
 



   
 
 
 
 
 
 
 

  ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วเหลืองแดง 
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ด้วยความยินดียิ่ง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาที่
เก่าแก่มีอายุครบรอบ 115 ปี ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ที่ผ่านมาผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติมากมาย ในปัจจุบันมีพันธกิจหลัก          
ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ          
การพัฒนาท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก ประสบปัญหา
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้เฝ้าระวัง ป้องกันไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการช่วยเหลือ
เยียวยานักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และช่วยเหลือสังคม ชุมชนในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง 
  ปัญหา COVID-19 น าไปสู่การปรับตัวด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน           
ในทุก ๆ มหาวิทยาลัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
ก็มีการสนับสนุนเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ในโอกาสนี้ขอส่งความปราถนาดีไปยังนักศึกษาใหม่ทุกคน ขอให้        
มีสุขภาพแข็งแรง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใฝ่หาความรู้ ท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังตั้งใจไว้ทุกประการ 

  
 

 
 

  
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 



  

         

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               ก            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 
สารบัญ 

 เรื่อง            หน้า 
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ตอนที ่1 แนะน า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       1 
  สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      2 

 สีประจ ามหาวิทยาลัย ธง ดอกไม้ คติธรรม       3 
  รายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ        4 
  ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       5 
  หัวหน้าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน        7 
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์      8 

 ค่านิยมองค์กร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นโยบาย      8 
  แนะน าหน่วยงาน คณะครุศาสตร์        11 
  แนะน าหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      12 
  แนะน าหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      15 
  แนะน าหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ        17 
  แนะน าหน่วยงาน สถาบันอยุธยาศึกษา        19 
  การแบ่งส่วนราชการ          22 
  รายนามผู้บริหาร          25 
  กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ และรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะ     26 
  กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะ   31 
  กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายช่ืออาจารย์ประจ าคณะ   37 
  กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ และรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะ    42 
ตอนที ่2 ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง         
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา  
 และปริญญาตรี พ.ศ. 2560         47 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีได้รับ 
 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550   59 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน  
 และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552   61 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน  
 และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557  64 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               ข            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

สารบัญ 
 เรื่อง            หน้า 
ตอนที ่2 ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน  
 และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2558  65 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นราย  วิชาเรียน และการศึกษา 
 รายวิชาเรียนเพิ่มเติม พ.ศ. 2558         66 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน  
 การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552         67 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์  
 จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรระดับ  
 ปริญญาตรี พ.ศ. 2553          68 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน  
 การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558   71 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   73 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง  

 พ.ศ. 2556           75 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การย้ายสาขาวิชาเรียนส าหรับนักศึกษา  
 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559         76 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การด าเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558 79  

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 84 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และการจ่ายเงิน 
 เพื่อจัดการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561     90
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2563        93 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 ศึกษาภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ      96 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเกบ็เงินบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงิน   
 เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560      97 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและ 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ       99 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
 ส าหรับนักศึกษา           102 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               ค            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

สารบัญ 
 เรื่อง            หน้า 
ตอนที ่2 ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษ  

ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560         104 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายส่งเสริมทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล 
ให้กับนักศึกษา           106 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
 และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  108 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษา 
 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พ.ศ. 2552         112 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550   114 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย 
 นักศึกษา พ.ศ. 2557            120 
  ข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาสามารถยกเว้น/เทียบโอนรายวิชาได้ ประจ าปีการศึกษา 2563  123 
ตอนที ่3 หน่วยงานบริการนักศึกษา          
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       152 
  กองบริการการศึกษา การบริการนักศึกษา       155 
  สหกิจศึกษา           156 

 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ       158 
  ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      160 
  บริการไปรษณีย์          161 
  ค าถาม – ค าตอบ ส าหรับเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวกับนักศึกษา     162 
ตอนที ่ 4  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร           173 
โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและค าอธิบายรายวิชา       174 
 คณะครุศาสตร์   
 สาระส าคัญของหลักสูตร          196 
   คณิตศาสตร์ 4 ปี         197 
   สังคมศึกษา 4 ปี         201 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               ง            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

สารบัญ 
 เรื่อง            หน้า 
 คณะครุศาสตร์ (ต่อ)  
   การศึกษาปฐมวัย 4 ปี        205 
   คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี        209 
   วิทยาศาสตร์ 4ปี         213 
   พลศึกษา 4 ปี         218 
   การสอนภาษาไทย 4 ปี        224 
   การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี        228 
   การประถมศึกษา 4 ปี        232 
   การศึกษาพิเศษ 4 ปี         237 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระส าคัญของหลักสูตร          241 
   ภาษาอังกฤษ 4 ปี         243 
   ภาษาไทย 4 ปี         248 
   ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี         253 
   การสอนภาษาจีน 4 ปี        258 
   การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี       263 
   สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี      268 
   ประวัติศาสตร์ 4 ปี         273 
   ดนตรีศึกษา 4 ปี         277 
   ดนตรีสากล 4 ปี         286 
   ประยุกต์ศิลป ์4 ปี         294 
   ศิลปะการแสดง 4 ปี         298 
   นิติศาสตร์ 4 ปี         302 
   นิเทศศาสตร์ 4 ปี         307
   รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี        311 
   การปกครองท้องถิ่น 4 ปี        316 
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สารบัญ 
 เรื่อง            หน้า 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระส าคัญของหลักสูตร              321 
   เกษตรศาสตร์ 4 ปี         323 
   เคมี 4 ปี          328 
   คหกรรมศาสตร์ 4 ปี         333 
   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี        339 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี        344 
   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี       349 
   คณิตศาสตร์ 4 ปี         354 
   จุลชีววิทยา 4 ปี         359 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี      365 
   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี        370 
   เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี        375 
   วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี        379 
   วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี         384 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)       389 
   สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี        393 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 สาระส าคัญของหลักสูตร          397 
   การบัญชี 4 ปี         399 
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี       406 
   การตลาด 4 ปี         410 
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี        414 
   การจัดการ 4 ปี         419 
   การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี        424 
   การจัดการธุรกิจชุมชน 4 ปี        428 
   การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี        432 
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สารบัญ 
 เรื่อง            หน้า 
 คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 
   การจัดการธุรกิจธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี      437 
   การท่องเที่ยว 4 ปี         441 
   เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี       447 
ภาคผนวก 
-  การใช้งานระบบบริการนักศึกษา ส าหรับนักศึกษา       453 
-  หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      487 
-  Download คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563        488 
-  ตารางบันทึกข้อมูลการเรียนตลอดหลักสูตร        489 
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  ตอนที่ 1 แนะน ำ 
           มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ    
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที ่ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร
กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นเศวตฉัตรตั้งอยู่บน
พระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า “ทรงมีพระบรมเดชำนุภำพในแผ่นดิน” โดยที่วันที่บรมราชาภิเษก      
ตามโบราณราชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศและสมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษกจากทิศทั้งแปด          
มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกรจารึกชื่อสถาบันราชภัฏ ต่อมาเมื ่อสถาบันราชภัฏได้
ปรับเปลี ่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย จารึกชื ่อท ่อนบนเป็นภาษาไทยว่า “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ” ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHRANAHKON SI AYUTTHAYA RAJABHAT 
UNIVERSITY” 

สีน  ำเงิน : แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “รำชภัฏ” 
  สีเขียว :   แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
  สีทอง :   แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
  สีส้ม :  แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สีขำว : แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
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สีประจ ำมหำวิทยำลัย 

สีเหลือง  แดง  

 
 

ธงประจ ำมหำวิทยำลัย 

สีเหลือง (อยู่ด้านบน) 
สีแดง (อยู่ด้านล่าง) 
มีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง 

 
 

ดอกไม้ประจ ำมหำวิทยำลัย 

ดอกโสน 

 
 
 
 
 
 
 
 

คติธรรมประจ ำมหำวิทยำลัย 

สิกขา กาโม  ภวํ  โหติ หมายถึง ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ 
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รำยชื่อ 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ 38 แหง่ 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบรุ ี มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธาน ี มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุินทร ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏชยัภูม ิ
มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ ์
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ประวัติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
ระยบัศร ี กาญจนะวงศ์* 

1. บทน ำ 
 
 คนที่อยู่กรุงเก่าอย่างเจ้าของ 
 โปรดช่วยมองให้ซึ้งถึงความหลัง 
 โรงเรียนฝึกหัดครู  ที่หลังวังฯ 
 คือการตั้งต้นชีวิต  วิทยาลัย  ( ครูพระนครศรีอยุธยา ) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-35276-555 โทรสาร 0-3532-2076 
 ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้าง
โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษมสอนวิชาสามัญอนุโลม
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1-2-3 แต่เพิ่มวิชาคร ู
 พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.) 
 พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียด 
 พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียดแห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
 พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม โดยแยกเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียน
ฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม  

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลมโรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณด้านข้างวัดวรโพธิ์
ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ท่ี ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน 
 พ.ศ.2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2497  
 พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ.ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมการฝึกหัดครูรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
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 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์          
ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  
ท าการผลิตครูหลายระดับ 
 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 รับจากผู้มีวุฒิ
เดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและ
ศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขาวิชาชีพครูครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับ              
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี พร้อมๆกัน 
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครู              
เมื่อวันที ่14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  
 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 
 พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับใช้ท า
ให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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หัวหน้ำสถำนศึกษำจำกอดีตถึงปัจจุบัน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 

