการตลาด        3(2-2-5) 
3543603 การสร้างสรรค์งานโฆษณา       3(2-2-5)  
3544402 การจัดงานอีเวนต์สำหรับธุรกิจท่องเท่ียวชุมชน       3(2-2-5) 
3544403 การตลาดสำหรับธุรกิจไมซ์       3(2-2-5) 
3544601 การบริหารความเสี่ยงทางการตลาด      3(3-0-6) 
3544602 การตลาดบนการสื่อสารไร้สายและแอปพลิเคชัน     3(2-2-5) 
3544603 การเขียนและการพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ์      3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ให้เรียน  7    หน่วยกิต 
   2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

*9013801 เตรียมสหกิจศึกษา                          1(45) 
**9014802 สหกิจศึกษา        6(640)  
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 
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2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

*3543803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1(45)  
**3544804 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด       6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 3543803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ 9013801 เตรียมสหกจิศกึษา 
ผ่านมาก่อน)  

หมายเหตุ *เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 
   **เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา         

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย            
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer 
ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจเพ่ือการประกอบอาชีพ           
สนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและท้องถิ่น 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมทั้งนำองค์ความรู้ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้ 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสร้างและการจัดการธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์เพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคดิจิทัล  

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 ฝ่ายสนับสนุนด้านไอท ี
 3.2 นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 3.4 นักวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 Web Developer 
 3.6 Content Marketing  
 3.7 ผู้ประกอบการธุรกิจ 
 3.8 นักวิชาการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           ให้เรียน  72   หน่วยกิต 
        2.1.1 กลุ่มวิชาแกน   ให้เรียน  30  หน่วยกิต 
        2.1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  ให้เรียน  42  หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน  7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
 
หมายเหตุ  บังคับเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ            ให้เรียน  72 หน่วยกิต 
         2.1.1 กลุ่มวิชาแกน    ให้เรียน  30  หน่วยกิต 

3991101  หลักการตลาด          3(3-0-6) 
3991201 องค์การและการจัดการ                   3(3-0-6)  
3991301   การจัดการทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
3991401  หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
3991501 เทคโนโลยีดิจิทัล        3(2-2-5) 
3991601   หลักเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
3992401   การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 
3992601   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
3993101   การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
3993201   การจัดการการดำเนินงาน       3(3-0-6)  

   2.1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  42  หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาองค์การและระบบสารสนเทศ 

3501204 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
3502108 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจดิจิทัล     3(2-2-5) 
3503222 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(2-2-5) 
3503223 ความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจดิจิทัล     3(3-0-6) 
3503506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ    3(2-2-5) 

   (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
3502402 ระบบฐานข้อมูล        3(2-2-5) 
3502403 การพาณิชย์ดิจิทัล        3(2-2-5) 
3503406 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือธุรกิจ     3(2-2-5) 
3504904 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      3(2-2-5) 
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   (3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

3501501 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ    3(2-2-5)  
3503405 คอมพิวเตอร์กราฟิก       3(2-2-5)  
3503507 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงสำหรับธุรกิจ    3(2-2-5) 

   (4) กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
3502302 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ      3(2-2-5) 
3502501 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม       3(2-2-5) 

(ต้องเรียนวิชา 3501501 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ ผ่านมาก่อน)   
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก            ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 

3502404 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง       3(2-2-5) 
3502502 ธุรกิจดิจิทัลโมบาย       3(2-2-5) 
3503117 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล     3(3-0-6) 
3503224 ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ      3(3-0-6) 
3503407 การวิจัยและวิเคราะห์ธุรกิจ       3(2-2-5)  
3503408 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล      3(2-2-5)  
3503409 เทคโนโลยีความเสมือนจริงสำหรับธุรกิจดิจิทัล    3(2-2-5) 
3503508 หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล    3(2-2-5) 
3503902 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       3(2-2-5) 
3504210 การวิเคราะห์ทางธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ   3(2-2-5) 
3504401 การประมวลผลแบบคลาวด์และเสมือนจริงสำหรับธุรกิจ   3(2-2-5) 
3504402 การจัดการธุรกิจดิจิทัลสมัยใหม่      3(2-2-5) 
3504403 การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่      3(2-2-5)   
3504404 การตลาดดิจิทัล        3(2-2-5)   

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ให้เรียน  7    หน่วยกิต 
   2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

9013801 เตรียมสหกิจศึกษา*       1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา**         6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)  
           2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3503817 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ*       1(45)  
3504819 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ**     6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกิจศึกษา หรอื 3503817 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่านมาก่อน)  

หมายเหตุ  * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 
   ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ          

Bachelor of Business Administration Program in Management  
ระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมด้านการจัดการ นำท้องถิ่น ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม             
ในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะ ด้านการบริหารจัดการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานใน
ภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ และดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการบริหารจัดการ 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคดิจิทัล 
2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในองค์การหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ ดังต่อไปน้ี 
 3.1 งานสายธุรกิจ เช่น นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน 
 3.2 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ นักบริหารงานท่ัวไป 
 3.3 ประกอบกิจการส่วนตัว เช่น เจ้าของกิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก กิจการขนส่ง กิจการผลิต กิจการอุตสาหกรรม 
กิจการบริการ เป็นต้น 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   88 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  30 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  36 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน  7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  88  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  30  หน่วยกิต 
3991101 หลักการตลาด        3(3-0-6) 
3991201 องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
3991301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
3991401 หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
3991501 เทคโนโลยีดิจิทัล        3(2-2-5) 
3991601 หลักเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
3992401 การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 
3992601 กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
3993101 การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
3993201 การจัดการการดำเนินงาน       3(3-0-6) 
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    ให้เรียน  36 หน่วยกิต 
3561110 การเป็นผู้ประกอบการ       3(2-2-5) 
3562124 การสื่อสารและการต่อรองทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
3562125 ภาวะผู้นำและการจัดการทีม      3(2-2-5) 
3562131 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
3562212 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก      3(2-2-5) 
3562213 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
3563115 เทคนิคการนำเสนอทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
3563120 การจัดการธุรกิจบริการ       3(2-2-5) 
3563217 การจัดการโครงการและการบริหารต้นทุน     3(2-2-5) 
3564217 การจัดการนวัตกรรมเพ่ือโอกาสทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ        3(2-2-5) 
3564912 สัมมนาทางการจัดการ       3(2-2-5)  
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2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 

3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(3-0-6) 
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ       3(3-0-6) 
3562211 การจัดการคุณภาพ       3(3-0-6) 
3563116 การจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่      3(2-2-5) 
3563117 การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลทางสถิติ     3(2-2-5) 
3563121 จิตวิทยาทางธุรกิจ       3(3-0-6) 
3563209 การจัดการธุรกิจออนไลน์       3(2-2-5) 
3563218 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน     3(3-0-6) 
3563219 การจัดการการเปลี่ยนแปลง      3(3-0-6) 
3563220 การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค      3(3-0-6) 
3563223 หลักการวิเคราะห์และนโยบายการลงทุน     3(3-0-6) 
3563412 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
3564215 การจัดกิจกรรมทางธุรกิจ       3(2-2-5) 
3564216 การพัฒนาและสร้างมูลค่าสินค้าชุมชน     3(2-2-5) 
3564238 การจัดการและความรับผิดชอบทางสังคม     3(2-2-5)  

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน  7    หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา         6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)    
2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3563803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       1(45) 
3564805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ     6(640)  

(ต้องเรียนวิชา 3563803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านมาก่อน)  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management   
ระดับปริญญาตรี(ปริญญาตรี 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีทักษะความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมี เจตคติ ท่ีดี ต่อการประกอบอาชีพ           
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถประยุกต์ความรู้          
เพ่ือประกอบอาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ งานวิจัยทางด้านการจัดการ        
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม         
ยุคดิจิทัล 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 ระดับปฏิบัติการ คือ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายการขนส่ง 
 3.2 ระดับบริหาร คือ นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิตกระจายสินค้า 
นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 
 3.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ นักธุรกิจนำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ ตัวแทนการขนส่งทางบก ทางเรือ 
ทางอากาศ และธุรกิจนำเข้าและการส่งออก 
 3.4 รับราชการในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คือ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า กรมการขนส่ง        
ทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.5 นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน           ให้เรียน  30   หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    ให้เรียน  48   หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก        ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 7   หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  97  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน           ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 
3991101 หลักการตลาด        3(3-0-6) 
3991201 องค์การและการจัดการ       3(3-0-6)  
3991301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
3991401 หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
3991501 เทคโนโลยีดิจิทัล        3(2-2-5) 
3991601 หลักเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
3992401 การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 
3992601 กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
3993101 การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
3993201 การจัดการการดำเนินงาน       3(3-0-6)  

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                  ไม่น้อยกว่า 48   หน่วยกิต 
3581102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน        3(3-0-6)  
3581402 การจัดการการขนส่ง       3(2-2-5) 
3582201 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินค้า     3(2-2-5) 
3582301 การจัดการการจัดหาและการจัดซื้อ      3(3-0-6)    
3582402 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 
3582404 การจัดการเพ่ือการส่งออกและการนำเข้า     3(3-0-6) 
3582502 ดิจิทัลโลจิสติกส์        3(2-2-5) 
3583101 คณิตศาสตร์ และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3(3-0-6)  
3583105 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในซัพพลายเชน                       3(3-0-6) 
3583202 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง     3(2-2-5)  
3583501 เอ็กเซลเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์      3(2-2-5)  
3583601 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง      3(3-0-6) 
3583602 ภาษีอากรสำหรับโลจิสติกส์       3(3-0-6)  
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3583902 วิธีวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    3(2-2-5) 
3584102 การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   3(2-2-5)   
3584901 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    3(2-2-5)       

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก            ไม่น้อยกว่า 12    หน่วยกิต 
3583103 โลจิสติกส์ระดับสากล       3(3-0-6)  
3583104 โลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน     3(3-0-6)  
3583106 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับภัยพิบัติ         3(3-0-6)  
3583107 การจัดการซัพพลายเชนความเย็นสำหรับอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร 3(3-0-6)  
3583108 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว    3(3-0-6)  
3583401 การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ     3(3-0-6)  
3583405 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง       3(3-0-6) 
3583406 การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ      3(3-0-6)  
3583604 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน               3(3-0-6) 
3583605 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)  
3583606 การจัดการคุณภาพในงานโลจิสติกส์      3(3-0-6) 
3583702 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   3(3-0-6) 
3584101 การเป็นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    3(3-0-6) 
3584103 การจัดการความเสี่ยงสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน            3(3-0-6)  
3584104 การบริหารต้นทุนสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                      3(3-0-6)  
3584105 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
3584106 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอยุธยา    3(3-0-6)  