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

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

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

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

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 2547 – 2552 รศ.สุวิทย์  เฑียรทอง 
 2552 – 2556 ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ ์
 2556 – 2556 ดร.อุทัย  ดุลยเกษม (รักษาการฯ) 
 2556 – 2557 นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท ์(รักษาการฯ) 
 2557 – 2557 ดร.เกษม  บ ารุงเวช (รักษาการฯ) 
 2557 – 2558 รศ.ดร.นพวรรณ   ธีระพันธ์เจริญ (รักษาการฯ) 
 2558 – 2562 ดร.เกษม   บ ารุงเวช 
 2562 – ปัจจุบัน รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  

 
ณ วันที ่ 5  มิถุนายน  2562 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             8            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

ปรัชญำ 
      คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถ่ิน สานศิลป์มรดกโลก 
 
วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนาครูที่ มี สมรรถนะเพื่ อการพัฒนาท้ องถิ่ น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่ องเที่ ยว 
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภายในปี 2564 
 
พันธกิจ 
 1.  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
สากล 
 2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิ ใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และ 
ของชาต ิ
 4.  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
 6.  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 8.  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
เอกลักษณ์ 
 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เชี่ยวชาญงานครู  เชิดชูมรดกโลก 
 
อัตลักษณ ์
 มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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ค่ำนิยมองค์กร 
 เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้ 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยมี เป้ าประสงค์ ในการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเป็น 
คนเก่งมีความรู้ รักท้องถ่ินและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ดังนี้ 

1. ด้ำนควำมรู้ มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้ 
2. ด้ำนควำมคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ 
3. ด้ำนทักษะ มีทักษะการสื่อสารแลการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการท างานเป็นทีม มีทักษะในการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
4. ด้ำนบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

 
นโยบำย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัย มี
อ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตแล ะส่งเสริมวิทยฐานะครู           
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศและสอดคล้องกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับ 
กลุ่มประชาคมอาเซียน 
 3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของ
อยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างย่ังยืน 
 4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการให้บริการทาง
วิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุน พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน า
วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและ 
การวิจัยสู่ระดับสากล 
 10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถแข่งขัน 
ได้ในระดับสากล 

11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 
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แนะน ำหน่วยงำน 
 คณะครุศำสตร ์
การผลิตครูนับว่าเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 นับมาถึงบัดนี้

เป็นเวลาหนึ่งศตวรรษแล้ว ถึงแม้ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัย สามารถเปิดสอนวิชาการในสาขาอื่นๆ มหาวิทยาลัยก็ยังตระหนักว่า             
การผลิตครูมีความส าคัญและจะต้องด าเนินการต่อไป โดยการลดปริมาณการผลิตครูลง แต่ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นคุณภาพของ
การผลิตครูให้เข้มข้นยิ่งข้ึน มีวิธีการสรรหาผู้ที่จะมาเรียนครู เพื่อจะได้เลือกสรรคนดีมีคุณธรรม และบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็น
ครูที่ดีในอนาคตมาเข้าเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยในอนาคต นอกจากนั้นในการผลิตครู 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งคุณภาพทางวิชาการควบคู่กันไปกับการพัฒนาด้าน 
คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาครูอย่างจริงจัง 

นอกเหนือจากการผลิตครูตามหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังมีภารกิจในการส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมครูประจ าการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และวิทยฐานะของบุคลากรเหล่านั้นให้มีความรู้และ
คุณวุฒิสูงข้ึน และนอกจากนั้นยังจัดให้มีการอบรมครูระยะสั้นในหลักสูตรเฉพาะ โดยประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงได้ท าหน้าที่ส่งเสริมวิทยฐานะครูอย่างสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ในจังหวัดสระแก้ว 

นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา1 
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 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ในขณะที่เป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา             

โดยเปิดสอนในระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี 
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรทั้งในระดับ ปริญญา และอนุปริญญา ในหลายสาขา   
พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัย

ครู ท าให้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ได้
พัฒนามากข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรี และ
อนุปริญญา ทั้งภาคปกต ิและภาคพิเศษ 
 พ.ศ. 2545 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในภาคเรียนที่ 1/2545 และ
ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโครงการ          
จัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาส าหรับชุมชน (กศ.อช.) ที่ศูนย์จังหวัดนครนายก และจังหวัดอ่างทอง  
 พ.ศ. 2547 “สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยได้มีผลบังคับใช้มา
ตั้งแต่วันที ่15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา  
 พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 16 เล่มที่ 
123 ตอนที่ 74ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ได้ออกประกาศให้แบ่งส่วน
ราชการในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี ้

1. ส านักงานคณบดี  
2. ภาควิชามนุษยศาสตร์   
3. ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

 ปัจจุบันคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มีกำรบริหำรงำนภำยในคณะ ดังนี  
  1. ส ำนักงำนคณบด ีมีการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้ 
    1.1 งานบริหารทั่วไป   1.2 งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
   1.3 งานบริการและพัฒนานักศึกษา 1.4 งานบัณฑิตศึกษา 
  2. ภำควิชำมนุษยศำสตร ์มีการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย 9 สาขาวิชา 2 กลุ่มวิชา ดังนี ้
   2.1  สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  2.2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   2.3  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  2.4  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
   2.5  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  2.6  สาขาวิชาดนตรีสากล 
   2.7  สาขาวิชาภาษาไทย   2.8  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
   2.9  สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา  
   2.10 กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา  2.11 กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ 
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  3. ภำควิชำสังคมศำสตร์ มีการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา 1 กลุ่มวิชา ดังนี ้
   3.1  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 3.2  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   3.3  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  3.4  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
   3.5  สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 3.6  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
   3.7  กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ 
 

 ปรัชญำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  “คุณภาพ คุณธรรม น้อมน าวิถีไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล” 

วิสัยทัศน์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน” 

พันธกิจคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการ และบุคลิกภาพดี 
2. วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และของชาต ิ

   4. เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
   5. ศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เอกลักษณ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล 
 อัตลักษณ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานรวมพลจิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม 
น าเสนอโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน 

กิจกรรมนิเทศปลอ่ยของ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2562 
ตอน Music Space “ปล่อยใจไปกับเพลง ครื้นเครงไปกับเพื่อน” 
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กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์” 
ให้ความรู้ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี  

และนาฏศิลป์ ณ ชุมชนบ้านลาว และโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 

กิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี 2563 
เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ 

อันเป็นการส่งเสริมการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 

โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)  
ในพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการเผยแพรค่วามรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน ครั้งที่ 2  
บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ  
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 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินงานในด้านการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรที่ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพในระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการด ารงชีวิต พัฒนาก าลังคนที่สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งใน
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทส าคัญมากขึ้น เป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรม (innovation) ที่ตอบสนองนโยบายประเทศ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซ่ึงการสร้างนวัตกรรมจ าเป็นต้องใช้การเรียนรู้ การสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ความรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆ ก่อให้เกิด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาของหลักสูตรให้ก้าวหน้าทางวิทยาการ มุ่งเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับส่งเสริมการฝึกปฏิบัติ และยังมีการ
จัดหาแหล่งเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาในด้านการใช้ชีวิต เพื่อส่งเสริมให้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถด ารงชีวิตได้บนฐานของความรอบรู้ควบคู่คุณธรรม 
 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาและการด าเนินการของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นไปตาม
เอกลักษณ์ของบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 

1. บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ ในสถานประกอบการทั้ง
ในภาครัฐ และเอกชนได้ 

2. บัณฑิตสามารถใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ินและประเทศ 

3. บัณฑิตมีจิตส านึกดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 
 

 

 

 

 

 

                 

 
 
 

                   สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                                 พิธีไหว้ครูพระคุณที่สาม 
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             กิจกรรมค่ายรักษ์วิทย์ ณ ท้องฟ้าจ าลอง     มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 
                    
 
 
 

      การเรียนการสอน       กิจกรรมบริการวิชาการให้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
              
 
   

        กิจกรรมสัมมนาผู้น านักศึกษา    กิจกรรมรับน้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 คณะวิทยำกำรจัดกำร 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยราชการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีพัฒนาการ
จากคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2527 ที่จัดสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ
ให้กับคณะต่างๆ ที่เลือกเรียนวิชาพื้นฐานหลักๆ ที่ส าคัญ เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการสหกรณ์ วิชาการตลาด วิชาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ปีต่อๆมา เริ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการของตนเอง ในระดับอนุปริญญา เช่น วิชาเอกการ
จัดการทั่วไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ และเริ่มรับอาจารย์เพิ่มขึ้นตามจ านวนนักศึกษาที่มากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งรับโอนอาจารย์ในวุฒิ
การศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีพ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนในหลายสาขามากขึ้น ทั้งระดับปริญญาตรี และ
อนุปริญญา ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะอีกครั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และคณะวิชาวิทยาการจัดการ และปรับเป็นคณะวิทยาการจัดการและสามารถเปิดสอนระดับปริญญาโท ด้าน
บริหารธุรกิจเป็นผลส าเร็จ ในปี พ.ศ. 2548 และในปัจจุบันได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น เช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตในสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน รวมถึงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ซึ่ง
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ปฏิบัติการ (Work Integrated Learning : WIL) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน (บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)) และหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

ปรัชญำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
  “ความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 2564” 

พันธกิจคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักสร้างงานและพึ่งพาตนเอง 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง และ

เรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 เอกลักษณ์คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ เพื่อชุมชนและท้องถิ่น 
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 อัตลักษณ์คณะวทิยำกำรจัดกำร 
  มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

ค่ำนิยมองค์กรคณะวิทยำกำรจัดกำร 
  รักษ์หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย       กิจกรรมสานสัมพันธ์ เสริมสุขภาพวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5  
        “ท าบุญไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย” 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
      กิจกรรมวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 9        กิจกรรมปฐมนิเทศและประกันคุณภาพนักศึกษาใหม่  
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 สถำบันอยุธยำศึกษำ 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ลักษณะอาคารเป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ด าเนินงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจ
ทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น 17 คน โดยการด าเนินงานแบ่งส่วนราชการใน
ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ออกเป็น 5 กลุ่มงานดังนี้ 
 1. งำนบริหำรงำนทั่วไป  ปฏิบัติงานธุรการ งานการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ จัดท าแผนงาน โครงการ ระบบงานประกัน
คุณภาพ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และการให้เช่าสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย ฯลฯ   
 2. งำนศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านอยุธยาศึกษา เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านอยุธยา
ศึกษา สร้างเครือข่ายท้องถิ่นด้านอยุธยาศึกษา ปฏิบัติงานเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึก
ทางด้านจริยธรรม คุณธรรม ด าเนินงานตามนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน ฯลฯ 
 3. งำนอยุธยำศึกษำ  ให้บริการห้องศูนย์ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับอยุธยาศึกษารวบรวมต ารา เอกสารงานวิจัย 
ให้บริการห้องสมุดทางประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้บริการข้อมูลด้านอยุธยาศึกษา           
เช่น เอกสาร วรรณกรรมท้องถิ่น ภาพและเสียง ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ส ารวจความต้องการในการก าหนด
หัวข้อการอบรมสัมมนาด้านอยุธยาศึกษา จัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ โดยมีนักวิชาการศึกษาให้บริการทุกวัน 
ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์ 
 4. หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ภาพวาดของศิลปินที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกวัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ฯลฯ 
 5. ศูนย์ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ให้บริการนิทรรศการหมุนเวียน เช่น 
ให้ความรู้เรื่องเรือนไทยภาคกลาง นิทรรศการหัวโขน นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ  
 
กิจกรรมท่ีสถำบันอยุธยำศึกษำ ให้บริกำรแก่นักศึกษำ และประชำชนท่ัวไป 
 กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ พิธีท าบุญวัดบรมพุทธาราม พิธีเวียนเทียนในวันส าคัญ
ต่าง ๆ กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 
 กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้วัฒนธรรมอยุธยำ เช่น การจัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา กิจกรรมน าเสนอผลงาน
วิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา กิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษา
วิชาการ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา  
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 กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมค่ายวัฒนธรรม 
 กิจกรรมสืบสำนโครงกำรตำมพระรำชด ำริและน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 กิจกรรมศึกษำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และเขตพื นที่บริกำร            
เช่น งานวิจัย และศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตพื้นที่บริการ กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล โครงการอบรม        
ยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว  
โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยุธยา-มรดกโลก 
 กิจกรรมของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (หน่วยอนุรักษ์ฯ) เช่น โครงการสัมมนา
การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เช่น โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา และกิจกรรม
สอนน้องเรียนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ท าบุญวัดบริมพุทธาราม   กิจกรรมเวียนเที่ยนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
   โบราณสถานที่ส าคัญในมหาวิทยาลัยฯ   
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กิจกรรมอบรมศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา 
 

                      
 

กิจกรรมอบรมตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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กำรแบ่งสว่นรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 
 
 

1. กองกลำง 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานการเงิน 
1.3 งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
1.4 งานช่วยอ านวยการผู้บริหาร 
1.5 งานตรวจสอบภายใน 
1.6 งานทรัพยากรบุคคล 
1.7 งานนิติการ 
1.8 งานบริการและฝึกอบรม 
1.9 งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
1.10 งานบัญชี   
1.11 งานพัสดุ 
1.12 งานสื่อสารองค์กร 
1.13 งานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง 
1.14 งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์ 
1.15 ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
1.16 ศูนย์หนังสือ 
 
 

 

2. กองนโยบำยและแผน 
2.1 งานบริหารงานทั่วไป 
2.2 งานติดตามและประเมินผล 
2.3 งานประกันคุณภาพ 
2.4 งานแผนงานและงบประมาณ 
2.5 งานวิเทศสัมพันธ์  
2.6 งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 
2.7 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ 

3. กองบริกำรกำรศึกษำ 
3.1 งานบริหารงานทั่วไป 
3.2 งานทะเบียนและประมวลผล 
3.3 งานบัณฑิตศึกษา 
3.4 งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
3.5 ศูนย์สหกิจศึกษา  
3.6 ศูนย์บริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

4. กองพัฒนำนักศึกษำ 
4.1 งานบริหารงานทั่วไป 
4.2 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
4.3 งานพัฒนานักศึกษา 
4.4 งานให้ค าปรึกษา แนะแนวการศึกษา และอาชีพ

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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คณะครุศำสตร ์

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานบริการและพัฒนานักศึกษา 
3. งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
4. งานบัณฑิตศึกษา 
5. โรงเรียนสาธิตมัธยม 

6. โรงเรียนประถมสาธิต 
7. โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
8. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
9. ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  

 
 
 

1. ส านักงานคณบด ี
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานบริการและพัฒนานักศึกษา 
1.3 งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
1.4 งานบัณฑิตศึกษา 

2. ให้มีงานบริหารงานทั่วไปในภาควิชามนุษยศาสตร์ 
3. ให้มีงานบริหารงานทั่วไปในภาควิชาสังคมศาสตร์ 
 
 
 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานบริการและพัฒนานักศึกษา 
3. งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

4. งานบัณฑิตศึกษา 
5. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 
 

 
1. ส านักงานคณบดี 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานบริการและพัฒนานักศึกษา 
1.3 งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
1.4 งานบัณฑิตศึกษา 
1.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1.6 ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ 
1.7 ศูนย์สะเต็มศึกษา  

2. ให้มีงานบริหารงานทั่วไปในภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
3. ให้มีงานบริหารงานทั่วไปในภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

สถำบันอยุธยำศึกษำ 

สถำบันอยุธยำศึกษำ 

 

 
1. ส านักงานผู้อ านวยการ 

    1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานบริการวิชาการ 
1.3 งานวิจัย 
1.4 งานยุทธศาสตรเ์พื่อพัฒนาท้องถิ่น     

 
 
 

1. ส านักงานผู้อ านวยการ 
  1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
  1.2 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 งานอยุธยาศึกษา 
  1.4 หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  1.5 ศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

 
1. ส านักงานผู้อ านวยการ 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
1.3 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.4 งานบริหารระบบสารสนเทศ  
  1.5 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
  1.6 งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.7 งานวิทยวิชาการ 
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รำยนำมคณะผู้บริหำร พ.ศ. 2563 
 
 1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 2. นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์  รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 3. ผศ.ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 4. ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น 
 5. ผศ.ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 6. ดร.นพดล  ปรางค์ทอง  รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

7. ดร.กิติมา  ทามาลี  7. ผศ.บุญไท  เจริฐผล   ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ผศ.บุญไท  เจริญผล   8. นายนรินทร์  อุ่นแก้ว   ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและกฎหมาย 
  9. นางสาวสุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ 
9. ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  10. ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล  คณบดีคณะครุศาสตร์   

 11. รศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 12. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 13. รศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 14. ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ  ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 15. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 16. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 17. ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 18. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   
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 คณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์ 
 

คณบดีคณะครุศาสตร์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน 
 หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมสาธิต     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์ 
 หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ     ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ 

 ประธานกลุ่มวิชาชีพครู     ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

   การประถมศึกษา    อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน 
   การศึกษาปฐมวัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร นิยมชัย 
   การศึกษาพิเศษ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา จุ้ยดอยกลอย 
   การสอนภาษาไทย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา 
   การสอนภาษาอังกฤษ    อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง 
   คณิตศาสตร์     อาจารย์สุพินดา เพชรา 
   คอมพิวเตอร์ศึกษา    ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง 
   พลศึกษา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์ ขาวส าลี 
   วิทยาศาสตร์     อาจารย์พัชราภร พูลบุญ 
   สังคมศึกษา        ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์   
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อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์ 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
1 ผศ.ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) กลุ่มวิชาชีพครู 

2 ดร.ชัยยศ  เดชสุระ ค.ด. (อุดมศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 

3 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน ค.ด. (บริหารการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 
4 ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 

5 ผศ.ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 

6 ดร.นริสานันท์  แมนผดุง ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 
7 นางสาวกนกพร  ศรีทองแดง วท.ม. (ชีววิทยา) กลุ่มวิชาชีพครู 