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 7    หน่วยกิต 
   2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

9013801 *เตรียมสหกิจศึกษา        1(45) 
9014802 **สหกิจศึกษา         6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรยีมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)   
2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3583801 *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                1(45) 
3584803 **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 3583801 เตรยีมฝกึประสบการณ์วิชาชีพ หรอื 9013801 เตรยีมสหกิจศึกษา  
ผ่านมาก่อน)          

*หมายเหตุ  *เลือกเรียนได้ 1 วิชา 
   ** เลือกเรียนได้ 1 วิชา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Business Management 
ระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี 4 ปี)  
 
1. ปรัชญาของหลักสตูร 

“มุ่งสร้าง หรือผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้ความสามารถในวิชาการค้าสมัยใหม่  พร้อมกับส่งเสรมิใหม้ีการพัฒนาบุคลิกภาพ 
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี สำหรบัการบริการท่ีดีการค้าสมัยใหม่ต่อไป” 
 
2. วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความรับผิดชอบและมี
คุณลักษณะ ดังนี้  

2.1 เป็นนักจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ท่ีมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
และแนวคิดเชิงบริหาร (Managerial Mind)  

2.2 เป็นนักจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ  

2.3 เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมในเชิงปฏิบัติการ (Practitioner) รองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานท้ังในประเทศ และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางประกอบอาชีพหลงัจากจบการศึกษา 

3.1 ผู้จัดการร้านในธุรกิจค้าปลีก  
3.2 ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก  
3.3 พนักงานเอกชน และธุรกิจอื่นๆ 
3.4 พนักงานศูนย์กระจายสินค้าในธุรกิจค้าปลีก 
3.5 พนักงานสายสำนักงานในธุรกิจค้าปลีก 
3.6 ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
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 โครงสร้างของหลักสตูร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   97    หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน              ให้เรียน  21   หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  21   หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ให้เรียน  15  หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาวิชาปฏิบัติการ            ให้เรียน  40    หน่วยกิต 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวชิา 

 

 การจัดการเรียนการสอน  
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  97  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน             ให้เรียน  21   หน่วยกิต 
3521104 หลักการบัญชี                             3(2-2-5)  

 3531101 การเงินธุรกิจ                                  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด                      3(3-0-6) 

3561101 องค์การและการจัดการ                3(3-0-6)  
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์                        3(3-0-6)  
3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์            3(3-0-6) 

2562302 กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6)  
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคบั            ให้เรียน  21   หน่วยกิต 

3641301 การขายและมาตรฐานการบริการ        3(3-0-6) 

3642201 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่        3(3-0-6) 
3642202 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่      3(3-0-6) 

3643803 การวิจัยพฤตกิรรมผู้บริโภค         3(2-2-5) 

3643401 กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
3644403 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
3644203 การออกแบบธุรกิจ       3(3-0-6)  

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการ             ให้เรียน  40   หน่วยกิต 
3641801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1      5(450) 
3641802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2      5(450) 
3642801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3      5(450) 
3642802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4      5(450) 
3643801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5      5(450) 
3643802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6      5(450) 
3644801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7      5(450) 
3644802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8      5(450) 
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2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก            ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 

        ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ก็ได้ ดงัต่อไปนี ้
2.4.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านการตลาดดิจิทัล  

3643403 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล       3(3-0-6) 

3643404  นวัตกรรมสินค้าและบริการ        3(3-0-6) 

3643701 ธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส ์        3(3-0-6) 

3644201 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสนิค้าในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
3644701 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญท่างธุรกิจ       3(3-0-6) 

3644803 หวัข้อเลือกสรรทางการตลาดดิจิทัล        3(3-0-6) 
2.4.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านการขาย  

3643301 การขายเชิงกลยุทธ ์         3(3-0-6) 
3643405 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการขายและการจัดการความขัดแย้งทางธรุกิจ 3(3-0-6) 
3643501 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและบรหิารทีมขาย      3(3-0-6) 

3644401 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน      3(3-0-6) 

3644804 หวัข้อเลือกสรรทางการขาย       3(3-0-6) 
2.4.3 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจบริการ 

3643201 การจัดการประสบการณ์ลกูค้า       3(3-0-6)  

3643502 จิตวิทยาการบริการ        3(3-0-6)  
3643601 การรักษาความสัมพันธ์ท่ีดกีับลูกค้า       3(3-0-6) 
3644501 ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม      3(3-0-6) 

3644402 กลยุทธ์การตลาดบริการ        3(3-0-6) 

3644805 หวัข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจบริการ      3(3-0-6) 
2.4.4 กลุ่มวิชาเลือกด้านการเป็นผู้ประกอบการ  

3643202 ภาวะผูน้ำและการมองโอกาสทางธุรกิจ      3(3-0-6) 

3643302 การเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจการค้าสมัยใหม ่      3(3-0-6) 

3643702 การวิเคราะห์และพยากรณ์ธรุกจิ       3(3-0-6) 

3644202 การจัดการแฟรนไชส์และคูค้่าทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
3644601 การสร้างเครือข่ายพันธมิตร       3(3-0-6) 