8 นางสาวจุฑามาส  นิลคง กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) กลุ่มวิชาชีพครู 

9 นางณัฏชญา  ธาราวุฒิ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 

10 ดร.ธานี  ชูก าเนิด ศษ.ด. (ภาวะผู้น าและนวัตกรรมทาง
การศึกษา) 

กลุ่มวิชาชีพครู 

11 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 
12 ผศ.ดร.บริบูรณ์  ชอบท าดี ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 
กลุ่มวิชาชีพครู 

13 ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้) 

กลุ่มวิชาชีพครู 

14 นายพิเชษฐ์  อยู่สด ศศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 

15 นายพิศาล  สีสด ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 

16 นางสาววนิดา  เรืองศาสตร์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 

17 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง Ed.D (Curriculum and Instruction) กลุ่มวิชาชีพครู 

18 นางสาววิจิตรตา  โป๊ะฮง ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 

19 นางสาววิลาสินี  วันปาน ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาชีพครู 
20 นางสาวศาสตร์บุญธาภา 

ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ 
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) กลุ่มวิชาชีพครู 

21 นางสาวสุพัตรา  ฟักอ่อน ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 

22 ดร.อิศรา  รุ่งทวีชัย ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา) กลุ่มวิชาชีพครู 
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อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์ 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
23 นางสาวจิราภรณ์  มีสง่า กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) การประถมศึกษา 

24 ผศ.รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล กศ.ม. (การประถมศึกษา) การประถมศึกษา 
25 นางสาวอัจฉราพรรณ  กันสุยะ กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการ

ศึกษา) 
การประถมศึกษา 

26 ผศ.บุญไท  เจริญผล กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 
27 ผศ.ดร.สุภัทรา  คงเรือง ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 

28 ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช Ed.D (Early Childhood 
Education) 

การศึกษาปฐมวัย 

29 ผศ.ภรภัทร  นิยมชัย กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 

30 ผศ.ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) การศึกษาปฐมวัย 

31 ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ Ph.D. (Special Education) การศึกษาพิเศษ 

32 นางสาวชนิกา  จิตจักร ศศ.ม. (ภาษาไทย) การศึกษาพิเศษ 

33 ดร.พัชนี  บุญรัศมี กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) การศึกษาพิเศษ 
34 ผศ.ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) การศึกษาพิเศษ 

35 ผศ.จันจิรา  หาวิชา ศศ.ม. (ภาษาไทย) การสอนภาษาไทย 

36 นางวิชลดา  รอดแก้ว อ.ม. (ภาษาไทย) การสอนภาษาไทย 
37 ผศ.หนึ่งฤทัย  ชวนะลิขิกร ศศ.ม. (ภาษาไทย) การสอนภาษาไทย 

38 นางกรกนก  ฮัปเปิล M.Sc. (Teaching English to 
Speakers of Other Languages) 

การสอนภาษาอังกฤษ 

39 นางสาวนฤมล  ตันติชาติ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

การสอนภาษาอังกฤษ 

40 นางเนตรนิภา  เจียมศักดิ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) การสอนภาษาอังกฤษ 

41 ผศ.ภัธภร  หลัง่ประยูร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ) 

การสอนภาษาอังกฤษ 

42 นางรักษมน  ยอดมิ่ง ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) การสอนภาษาอังกฤษ 
43 ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม ค.ด. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา) 
คณิตศาสตร์ 

44 นางสาวศิริรัตน์  ชาวนา ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) คณิตศาสตร์ 
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อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์ 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
45 นายสิรภพ  สินธุประเสริฐ กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 

46 ผศ.สิอร  หาสาสน์ศรี วท.ม. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
47 นางสาวสุพินดา  เพชรา ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) คณิตศาสตร์ 

48 นางสาวนพวรรณ  จ านวน ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา) คณิตศาสตร์ 

49 ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

50 นายกิตติภพ  มหาวัน วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
51 นายศักดา  จันทราศรี กจ.ม. (การจัดการ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 

52 ผศ.ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 

53 ผศ.ดร.นิป  เอมรัฐ Ph.D. (Development Education) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
54 ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) คอมพิวเตอร์ศึกษา 

55 ผศ.วัชรินทร์  เสมามอญ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา) 

พลศึกษา 

56 ผศ.ชนกานต์  ขาวส าลี ศศ.ม. (พลศึกษา) พลศึกษา 

57 ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน ค.ด. (พลศึกษา) พลศึกษา 
58 ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

ออกก าลังกาย) 
พลศึกษา 

59 ผศ.เสาวลักษณ์  ประมาน ศษ.ม. (พลศึกษา) พลศึกษา 

60 นายพัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์ ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ 

61 นางสาวพัชราภร  พูลบุญ ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน
วิทยาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์ 

62 นางสาวภัทรภร  พิกุลขวัญ กศ.ม. (ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์ 
63 นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป์ วท.ม. (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ 

64 นางสาววิชชุดา  พลยางนอก ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

วิทยาศาสตร์ 

65 นายนรเศรษฐ์  เตชะ ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) สังคมศึกษา 
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อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์ 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
66 ผศ.ปิยะ  มีอนันต์ ร.ม. (การเมืองการปกครอง) สังคมศึกษา 

67 นายพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) สังคมศึกษา 
68 ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) สังคมศึกษา 
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 คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต  เจิมรอด 
 รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์   อาจารย์วิชชุลดา  ตันประเสริฐ  
 หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางอรัญญา  จงกลรัตน์ 
 หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์    อาจารย์ ดร.เอนก  รักเงิน 
 หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์    อาจารย์ปราโมทย์  ระวิน 
 ประธานกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา    อาจารย์ภูวมินทร์  วาดขียน 
 ประธานกลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์   อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
 ประธานกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์    อาจารย์สุมาลินี  สาดส่าง 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

   การปกครองท้องถิ่น    อาจารย์สุรศักดิ์  ศรีธรรมกุล 
   การพัฒนาชุมชนและสังคม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี  โกสิทธิ์ 
   ดนตรีศึกษา      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  เพชรคงทอง 
   ดนตรีสากล      อาจารย์กุลธีร์  บรรจุแก้ว 
   นิเทศศาสตร์      อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ 
   นิติศาสตร์      อาจารย์ตราดุล  นรนิติผดุงการ 
   ประวัติศาสตร์     อาจารย์ศุภสุตา  ปรีเปรมใจ 
   การสอนภาษาจีน     อาจารย์ธัญญารัตน์  มะลาศรี 
   ภาษาญี่ปุ่น      อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุพรชัย  ปิยะรัตน์วนกุล 
   ภาษาไทย      อาจารย์สุวัฒชัย  คชเพต 
   ภาษาอังกฤษ      อาจารย์เอกรัตน์  คณาพร 
   รัฐประศาสนศาสตร์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์  ผลเจริญ 
   ประยุกต์ศิลป์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  รักสกุลพาณิชย์ 
   ศิลปะการแสดง     อาจารย์ธิดารัตน์  ภูมิวัฒนะ 
   สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพล  แสงศรี 
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
1 นางทัศนี  สุทธิวงศ์ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์) 
กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

2 นายเฉลิมพล  พลมุข อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

3 ดร.กาวี  ศรีรัตน์ Ph.D. (Philosophy) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

4 ดร.นพดล  ปรางค์ทอง ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
5 นายภูวมินทร์  วาดเขียน ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

6 ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ 

7 ผศ.บังอร  บุญปั้น อ.ม. (ภูมิศาสตร์) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ 
8 นางสาวสุมาลินี  สาดส่าง วท.ม. (ภูมิศาสตร์) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ 

9 นางสาวจินดา  ธ ารงอาจริยกุล รป.ม. (การปกครองท้องถ่ิน) การปกครองท้องถ่ิน 

10 นายสุรศักดิ์  ศรีธรรมกุล ร.ม. (รัฐศาสตร์) การปกครองท้องถ่ิน 
11 ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การปกครองท้องถ่ิน 

12 นายอัครวินท์  ศาสนพิทักษ์ รป.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) การปกครองท้องถ่ิน 

13 ผศ.ดร.กานดา  เต๊ะขันหมาก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
14 นายคมลักษณ์  ไชยยะ ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) การพัฒนาชุมชนและสังคม 

15 ผศ.ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การพัฒนาชุมชนและสังคม 

16 ผศ.ดร.สุธี  โกสิทธิ์ ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท) การพัฒนาชุมชนและสังคม 
17 ดร.เอนก  รักเงิน ปร.ด. (ไทศึกษา) การพัฒนาชุมชนและสังคม 

18 ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ ศษ.ด. (การศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย์) 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 

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

การพัฒนาชุมชนและสังคม 

20 นางอุมาภรณ์  กล้าหาญ ศศ.ม. (ดนตรี) ดนตรีศึกษา 

21 ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ดนตรีศึกษา 
22 ผศ.เอกสิทธิ์  สุนิมิตร ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ดนตรีศึกษา 

23 ผศ.ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ Ph.D. (Vocal Music) ดนตรีศึกษา 

24 นางสาวปานหทยั วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา ศศ.ม. (ดนตรี) ดนตรีศึกษา 
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25 ผศ.สุรศักดิ์  เพชรคงทอง ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ดนตรีศึกษา 