3644806 หวัข้อเลือกสรรทางการเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6)  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     
Bachelor of Arts Program in Tourism    
ระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี 4 ปี) 
 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว บูรณาการกับการทำงาน           
มีจิตบริการ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเท่ียว มีความสามารถ               

ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพ
ระดับสากล 

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่องานบริการ สามารถพัฒนาตนเอง        
ท้ังด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเน่ือง 

2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา รวมท้ัง
สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบณัฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชพีหลังจากจบการศึกษา 
 3.1 ธุรกิจนำเท่ียว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบธุรกิจนำเท่ียว พนักงานปฏิบัติการ 
 3.2 หน่วยงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีวางแผน           
และพัฒนาการท่องเท่ียว 
 3.3 ครู นักวิชาการ นักวิจัย 
 3.4 ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจไมซ์ 
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โครงสร้างของหลักสตูร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           ไม่น้อยกว่า 33   หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน  7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรอืเทียบโอนผลการเรยีนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรยีนรายวิชา 

 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
3571111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    3(3-0-6) 
3571112 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเท่ียว      3(3-0-6) 
3571113 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว     3(2-2-5) 
3572114 จิตวิทยาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่องานบริการ*   3(2-2-5) 
3572115 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว*        3(2-2-5) 
3573116 การตลาดดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    3(3-0-6) 
3573117 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว*    3(2-2-5) 
3574118 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   3(3-0-6)  

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ            ไม่น้อยกว่า 33   หน่วยกิต 
3572215 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว       3(3-0-6) 
3572216 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย    3(3-0-6) 
3572217 การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน       3(3-0-6) 
3572219 การวิจัยทางอุตสาหกรรมท่องเท่ียว*      3(2-2-5) 
3572220 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในฐานะมรดกโลก*    3(2-2-5) 
3572221 การวางแผนและพัฒนาการท่องเท่ียว*      3(2-2-5) 
3573222 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว     3(3-0-6) 
3573223 การนำเท่ียวสำหรับนักท่องเท่ียวต่างประเทศ*    3(2-2-5) 
3573224 การจัดการธุรกิจนำเท่ียว*       3(2-2-5) 
3573225 หลักการมัคคุเทศก์และผู้นำเท่ียว*      3(2-2-5) 
3573226 การท่องเท่ียวโดยชุมชน       3(3-0-6) 
* หมายเหตุ  มีการจัดการเรียนบางส่วนเป็นการฝึกงานและทำงานเฉพาะตำแหน่ง (Practicum)  
โดยเรียนและทำงานไปพร้อมกัน 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           296          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก            ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต 

2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3572312 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดเลี้ยง    3(2-2-5) 
3572313 ทักษะการสื่อสารในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว     3(2-2-5) 
3573314 การจัดการธุรกิจการบิน       3(2-2-5) 
3573315 การท่องเท่ียวเฉพาะทาง       3(2-2-5) 
3574316 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล  3(2-2-5) 
3574317 การออกแบบสื่อเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว     3(2-2-5) 
3574318 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   3(3-0-6) 
3574319 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า    3(2-2-5)  
3574320 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน     3(2-2-5) 
3574321 การดำเนินงานบริการภาคพ้ืนดินของสายการบิน    3(3-0-6) 
3574322 การดำเนินงานบริการบนเครื่องบิน      3(3-0-6)  
* หมายเหตุ  มีการจัดการเรียนบางส่วนเป็นการฝึกงานและทำงานเฉพาะตำแหน่ง (Practicum)  
โดยเรียนและทำงานไปพร้อมกัน  

         2.3.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษาหน่ึง 

   - กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 
1561110 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน            3(3-0-6)  
1562105 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น         3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 1561110 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน) 
1562410 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 1562105 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ผ่านมาก่อน) 
1563406 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 1562410 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1ผ่านมาก่อน) 
1564708 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว      3(3-0-6) 

   - กลุ่มวิชาภาษาจีน 
2151108 ภาษาจีนพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
2152108 ภาษาจีนขั้นต้น        3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 2151108 ภาษาจีนพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน) 
2152213 สนทนาภาษาจีน 1       3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 2152108 ภาษาจีนขั้นต้น ผ่านมาก่อน) 
2153213 สนทนาภาษาจีน 2        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 2152213 สนทนาภาษาจีน 1 ผ่านมาก่อน) 
2154611 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว            3(2-2-5)  

- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
1551302 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
1552314  ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม      3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 1551302 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน) 
1552328 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน      3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 1551302 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน) 
1553308  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ MICE      3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 1551302 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน) 
1554310  ภาษาอังกฤษ TOEIC           3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 1551302 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ผ่านมาก่อน) 
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2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ให้เรียน    7    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

         2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
9013801 * เตรียมสหกิจศึกษา                          1(45) 
9014802 ** สหกิจศึกษา        6(640)  
  (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 

          2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3573801 * เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเท่ียว    1(45) 
3574801 ** ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเท่ียว      6(640) 

(ต้องเรียนวิชา 3573801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเท่ียว หรือ  
9013801 เตรยีมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 

ท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 
Bachelor of Education Program in Business and Vocational Education  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

 
1.  ปรัชญาของหลักสตูร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา มุ่งผลิตครูด้านพาณิชยกรรม และอาชีวศึกษาที่สอนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา หรือเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความรอบรู้ทางด้านธุรกิจ ท่ีมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้  
และธุรกิจควบคู่กันไป มีทักษะในการเสาะหาความรู้ทางธุรกิจ พาณิชยกรรม อาชีวศึกษา การถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีสมรรถนะและความปรีชาสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานครูพาณิชยกรรม หรือ          
ครูอาชีวศึกษา ท่ีมีสติปัญญาและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเป็นสุข รู้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤติได้ด้วยสติปัญญา มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด 
ประสบการณ์จริง และการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู           
บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาในชุมชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้ 
2.1 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านพาณิชยกรรม  วิชาชีพครูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนสามารถ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ  
2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรทาง         

ด้านพาณิชยกรรมท่ีจะส่งผลให้บัณฑิต มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู  

2.3 มีความเข้าใจในธรรมชาติของธุรกิจ มีทักษะการสืบเสาะหาความรู้ด้านพาณิชยกรรม มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา มีความสามารถประยุกต์ใช้ รวมถึงความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ใน
การประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นในอนาคต  

2.4 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ  
2.5 มีศักยภาพในการพัฒนางานในหน้าท่ีและเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า เป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าท่ีครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชา/แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปน้ี 
3.1 ครูผู้สอนด้านพาณิชยศาสตร์ในสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรทางอาชีวศึกษา  
3.2 ครูผู้สอนด้านพาณิชยศาสตร์ในสถาบันการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
3.3 พนักงานบริษัทเอกชน ในตำแหน่งทางด้านบริหารธุรกิจ  
3.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
 

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องรับการทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ท่ีทางคุรุสภากำหนด จึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
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 โครงสร้างหลักสตูร 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  

2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู    ให้เรียน  36 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชามาตรฐานความรู้  ให้เรียน  22 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู ให้เรียน   14  หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอก            ให้เรียน   66 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาบังคับเรียน            ให้เรียน  45   หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือกเรียน   ให้เรียน  21 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 110 - 120)  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  102  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ให้เรียน  36 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชามาตรฐานความรู้   ให้เรียน  22  หน่วยกิต 
1991101  ความเป็นครูไทยในบริบทโลก      2(1-2-3) 
1991201  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสำหรับคร ู    3(2-2-5) 
1991301  การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1991501  ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู      2(1-2-3) 
1992301  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้      2(1-2-3) 
1992401  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1992501  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการศึกษา     2(1-2-3) 
1993401  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1993601  การประกันคุณภาพการศึกษา      2(1-2-3) 
  2.1.2 วิชาฝึกประสบการณว์ชิาชีพ   ให้เรียน  14  หน่วยกิต 
1992701  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     1(90) 
1993701  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     1(90) 
  (ต้องเรียนวิชา 1992701 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ผ่านมาก่อน) 
1994701  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(540) 

(ต้องเรียนวิชา 1993701 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ผ่านมาก่อน) 
1994702  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540) 
  (ต้องเรียนวิชา 1994701 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ผ่านมาก่อน) 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก                         ให้เรียน  66   หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชาบงัคบัเรียน         ให้เรียน  45   หน่วยกิต 
3521105 การบัญชีชั้นต้น        3(2-2-5) 
3523405 การภาษีอากร        3(3-0-6) 
3581102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     3(3-0-6)  
3591201 องค์การและการบริหารทรัพยกรมนุษย ์     3(3-0-6) 
3591202 การตลาดและการบริหารการตลาด      3(3-0-6) 
3592111  การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถติิ      3(3-0-6) 
3592212 การวางแผนและการบริหารทางการเงิน     3(3-0-6) 
3592214 การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ     3(3-0-6) 
3593210 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาธุรกิจ     3(3-0-6) 
3593103 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ      3(3-0-6) 
3593311 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการความเสี่ยง    3(3-0-6) 
3593624 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ธุรกจิและอาชีวศึกษา    3(2-2-5)  
  (ต้องเรียนวิชา 1992301 วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู ้ผ่านมาก่อน) 
3593408 สัมมนาทางการสอนอาชีวศึกษาและพาณิชยศาสตร์    3(2-2-5) 
3991601 หลักเศรษฐศาสตร ์       3(3-0-6)  
3992601 กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
  2.2.2 วิชาเลือกเรียน                  ให้เรียน  21   หน่วยกิต 

เลือกจำนวน 1 ชุดวิชา 
ก. ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน 

3592501 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร      3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 3991601 หลักเศรษฐศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 
3592502 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 3991601 หลักเศรษฐศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 
3592503 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ 1     3(3-0-6) 
3593502 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ 2     3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 3592503 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ 1 ผ่านมาก่อน) 

 3593503 การลงทุนในตราสารอนุพันธ ์      3(3-0-6)  
  (ต้องเรียนวิชา 3592503 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ 1 ผ่านมาก่อน) 
3593504 การลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความซับซ้อน   3(3-0-6) 
  (ต้องเรียนวิชา 3592503 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ 1 ผ่านมาก่อน) 
3593505 สินทรัพย์ดิจิทัลและเงินดิจิทัล      3(3-0-6) 