26 นายกุลธีร์  บรรจุแก้ว ศล.ม. (ดนตรี) ดนตรีสากล 

27 ผศ.ทรงพล  คชเสนี ศศ.ม. (การบริหารงานดนตรี) ดนตรีสากล 
28 นายธนกรณ์  โพธิเวส ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) ดนตรีสากล 

29 นายรวมศักดิ์  เจียมศักดิ์ ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา) ดนตรีสากล 

30 ผศ.ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) ดนตรีสากล 
31 ผศ.ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงาน

ยุติธรรมและสังคม) 
นิติศาสตร์ 

32 นางสาวกาญจณา  สุขาบูรณ์ วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์), น.ม. (กฎหมาย
อาญาและกระบวนการยุติธรรม) 

นิติศาสตร์ 

33 นายตราดุลย์  นรนิติผดุงการ น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) นิติศาสตร์ 
34 นายนรินทร์  อุ่นแก้ว น.ม. (กฎหมายมหาชน) นิติศาสตร์ 

35 ผศ.ปกาศิต  เจิมรอด น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) นิติศาสตร์ 

36 นายพันธรัตน์  ศรีสุวรรณ น.ม. (กฎหมายมหาชน) นิติศาสตร์ 
37 นายพินิจ  ศรีสวัสดิ์ น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) นิติศาสตร์ 

38 ผศ.วิภาวี  ฝ้ายเทศ นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ 

39 ผศ.เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นิเทศศาสตร์ 
40 นายปฐมพงษ์  พุ่มพฤกษ์ ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ 

41 ผศ.ปัทมาภรณ์  สุขสมโสด ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ 

42 ผศ.สุกัลยา  คงประดิษฐ์ นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ 

43 นายอิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ ว.ม. (สื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ 

44 ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) ประยุกต์ศิลป์ 

45 นายสุรินทร์  ศรีสังข์งาม ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) ประยุกต์ศิลป์ 
46 ผศ.ดร.รัตนา  รักสกุลพาณิชย์ ปร.ด. (การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) ประยุกต์ศิลป์ 

47 ผศ.ดร.วิศิษฏ์  เพียรการค้า ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) ประยุกต์ศิลป์ 

48 ผศ.อรพิมพ์  สุขสุวรรณ ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) ประยุกต์ศิลป์ 
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49 นางสาววัชรีวรรณ  หิรัญพลาวัสถ์ ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) ประยุกต์ศิลป์ 

50 ดร.พิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล ปร.ด. (ไทยศึกษา) ประวัติศาสตร์ 

51 ผศ.เพชรรุ่ง  เทียนป๋ิวโรจน์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) ประวัติศาสตร์ 
52 นางสาววิราวรรณ  สมพงษ์เจริญ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) ประวัติศาสตร์ 

53 ผศ.ศุภกาณฑ์  นานรัมย์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์) ประวัติศาสตร์ 

54 นางสาวศุภสุตา  ปรีเปรมใจ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) ประวัติศาสตร์ 
55 นางสาวขวัญดาว  มาอยู่ M.A. (Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages) 
การสอนภาษาจีน 

56 นางสาวปิยธิดา  สังสีแก้ว M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages 

การสอนภาษาจีน 

57 นางสาวธัญญารัตน์  มะลาศรี M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 

การสอนภาษาจีน 

58 นางสาวนภัสสรณ์  เหลืองศักดิ์ศรี M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 

การสอนภาษาจีน 

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

การสอนภาษาจีน 

60 ผศ.บวรศรี  มณีพงษ์ M.A. (Linguistics) ภาษาญี่ปุ่น 
61 นายศุภฤกษ์  แก้วศรีงาม M.Ed. (School Education) ภาษาญี่ปุ่น 

62 ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) ภาษาญี่ปุ่น 

63 ว่าท่ีร้อยตรีสุพรชัย  ปิยะรัตน์วนกุล M.Phil. (Japanese Language and 
Culture) 

ภาษาญี่ปุ่น 

64 Mr.Tetsuya Tanaba B.A. (Japanese Literature)  ภาษาญี่ปุ่น 
65 Mr.Taro Saito อ.ม. (ภาษาญี่ปุน่เป็นภาษาต่างประเทศ) ภาษาญี่ปุ่น 

66 Ms. Yuka Sasamoto B.A. (Japanese Studies) ภาษาญี่ปุ่น 

67 นางสาวดาราพร  ศรีม่วง อ.ม. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 
68 นายปราโมทย์  ระวิน อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) ภาษาไทย 

69 นายรัตนชัย  ปรีชาพงศ์กิจ ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) ภาษาไทย 
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70 นางสาววรางคณา  ปัญญามี ศศ.ม. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 
71 ผศ.ดร.วาสนา  บุญสม กศ.ด. (การอุดมศึกษา) ภาษาไทย 

72 ดร.ศิขรินทร์  แสงเพชร นาเรือง ปร.ด. (ภาษาไทย) ภาษาไทย 

73 นางสาวสุรางคนางค์  รัตนวิจารณ์ อ.ม. (ภาษาไทย)  ภาษาไทย 
74 นายสุวัฒชัย  คชเพต ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) ภาษาไทย 

75 นางพรเพ็ญ  ไพศาลศุภนิมิต อ.ม. (ภาษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ 

76 ผศ.สุวณี  วิจารัตน์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 
77 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ  คล้ายมุข Ph.D. (Reading & Language Arts) ภาษาอังกฤษ 

78 นางสาวกุสุมา  นะสานี อ.ม. (ภาษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ 

79 นางสาวศิรินันท์  นุยภูเขียว ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ภาษาอังกฤษ 
80 นางสาวสิริพร  ทิชาชาติ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  ภาษาอังกฤษ 

81 นางสาวสิริรัตน์  ผลหมู่ อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 

82 นางสาวอรคนางค์  นวลเจริญ M.A. (English as an International 
Language) 

ภาษาอังกฤษ 

83 นายเอกรัตน์  คณาพร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) ภาษาอังกฤษ 
84 Mr.Kenneth Selby Drew B.Sc. (Environment) ภาษาอังกฤษ 

85 Mr.John peter  Edwards B.A. (English) ภาษาอังกฤษ 

86 Mr.Simon  Ellis White B.Sc. (hons) Computing Science 
with Business Computer System 

ภาษาอังกฤษ 

87 Mr.Edouard Le Bout de 
Chateau-Thierry 

B.A. (English)  ภาษาอังกฤษ 

88 Mr.Navadet  Yongsawai B.A. (English Literature)  ภาษาอังกฤษ 
89 Ms.Jackylyn  Blas Navarro B.Sc. (Business Administration) ภาษาอังกฤษ 

90 ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตร์ 

91 รศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) รัฐประศาสนศาสตร์ 
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92 ผศ.ชนิกานต์  ผลเจริญ ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) รัฐประศาสนศาสตร์ 

93 ว่าท่ีร้อยตรีบัณฑิต  สุนทรวิกรานต์ รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์) 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

94 ดร.ปฐมบุตร  แก้วสมนึก รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ) 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

95 ดร.พยัญชน์  เอี่ยมศิลป์ D.P.A. (Public Administation) รัฐประศาสนศาสตร์ 

96 ผศ.มูนีเราะฮ์  ยีด า ร.ม. (การปกครอง) รัฐประศาสนศาสตร์ 
97 นางวิชชุลดา  ตันประเสริฐ ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์) ศิลปะการแสดง 

98 นางสาวธิดารัตน์  ภูมิวัฒนะ ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) ศิลปะการแสดง 

99 ดร.ฤตพชรพร  ทองถนอม ศป.ด. ศิลปะการแสดง 
100 นายกัมปนาท  บัวเจริญ M.A (West Asian Studies) สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 

101 ผศ.ดร.นิพล  แสงศรี ปร.ด. (อิสลามศึกษา) สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 

102 นายฟารุก  ขันราม อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 

103 นายวิวัฒน์  ร้อยศรี 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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 คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    นางสาวสมปรารถนา  สุขเกษม 
 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ  กันอ่ า 
 หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางวิรินดา  มีบ ารุง 
 หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์/หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา  หอมหวล 
 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   นายสุทัศน์  อู่ทอง 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

  เกษตรศาสตร์    นางสาวสิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์ 
  คณิตศาสตร์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง 
  คหกรรมศาสตร์          นางสาวนันทวรรณ  จันทร์เพ็ชร์ 
  เคมี      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย 
  จุลชีววิทยา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล 
  เทคโนโลยีการผลิตพืช    อาจารย์ ดร.พิชิต  โชดก  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ    นางรงรอง  แรมสิเยอ 
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
  วิศวกรรมการจัดการ    อาจารย์ ดร.ปทิตตา นาควงษ์ 
  วิทยาการคอมพิวเตอร์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ   
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข  
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   นางสาวอัณธิกา เสงี่ยมใจ    

 วิศวกรรมไฟฟ้า    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ น้อยบางยาง 
  สาธารณสุขศาสตร์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา 

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   นางสาวเพ็ญนภา ภู่กันงาม 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
1 นางสาวภารดี  แซ่อึ้ง วท.ม. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 

2 รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ วท.ม. (พืชศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 

3 ดร.ยุพาภรณ์  วิริยะนานนท์ ปร.ด. (พืชศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
4 ดร.สายชล  สุขญาณกิจ ปร.ด. (ปฐพีวิทยา) เกษตรศาสตร์ 