ข. ชุดวิชาการตลาด 
3541102 พฤติกรรมผู้บริโภค       3(3-0-6) 
3541602 นวัตกรรมและการตลาดเชิงสรา้งสรรค์     3(2-2-5) 
3542114 การบริหารช่องทางการตลาด       3(3-0-6) 
3542202 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสนิค้า      3(2-2-5) 
3543209 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ           3(2-2-5) 
3543312 กลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เกตติง       3(2-2-5) 
3543701 การวิจัยการตลาด        3(2-2-5) 
  ค. ชุดวิชาการจดัการโลจิสตกิส์ 
3581402      การจัดการการขนส่ง             3(2-2-5)  
3582201      การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินค้า     3(2-2-5) 
3582301      การจัดการการจัดหาและการจดัซื้อ      3(3-0-6)  
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3582402      การจัดการกิจการพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 
3582404      การจัดการเพ่ือการส่งออกและการนำเข้า                    3(3-0-6)         
3583401      การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
3584102 การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน   3(2-2-5) 
  ง. ชุดวิชาการจดัการทรัพยกรมนุษย์ 
3621103  การสรรหาและการคัดเลือกทรพัยากรมนุษย์     3(2-2-5)  
3622104  การบริหารผลการปฏิบัติงาน       3(3-0-6)  
3622105  การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกลู     3(2-2-5)  
3622106  การบริหารแรงงานสัมพันธ์       3(3-0-6)  
3622202  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้      3(2-2-5)  
3623110  การจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงาน      3(2-2-5)  
3623402  นวัตกรรมและเคร่ืองมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6)  

จ. ชุดวิชาการบญัช ี
3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1       3(2-2-5) 
3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2       3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน) 
3522111 การบัญชีต้นทุน        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน) 
3522301 การจัดการต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ      3(2-2-5)  
  (ต้องเรียนวิชา 3522111 การบัญชีต้นทุน ผ่านมาก่อน) 
3524104 การบัญชีชั้นสูง 1        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 
   ผ่านมาก่อน) 
3524105 การบัญชีชั้นสูง 2        3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2  

ผ่านมาก่อน)  
3524205 การบัญชีภาษีอากร       3(2-2-5) 
  (ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น  และ 3523405 การภาษีอากร ผ่านมาก่อน) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ี 

เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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ภาคผนวก 
  



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           303          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 

การใช้งานระบบบริการนักศึกษา 

❖ การเข้าใช้งานระบบ 

การใช้งานระบบบริหารการศึกษานั้นสามารถเรียกเข้าใช้งานได้จาก http://www.aru.ac.th เลือก  

ระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1 การเข้าใช้งานระบบ 
 

เมื่อเลือก ระบบบริการนักศึกษา  หน้าจอจะแสดงข้อมูลให้เลือกลิงค์เข้าระบบ ซึ่งสามารถเลือก EU ใด้ก็ได้ 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 2 การเข้าใช้งานระบบ 
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❖ ระบบบริการนักศึกษา 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน ได้โดยคลกิที ่ ระบบบริการนักศึกษา  กรอกข้อมูลเข้าระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3 การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 
 
 

❖ ข้อความ 
ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลกิที่  ข้อความ เพ่ือใช้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูป 4 หน้าจอข้อความ 

 

คลิกเมื่อต้องการลบข้อความ 

ระบุ Username 
(ชอผู้ใช้งาน) 

ระบุ Password 
(รหัสผ่าน) 

คลิกเพ่ือเข้าสู่
ระบบ 

แสดงข่าวสารและกิจกรรม 
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รูป 5 หน้าจอส่งข้อความติดต่ออาจารย ์
 

การสง่ข้อความติดต่ออาจารย ์
คลกิท่ีปุ่ม      เพ่ือส่งข้อความติดต่ออาจารย์ 

 

 1. ระบุหรือคลิกที ่  เพ่ือเลือก อาจารย์ ที่ต้องการ 
 2. ระบุเร่ือง 
 3. ระบุข้อความที่ต้องการติดต่ออาจารย์ 
 4. คลกิเลอืก สถานะ การส่งขอความท่ีต้องการ 

5. คลกิท่ีปุ่ม  เมื่อต้องการแนบไฟล ์

6. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือส่งข้อความติดต่ออาจารย์ 
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รูป 6 หน้าจอเลือกอาจารย ์
❖ ข้อความทีส่่ง 

ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลกิที่ ข้อความที่สง่ เพ่ือตรวจสอบข้อความที่จัดส่งใหอ้าจารย์ผู้สอน 

  

 

 

 

 

 

 

  

รูป 7 หน้าจอข้อความที่สง่ 
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❖ หลักสูตร/การเรียนการสอน 

   ข้อมูลหลักสูตร 
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลกิที ่หลักสูตร/การเรียนการสอน >> ข้อมูลหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 8 หน้าจอค้นหาข้อิมูลหลักสูตร 

 

วิธีค้นหาข้อมูลหลักสูตรมดีงัน้ี 

คลิกที ่  เมื่อต้องการค้นหาข้อมลูหลักสูตร 
1. คลิกเลอืก ปีหลักสตูร ท่ีต้องการ 
2. คลกิเลอืก คณะ ท่ีต้องการ 
3. คลิกเลือก สาขาวิชา ที่ต้องการ 
4. คลกิเลือก ระดับการศึกษา ท่ีต้องการ 
5. คลิกเลือก หลักสูตร ท่ีต้องการ 

6. คลกิท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลหลกัสตูร 
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รูป 9 หน้าจอข้อมูลหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 10 หน้าจอโครงสรา้งหลักสูตร 

วิธีดูโครงสร้างหลักสูตรมดีังน้ี  

คลิกที่    เมื่อต้องการดูโครงสร้างหลักสูตร คลิกที่ปุ่ม         เมื่อต้องการพิมพ์โครงสร้างหลักสูตร 
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รูป 11 หน้าจอแผนการเรียน 