5 นางสาวสิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 

6 ผศ.กฤษณะ  กันอ่ า วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
7 ผศ.จุฑามาศ  บรรณสาร กศ.ม. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 

8 ผศ.ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา) 

คณิตศาสตร์ 

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

10 ดร.รุ่งรัตน์  สมานหมู่ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) คณิตศาสตร์ 
11 ดร.ชะญานุศภัฒค์  รัตนะวรวงศ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณิตศาสตร์ 

12 นางสาวสิรีพัชร  แสงสว่าง วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณิตศาสตร์ 

13 นางสาวโสภิดา  จิวประเสริฐ วท.ม.(คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
14 นางสาวจรัสสินี  สุวีรานนท์ ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาชุมชน)   
คหกรรมศาสตร์ 

15 นางสาวนพา  ลีละศุภพงษ์ ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาชุมชน) 

คหกรรมศาสตร์ 

16 นางนันทวรรณ  จันทร์เพ็ชร์ วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) คหกรรมศาสตร์ 

17 นางสาวสุนันทา  คะเนนอก ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา) คหกรรมศาสตร์ 

18 นางสาวสุพิชญา  ค าคม วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) คหกรรมศาสตร์ 
19 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม วท.ด. (เคมี) เคมี 

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

21 ดร.ภควดี  สุขอนันต์ ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์) เคมี 
22 ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา  วันชัย วท.ด. (เคมี) เคมี 

23 ดร.จันทกานต์  นุชสุข ปร.ด. (ชีวเคมี) เคมี 

24 นางสาวภัทรวดี  โตปรางกอบสิน วท.ม.(เคมีอินทรีย์) เคมี 
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
25 ดร.รุ่งอรุณ  พิมพ์ปรุ วท.ด. (เคมี) เคมี 

26 นายจุติธรณ์  เลาหพรชัยพันธ์ วท.ม. (เคมี) เคมี 

27 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง วท.ด. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา 
28 ผศ.ศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล วท.ม. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา 

29 ผศ.ชุติมา  แก้วกระจาย วท.ม. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา 

30 ผศ.ธนิดา  ยงยืน วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุลชีววิทยา 
31 ผศ.พัชรี  สินธุนาวา วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุลชีววิทยา 

32 ดร.ปรัชวนี  พิบ ารุง วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เทคโนโลยีการผลิตพืช 

33 ผศ.ณัฐวุฒิ  จั่นทอง วท.ม. (พัฒนาทรัพยากรชนบท) เทคโนโลยีการผลิตพืช 

34 ดร.พิชิต  โชดก ปร.ด.(เภสัชศาสตร์) เทคโนโลยีการผลิตพืช 

35 ดร.เพชรพิกุล  ข าอ่อน Doctorof Plant Pathology 
(Agriculture) 

เทคโนโลยีการผลิตพืช 

36 ดร.วุฒิพงษ์  แปงใจ ปร.ด.(พันธุศาสตร์) เทคโนโลยีการผลิตพืช 

37 นายจ าลอง  ศรีสง่า วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
38 นางรงรอง  แรมสิเยอ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

39 ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

40 ผศ.สุภาพร  ณ หนองคาย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
41 นางสาวสุวรรณ  อาจคงหาญ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

42 ผศ.อธิบ  โพทอง วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

43 นายพงระภี  ศรีสวัสดิ์ ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

44 นางสาวช่อเพชร  จ าปี คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

45 ผศ.ดร.เลิศชาย  สถิตพนาวงศ์ ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

46 นายอภิชิต  กระจ่างเย่า วท.ม. (อุปกรณ์การแพทย์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
47 ผศ.อร่าม  ชนะโชติ วท.ม. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส์ 

48 ผศ.ดร.ภัททิรา  หอมหวล วท.ด. (วิทยาศาสตร์นาโนและ
เทคโนโลยี) 

ฟิสิกส์ 

49 นางสาวกาญจนา  สาธุพันธ์ วท.ม. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส์ 
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
50 ดร.จินดาวรรณ  จันทมาส ปร.ด. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส์ 

51 นายศิริวัชร์  อาลักษณสุวรรณ วท.ม.(ฟิสิกส์) ฟิสิกส์ 

52 นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
53 ผศ.ยุพิน  พวกยะ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

54 ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

55 ผศ.วิมล  กิตติรักษ์ปัญญา คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

56 ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟแวร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
57 นางสาวกันยาลักษณ์  โพธิ์ดง วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

58 นายวิโรจน์  ยอดสวัสดิ์ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

59 ผศ.ปิยธิดา  สุดเสนาะ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

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

61 นางสาวจันทร์เพ็ญ  มะลิพันธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

62 ผศ.ดร.พิทยา  ใจค า วท.ด (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

63 นางสาวสุภาวิณี  แสนทวีสุข วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

64 ผศ.ดร.ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

65 ดร.วัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์ วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

66 ดร.สุทธยศ  ยิ้มพูลทรัพย์ ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
67 นางสาวอัณธิกา  เสงี่ยมใจ วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

68 นายเจริญ  จันทร์ทาโล วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) วิศวกรรมการจัดการ 

69 ผศ.ดร.บุญล้ า  สุนทร ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) วิศวกรรมการจัดการ 
70 ผศ.ดร.สุรชัย  บุญเจริญ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) วิศวกรรมการจัดการ 

71 นางสาวชนาธิป  พรหมเพศ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมการจัดการ 

72 นางสาวชะกาแก้ว  สุดสีชัง วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมการจัดการ 
73 นายธีรพล  ทรัพย์บุญ วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วิศวกรรมการจัดการ 

74 ดร.ปทิตตา  นาควงษ์ ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์) วิศวกรรมการจัดการ 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
75 นายพงศ์ธร  รักซ้อน วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมการจัดการ 

76 นางสาวศิรประภา  ดีประดิษฐ์ วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมการจัดการ 

77 รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ Ph.D. (Media and Network 
Technologies) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

78 ผศ.คมศักดิ์  หาดขุนทด วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 
79 ผศ.ชาญณรงค์  น้อยบางยาง วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 

80 ผศ.ดร.พิเชฐ  ศรีสังข์งาม กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) วิศวกรรมไฟฟ้า 

81 ผศ.ดร.กรุง  ลือวัฒนา ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) แขนงวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  

วิศวกรรมไฟฟ้า 

82 ดร.สุขรักษ์  แซ่เจี่ย วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 

83 นายสุทัศน์  อู่ทอง วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า 

84 ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล ค.ด. (การบริหารการศึกษา) สาธารณสุขศาสตร์ 

85 นางสาวชลวิภา  สุลักขณานุรักษ์ ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ) สาธารณสุขศาสตร์ 
86 นางสาวเนตรนภา  สาสังข์ ส.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) สาธารณสุขศาสตร์ 

87 ดร.ปฏิภาณี  ขันธโภค วท.ด. (เภสัชเวช) สาธารณสุขศาสตร์ 

88 ผศ.ดร.ปวีณา  รัตนเสนา Ph.D. (Tropical Health) สาธารณสุขศาสตร์ 
89 นางสาวอัมมันดา  ไชยกาญจน์ ส.ม. (การบริหารสาธารณสุข) สาธารณสุขศาสตร์ 

90 นายอูน  ตะสิงห์ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) สาธารณสุขศาสตร์ 

91 นางสาวปิยลักษณ์  เจริญชาติ วท.ม.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

92 นายพชฏ  นรสิงห์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
93 นางสาวเพ็ญนภา ภู่กันงาม วท.ม. (อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย) 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

94 นางสาวสมปรารถนา  สุขเกษม วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

95 นางสาวสุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์ วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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 คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำกำรจัดกำร 
  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ดร.เมธารัตน์  จันตะนี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์  เอิบอิ่ม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    นายพวัสส์  อัครพัฒน์ก าชัย 
หัวหน้าส านักงานคณบดี     ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรัตติยา  พาวินัย 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี 
 การจัดการ     ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ 
 การตลาด     ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ 
 การบัญชี     นายณัฏฐ์พล  จงพิทักษ์สกุล 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   นางสาววรปภา  มหาส าราญ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ผศ.สิริพร  อินทสนธิ์ 
 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  นายมรุต  กลัดเจริญ 
 การท่องเที่ยว    ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ์ 
 การจัดการโลจิสติกส์    ดร.ศุภลักษณ์  ศรีวิไลย 
 การจัดการธุรกิจโรงแรม   นางสาวณัฐรดา  ไหมมาลา 
 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  นายประพันธ์  แสงทองดี 
 การจัดการธุรกิจชุมชน   นางชเนตตี  พุ่มพฤกษ์ 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
1 นางสาวกันทิมา  มั่งประเสริฐ บธ.ม.(บริหารธรุกิจ) การจัดการ 
2 นายชาญชัย    เมธาวิรุฬห์ บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ) การจัดการ 

3 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) การจัดการ 

4 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ บธ.ม.(บริหารธรุกิจ) การจัดการ 
5 นางสาวสุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด MSc.(Management and 

Marketing) 
การจัดการ 

6 นายประพันธ์  แสงทองดี บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

7 ดร.กิติมา  ทามาลี บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

8 ดร.เมธารัตน์   จันตะนี บร.ด. (บริหารธุรกิจ) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