วิธีดูแผนการเรียนมดีงัน้ี 

คลิกที่     เม่ือต้องการดูแผนการเรียน ปุ่ม  เมื่อต้องการพิมพ์ 

 

❖ ตารางเรียนตารางสอน 

   ตารางเรียน 

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลกิที ่ตารางเรียนตารางสอน >> ตารางเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 12 หน้าจอค้นหาตารางเรียน 

วิธีค้นหาตารางเรียนมีดงัน้ี 

คลกิที ่  เม่ือต้องการค้นหาตารางเรียน 

1. คลิกเลือก ปีการศึกษา ท่ีต้องการ   2. คลกิเลอืก ประเภทนักศึกษา ที่ต้องการ 
3. คลกิเลือก คณะ ท่ีต้องการ    4. คลิกเลือก สาขาวิชา ที่ต้องการ 
5. คลิกท่ีปุ่ม     เพ่ือค้นหาตารางเรียน 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           310          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 13 หน้าจอตารางเรียน 
 

❖ ตารางสอนอาจารย์ 
ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกท่ี ตารางเรียนตารางสอน >> ตารางสอนอาจารย์ 

 
  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 14 หน้าจอค้นหาตารางสอนอาจารย์ 
 
วิธีค้นหาตารางสอนอาจารยม์ีดงัน้ี 

คลิกที ่  เม่ือต้องการค้นหาตารางสอนอาจารย์ 
1. คลกิเลือก ปีการศึกษา ท่ีต้องการ  2. ระบุ อาจารย์  

3. คลกิท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหาตารางสอนอาจารย์ 

คลิกเพ่ือดูคำอธิบายรายวิชา  

 

คลิกเพ่ือดูรายละเอียดวิชา 
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รูป 15 หน้าจอข้อมูลตารางสอนอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 16 หน้าจอดูข้อมูลตารางสอนอาจารย ์
 

 

วิธีดขู้อมูลตารางสอนอาจารย์มีดงัน้ี 

คลกิที ่  เมื่อต้องการดูข้อมูลตารางสอนอาจารย์ 
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❖ ตารางสอบ 
 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลกิที่ ตารางเรียนตารางสอน >> ตารางสอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 17 หน้าจอค้นหาตารางสอบ 

 
วิธีค้นหาตารางสอบมีดงัน้ี 

คลิกที ่  เมื่อต้องการค้นหาตารางสอบ 
1. คลิกเลือก ปีการศึกษา ท่ีต้องการ 
2. คลกิเลือก ประเภทนักศึกษา ที่ต้องการ 
3. คลกิเลอืก คณะ ท่ีต้องการ 
4. คลิกเลอืก สาขาวิชา ที่ต้องการ 
5. คลิกเลอืก ประเภทการสอบ ท่ีตอ้งการ 
6. คลิกท่ีปุ่ม        เพ่ือค้นหาตารางสอบ 
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รูป 18 หน้าจอข้อมูลตารางสอบ 

 

❖ ตารางรายวิชาที่ลงทะเบียน 

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลกิที ่ตารางเรียนตารางสอน >> ตารางรายวิชาท่ีลงทะเบียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

รูป 19 หน้าจอค้นหาตารางรายวิชาที่ลงทะเบียน 
 
วิธีค้นหาตารางรายวิชาท่ีลงทะเบียน มีดงัน้ี 

คลกิที ่  เพ่ือเลือก ปี/เทอม ท่ีต้องการ คลกิที่ปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ตารางรายวิชาท่ีลงทะเบียน 

คลิกเพ่ือดูคำอธิบาย
รายวิชา 

  

คลิกเพ่ือดูข้อมูลติดต่ออาจารย์ 

คลิกเพ่ือดูห้องสอบ
สอบ 
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รูป 20 หน้าจอดคูำอธิบายรายวิชา 

❖ ผลการเรียน 
 ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกท่ี ผลการเรียน >> ดูผลการเรียน  
 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 21 หน้าจอดูผลการเรียน 

วิธีดูผลการเรียน มีดงัน้ี 

คลกิที ่เพ่ือเลือก  ปี/เทอม ท่ีต้องการ 
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❖ รายชื่อนักศึกษา 
 ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกท่ี ผลการเรียน >> รายชื่อนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 22 หน้าจอรายชื่อนักศึกษา 

❖ ลงทะเบียนเรียน 
 ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกท่ี ผลการเรียน >> ลงทะเบียนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 23 หน้าจอสำหรับการลงทะเบียนเรียน 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           316          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 
การลงทะเบียน 
1. นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาเรียนก่อนการยืนยันรายวิชา เมื่อต้องการยืนยัน ให้กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน 
2. กรณีที่ต้องการลบ วิชาเรียน ให้กด เครื่องหมาย X เพ่ือลบรายวิชาก่อนกดยืนยันการลงทะเบียน 
3. กรณีที่ต้องการเพ่ิมรายวิชา ให้กดปุ่ม เพ่ิมวิชา และใส่รหสัวิชาหรือชือ่วิชาที่ต้องการแล้วกดค้นหา และทำการเพ่ิมรายวิชาที่ต้องการ 
ทั้งนี้ต้องตรวจสอบ วันเวลา และรหัสสอบไม่ให้ซ้ำซ้อน หรือตรงกัน กรณีที่ตรงกันจะลงทะเบียนเรียนไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 24 หน้าจอสำหรับการเพิ่มวิชาเรียน  