9 นางสาวนฤมล  ญาณสมบัติ ก.ม.(การจัดการทั่วไป) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

10 นายกวินภพ  สายเพ็ชร์ M.Sc. (International Business 
Management) 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 

11 นางสาวณัฐรดา  ไหมมาลา ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 

12 นางสาวมนภัทร  บุษปฤกษ์   กจ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและการ
บริการ) 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 

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

การจัดการธุรกิจโรงแรม 

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

การจัดการธุรกิจโรงแรม 

15 นางสาวทรรศิกา  ธานีนพวงศ์ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน) 

การจัดการโลจิสติกส์ 

16 นายพิเชษฐ  เนตรสว่าง บธ.ม.(การบริหารลอจิสติกส์และโซ่
อุปทาน) 

การจัดการโลจิสติกส์ 

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

การจัดการโลจิสติกส์ 

18 นางสุฑามาศ  ยิ้มวัฒนา วท.ม.(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) การจัดการโลจิสติกส์ 

19 นางสาวอมรา  ดอกไม้ วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส์) การจัดการโลจิสติกส์ 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
20 นางสาวรุ่งเรือง  ทองศรี บธ.ม.(การตลาด) การตลาด 
21 นางเสาวลักษณ์  ชาติศรีสัมพันธ์ บธ.ม.(การตลาด) การตลาด 

22 ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ DProf (Maketing Communications) การตลาด 

23 นางสาวฤดี  เสริมชยุต บธ.ม.(การตลาด) การตลาด 
24 นายก าธร  แจ่มจ ารัส บธ.ม.(การประกอบการ) การตลาด 

25 นางสาวญาณิศา  เผื่อนเพาะ บธ.ม. (การประกอบการ) การตลาด 

26 นางกันยารัตน์  คงพร ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว 

27 ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ์ กจ.ม.(การจัดการทั่วไป) การท่องเที่ยว 

28 นายพวัสส์    อัครพัฒน์ก าชัย บธ.ม.(การจัดการโรงแรมและ
ภัตตาคาร) 

การท่องเที่ยว 

29 นางสาวนภัสนันท์  ทองอินทร์ ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว 

30 นายวีรพล   น้อยคล้าย ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว 

31 นายเอกพล  วิงวอน ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร) การท่องเที่ยว 

32 นางมณฑิรา  ชุมวรานนท์ วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

33 รศ.จิตติมา  อัครธิติพงศ์ บธ.ม.(การบริหารงานบุคคล) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
34 รศ.ดร.วันทนา  เนาว์วัน พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

35 นางสาววรปภา  มหาส าราญ วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

36 นางสุรารักษ์  สุพัฒนมงคล บธ.ม.(บริหารธรุกิจ) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
37 นายณัฏฐ์พล  จงพิทักษ์สกุล บช.ม.(บัญชีการบริหาร) การบัญชี 

38 ดร.ภาวินีย์  ธนาอนวัช บธ.ด. (การบัญชีเพื่อการจัดการ) การบัญชี 

39 ผศ.ดวงรัตน์  โพธิ์เงิน บธ.ม.(การบัญชี) การบัญชี 
40 ผศ.เพ็ญนภา  หวังที่ชอบ บช.ม.(บัญชีการบริหาร) การบัญชี 

41 นางสาวสุภลัคณ์  จงรักษ์ บธ.ม.(บริหารธรุกิจ) การบัญชี 
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 อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สังกัดสำขำวิชำ 
42 ผศ.นันทนิธิ์   เอิบอิ่ม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

43 นางจันจิรา  ดีเลิศ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
44 นางสาวชุติมา  นิ่มนวล วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

45 นางสาวสวิตา  อยู่สุขขี วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

46 ผศ.สิริพร   อินทสนธิ์ คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
47 ผศ.สุมนา  พูลผล วท.ม. (เทคโนโลยีการวางแผน

สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา) 
การจัดการธุรกิจชุมชน 

48 นางชเนตตี   พุ่มพฤกษ์ กจ.ม. (การจัดการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม) 

การจัดการธุรกิจชุมชน 

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

การจัดการธุรกิจชุมชน 

50 นางสาวพัฒน์กมล  อ่อนส าลี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การจัดการธุรกิจชุมชน 

51 นางวรรณิภา  ใจดี บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) การจัดการธุรกิจชุมชน 

52 รศ.ดร.อัจฉรา   หล่อตระกูล พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
53 ดร.อารมณ์  เอี่ยมประเสริฐ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

54 ผศ.ดร.ภัทรนันท   สุรชาตรี ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

55 ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

56 นายฉัตรชัย  นิยะบุญ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

57 นายพิเนต  ตันศิริ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการ
จัดการ)  

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

58 ผศ.ภัทราพร  จันตะนี   ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
59 นายมรุต  กลัดเจริญ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

60 ผศ.อรกช  เก็จพิรุฬห์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์) เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
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  ตอนที่ 2 ระเบียบ 
            และประกำศต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำและปริญญำตร ี

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

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

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

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2549  
  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่จัดการเรียน      
การสอนในเวลาราชการ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่จัดการเรียน       
การสอนนอกเวลาราชการ 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา  
  “คณะ” หมายความว่า คณะต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
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  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในสังกัดของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ จัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี ้
การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการมี

อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 
 

หมวด 1 
ระบบกำรศึกษำ 

 

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

6.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
   (1) มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาภาคพิเศษให้กับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
   (2) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ ในระบบไตรภาค โดยแต่ละภาคการศึกษา
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการเพื่อสนองความต้องการของมวลชนในท้องถิ่นและไม่จ ากัดอายุของ
ผู้เรียน 
   (3) ในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยอาจใช้สื่อการเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จสูงสุด 
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  6.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละวิชา 
  6.4 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักศึกษาภาคพิเศษ ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
  6.5 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิม นอกเหนือจากข้อ 6.4 ในรายวิชาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด 2 
หลักสูตรกำรศึกษำ 

 

 ข้อ 7 หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
  7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
  7.2 หมวดวิชาเฉพาะ เป็นกลุ่มวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐาน และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยมีหน่วยกิตระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า        
72 หน่วยกิต 
  7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยระดับอนุปริญญามีจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

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

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

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

ข้อ 11 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
4 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ท้ังนี้ให้
นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
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หมวด 3 
กำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำและสภำพนักศึกษำ 

 

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

ข้อ 13 การเข้าเป็นนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 12 เข้าเป็นนักศึกษาแต่ละครั้ง ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

14.3 ผู้ประสงค์จะขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา 

   (2) มีระเบียนแสดงผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วต่อมหาวิทยาลัย 
  14.4 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาโดยรายวิชาเทียบโอน
จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่า C เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 15 การเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 
  15.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถเข้ารับการสอบหรือการคัดเลือก 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  15.2 การเทียบโอนหน่วยกิต 
          ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน 
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ข้อ 16 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
16.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยต้องรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด และลงทะเบียนเรียน ช าระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
จึงจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
  16.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา แต่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้อง
แจ้งเหตุขัดข้องตอ่มหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ 

16.3 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมีสถานภาพหรือรหัสนักศึกษาไม่เกินหนึ่งรหัสในขณะที่ยังมีสภาพเป็น
นักศึกษาอยู่ หากมีสถานภาพซ้ าซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัสจะต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษาเพื่อให้เหลือเพียงรหัสเดียว ยกเว้นกรณีที่
เป็นนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
  16.4 ในทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน หรือไม่มีการลงทะเบียนแต่อยู่ระหว่างการแก้ไขผล
การศึกษา การค้นคว้า การท ารายงาน ฯลฯ เพิ่มเติมในภาคเรียนใด นักศึกษาจะต้องช าระค่าบ ารุงศึกษาเพื่อให้มีสภาพการเป็น
นักศึกษา 

ข้อ 17 การลาพักการศึกษา 
  นักศึกษาที่ไม่สามารถศึกษาในภาคเรียนปกติใดได้สามารถยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา โดยยื่นค าร้องพร้อม
แนบหลักฐานความจ าเป็นและช าระค่าธรรมเนียม ภายในวันสุดท้ายของภาคเรียนหรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้การลาพัก
การศึกษาให้กระท าได้ติดต่อกันไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 

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

18.2 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังนี้        
   กรณีนักศึกษำภำคปกติ   

(1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เข้าเรียน  
(2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20 นับตั้งแต่เข้าเรียน 
   (3) ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
   (4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) 
ครบ 8 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปีการศึกษาปกติติดต่อกั นในกรณีที่เรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
   (5) ลาออกหรือเสียชีวิต 
   (6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12 
   (7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน 
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   (8) กระท าผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา 
   (9) ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็นผู้ขาดแคลน
อย่างแท้จริง 
   กรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รับระดับคะแนน 
I) ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
   กรณีนักศึกษำภำคพิเศษ 
   (1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 3 นับตั้งแต่เข้าเรียน 
   (2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 6, 9, 12, 15, 18, 21, 
24 นับตั้งแต่เข้าเรียน 
   (3) ลงทะเบียนครบหลักสูตร แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80  
   (4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) 
ครบ  8 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป ีและครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
   (5) ลาออกหรือเสียชีวิต 
   (6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12 
   (7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน 
   (8) กระท าผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา 
   (9) ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็นผู้
ขาดแคลนอย่างแท้จริง 
   กรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รับระดับคะแนน 
I) ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