❖  ตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

  ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลกิท่ี ผลการเรียน >> ตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

 

 
 

รูป 25 หน้าจอตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           317          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 

❖  ค่าธรรมเนียมการเรียน 

   ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลกิท่ี ผลการเรียน >> ค่าธรรมเนียมการเรียน 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูป 26 หน้าจอค้นหาคา่ธรรมเนียมการเรียน 

 

วิธีค้นหาค่าธรรมเนียมการเรียน มีดงัน้ี 

คลิกที ่  เมื่อต้องการค้นหาค่าธรรมเนียมการเรียน 
 1. คลิกเลอืก รุ่น ที่ต้องการ 
 2. คลิกเลอืก ประเภทนักศึกษา ที่ต้องการ 
 3. คลกิเลอืก คณะ ท่ีต้องการ 

4. คลิกเลอืก สาขาวิชา ที่ต้องการ 
 5. คลิกท่ีปุ่ม             เพ่ือค้นหาค่าธรรมเนียมการเรยีน 
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❖  พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน 

   ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลกิท่ี ผลการเรียน >> พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูป 27 หน้าจอค้นหาคา่ธรรมเนียมการเรียน 

 

นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน โดยเข้าไปท่ีเมนูพิมพ์ใบแจ้งชำระ
ค่าลงทะเบียนและคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ ใบแจ้งหนีจ้ะแสดงขึ้นมาให้พิมพ์เพ่ือนำไปชำระเงินตามช่องทางท่ีกำหนด 
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❖ ข่าวสารและกิจกรรม 

 ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกท่ี ข่าวสารและกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 28 หน้าจอข่าวสารและกจิกรรม 

❖ ปฏิทินการศึกษา 
 ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกท่ี ปฏิทินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 29 หน้าจอปฏิทินการศึกษา 

❖ คู่มือการใช้งานระบบ 

 ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกท่ี คู่มือการใช้งานระบบ 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
รูป 30 หน้าจอคู่มือการใช้งานระบบ 

 

 

คลิกเมื่อต้องการอ่านรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม 
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ระบบบริหารการศึกษา 
สามารถเข้าใช้งานได้ท่ี https://www.aru.ac.th/regis/?page=euni 
ท้ังนี้ Browser Recommended ท่ีรองรับการเข้าใช้งานดังนี้    
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=OaMUDNOigYs 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

วิธีการเข้าใช้งาน WIFI ของมหาวทิยาลัย 
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https://www.aru.ac.th/regis/?page=euni
https://www.youtube.com/watch?v=OaMUDNOigYs
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

 
 
 
 

  

หน่วยงาน เบอร์ตรง 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   0 3527 6555 
2.  คณะครุศาสตร์ 0 3532 2084 
3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 3524 5400 
4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3524 5888 
5.  คณะวิทยาการจัดการ 0 3532 2085 
6.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 3524 5165 
7.  กองบริการการศึกษา 0 3524 1196 
8.  กองพัฒนานักศึกษา 0 3532 2080 
9.  งานการเงินและบัญชี 0 3524 5164 
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คู่มือนักศึกษา ปกีารศึกษา 2565 
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ช่ือและนามสกุล : …………………………………………………………………………………..                   รหัสประจ าตัวนักศึกษา……………………..

บั
งคั
บ

เลื
อก

P P

/ GE64101 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 3 ( 3 - 0 - 6 ) P

/ GE64102 อยุธยาศึกษา 3 ( 3 - 0 - 6 ) P
/ GE64201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 ( 3 - 0 - 6 ) P

/ GE64202 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้ 3 ( 3 - 0 - 6 ) P
/ ( - - ) P

/ ( - - ) P

/ ( - - ) P

/ ( - - ) P

/ ( - - ) P

/ ( - - ) P

/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
/ ( - - )

/ ( - - )
วิชา

วิชาPre-/เรียน

เพ่ิมโดยไม่นับ

หน่วยกิต

แบบบันทึกข้อมูลการเรียนรายบุคคล

หมวด

วิชา
กลุ่มวิชา

ภาคเรียน/ปี

การศึกษา

(X/XXXX)

รหัสวิชา

XXXXXXX

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

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

หมายเหตุ(ถ้ามี) : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………………………………………………

อ่ืนๆ

วิชาชีพ/แกน

มนุษย์กับสังคม

และวัฒนธรรม

รวม หน่วยกิต

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

เลือกเสรี

อาจารย์ท่ีปรึกษา: …………………………………..สาขาวิชา: ………………………………………………………………..คณะ: ……………………………………………..

เก
รด

ภาษาและการ

ส่ือสาร

ช่ือวิชา

หน่วยกิต/ช่ัวโมง 

(ตามหลักสูตร)

(X(X-X-X))

เลือก

เสรี

ช่ือผู้สอน

สร้างเสริมอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย

(ให้เลือกเรียนรายวิชาใน กลุ่มวิชาเทคโนโลยี อย่างน้อย 3 หน่วยกิต)

ศึกษา

ท่ัวไป

การใช้ชีวิตใน
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เฉพาะ

วิชาเอก/

วิชาบังคับ/วิชา

เลือก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สามารถ Download แบบบนัทึกข้อมูลการเรียนรายบุคคล ได้ที่ https://bit.ly/3B4cYmW 



 