หมวด 4 
กำรลงทะเบียนและค่ำธรรมเนียม 

 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน  
  19.1 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา    

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

การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกหากพ้นก าหนดเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้น
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่อาจกระท าได้ 
  19.9 กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ หรืออาจ
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่นลงทะเบียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่า
ด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  19.10 การลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในภาคเรียนใดไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่หลักสูตรก าหนดไว้  

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

 20.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรม        
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

ข้อ 21 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
  21.1 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาห์
แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
  21.2 ขั้นตอนในการเพิ่ม-ถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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           21.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและศึกษาครบตามหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรีและได้ค่าระดับคะแนนสะสม
ถึงเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว อาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้ในวิชาที่เปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นผู้เข้าร่วมศึกษาแต่
จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 22 การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา การยกเว้น หรือการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
 

หมวด 5 
กำรวัดและประเมินผล 

 

 ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  23.1 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคการศึกษาโดยวิธี
ต่าง ๆ เช่น การสอบย่อย การท ารายงาน การสอบกลางภาค ฯลฯ และให้มีการสอบปลายภาคโดยให้คิดคะแนนสอบปลายภาค
ตั้งแต่ร้อยละ 30-50 ของคะแนนทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินผลในลักษณะอื่นโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
  23.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึ งจะมีสิทธิเข้าสอบ
และได้รับการวัดและประเมินผล 
  23.3 กรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน 
  23.4 มหาวิทยาลัยใช้ระบบสัญลักษณ์ ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน ในการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
     ระดับคะแนน  ควำมหมำย     ค่ำระดับคะแนน 
          A  ดีเยี่ยม (Excellent)   4.00 
          B+  ดีมาก (Very Good)   3.50 
          B  ดี (Good)    3.00 
          C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)   2.50 
          C  พอใช้ (Fair)    2.00 
          D+  อ่อน (Poor)    1.50 
          D  อ่อนมาก (Very Poor)   1.00 
          F  ไม่ผ่าน (Fail)    0.00 
          Fe  ขาดสอบปลายภาค (Failure : absent from examination) 
          S  เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
          U  ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)  
           I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
          P  ผ่าน (Pass) 
          V  ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor) 
          W  การถอนรายวิชา (Withdrawn) 
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  23.5 ระดับคะแนน A, B+,B,C+,C,D+,D และ F ใช้ส าหรับกรณี 
   (1) รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบหรือมีผลงานที่ประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนนหรือรายวิชาที่นักศึกษา
เข้าสอบและมีผลงานท่ีประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนน 
   (2) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน 
  23.6 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่
หลักสูตรก าหนดให้เป็นอย่างอื่น 
  23.7 ระดับคะแนนใช้กับกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบเนื่องจากเหตุ
จ าเป็นและสุดวิสัยอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบที่กองบริการการศึกษา โดยต้องด าเนินการ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
   (2) หากนักศึกษาไม่ด าเนินการขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาคตามเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ Fe เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U แล้วแต่กรณี 
  23.8 ระดับคะแนน “I” ใช้กับกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (1) นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุ
จ าเป็นอย่างยิ่ง 
   (2) นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอน
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 
   (3) นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อแก้ระดับคะแนน I ให้สมบูรณ์ ภายใน           
2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U 
แล้วแต่กรณี 
  23.9 ระดับคะแนน S หรือ U ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตแต่หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผล
การศึกษาโดยไม่คิดค่าระดับคะแนน 
  23.10 ระดับคะแนน V ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและมีเวลาเรียน        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากเวลาเรียนไม่ครบตามก าหนดให้เปลี่ยนระดับคะแนน V เป็น W 
  23.11 ระดับคะแนน P ใช้ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาเรียนมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน หรือจากมหาวิทยาลัยแต่ย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย 
  23.12 ระดับคะแนน W ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และได้
กระท าขอยกเลิกก่อนการสอบปลายภาค 3 สัปดาห์ 
  23.13 การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
   (1) มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของรายวิชาทั้งหมด
ที่นักศึกษาได้ลงทะเบยีนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
   (2) การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้น าผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกๆ 
รายวิชาที่เรียนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด    
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   (3) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C มหาวิทยาลัยจะ
อนุญาตให้เรียนซ้ าได้อีกหนึ่งครั้ง ส่วนการบันทึกผลการเรียนมหาวิทยาลัยจะเลือกบันทึกรายวิชาเรียนที่ได้ระดับคะแนนดีที่สุดให้ 
และผลการเรียนที่ไม่เลือกบันทึกจะเปลี่ยนเป็น W 

23.14 การประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C หรือ
คะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าสอบตก นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และผลการเรียนที่ต่ ากว่า C หรือสอบตกจะ
เปลี่ยนเป็น W 
  23.15 นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับระดับคะแนนเป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี 

ข้อ 24 การสอบตก และการเรียนซ้ า 
  24.1 รายวิชาใดที่นักศึกษามีระดับคะแนนต่ ากว่า C อาจขอเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้โดยไปเรียนวิชาอื่นที่อยู่ใน
หมวดหรือกลุ่มหรือแขนงเดียวกัน 
  24.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F หรือ U นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
  24.3 รายวิชาเลือกตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F หรือ U นักศึกษาสามารถ
เปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นตามโครงสร้างหลักสูตรที่เรียนได้ 
  24.4 รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F หรือ U เมื่อท าการลงทะเบียนแล้วให้เปลี่ยนระดับคะแนนF หรือ U เป็น W 
  24.5 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือกและเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนจะไม่
นับหน่วยกิต ที่สอบตกเป็นตัวหาร 

หมวด 6 
กำรขอส ำเร็จกำรศึกษำและกำรอนุมัติอนุปริญญำและปริญญำ 

 
ข้อ 25 นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น หาก

นักศึกษาไม่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจยังไม่พิจารณาการส าเร็จ
การศึกษา 

25.1 ผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   นักศึกษำภำคปกติ 

(1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้
เรียนเพิ่ม และไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U 

(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  
(3) มีเวลาเรียน 

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

(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ ากว่า 7 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 8 ปี   
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(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ ากว่า 8 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 10 ปี  

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

(4) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง 
(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษำภำคพิเศษ 
(1)  เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย

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

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

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

เกิน 10 ปี  
(3.4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา

ไม่เกิน 4 ปี  
 (4) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง 
 (5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เมื่อนักศึกษาเรียนครบโครงสร้างตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 
ให้เลือกรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาตามข้อ 18 

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ต้องผ่านคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา อนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษา ก่อนเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

ข้อ 26 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  26.1 เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 และได้  ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ส าหรับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี 
  26.2 ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและ
ปริญญาตรี ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่           
3.25 -3.59 ทั้งระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรตินิยมอันดับที่สอง 
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  26.3 ทุกรายวิชาจะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  26.4 ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F,U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ าซ้อนในรายวิชาใดๆ  
  26 .5 ต้ อ งไม่ เป็ น นั กศึ กษ าที่ โอนมาจากสถาบั น การศึ กษ าอื่ น  ห รื อมี ก าร เที ยบ โอน วิชา เรี ยน 
  26.6 นักศึกษาภาคปกติมี เวลาเรียนไม่ เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่ เกิน            
8 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 4 ปี และ 10 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 5 ปีทั้งนี้ให้นับภาคฤดูร้อนเป็น       
1 ภาคการศึกษาปกติด้วย 
  26 .7 นั กศึกษาภาคพิ เศษ มี เวลาเรียนไม่ เกิน 6 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่ เกิน            
12 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 5 ปี 

ข้อ 27 การอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญา สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
 

หมวด 7 
บทเฉพำะกำล 

 
ข้อ 28 ในกรณีที่ยังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ระเบียบ ประกาศ หรือ

ค าสั่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2549 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ตามข้อบังคับนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 
 
 
        (นายอภิชาติ   จีระวุฒิ) 

                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำด้วย กำรให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั นปริญญำตรี ได้รับปริญญำตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

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

 เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรติบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผู้ที่มีผลการศึกษาดีเด่น และมี
ความรู้คู่คุณธรรม จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับเพื่อรองรับการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง  และปริญญาตรี        
เกียรตินิยมอันดับสอง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้ส าเร็จการศึกษา       
ชั้นปริญญาตร ีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

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

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

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

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

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

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบประกาศ หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย 
 

ประกาศ ณ วันที ่26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 
 
 
 

              (นายอารีย์  วงศ์อารยะ) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

     



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             61            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน 

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

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

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

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

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยหรือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก ซึ่งรายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชา
ในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดจากหลักสูตรเดิม 
  “การยกเว้นรายวิชาเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย หรือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า จ านวนเงินที่นักศึกษาจะต้องช าระเป็นค่าโอนผลการเรียนหรือค่ายกเว้นรายวิชา
เรียน 
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 ข้อ 5 การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
      5.1 ผู้ที่มีสิทธิ์โอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   5.1.1 เป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษา
ในระดับเดิมอีก 
   5.1.2 เป็นนักศึกษาภาคปกติที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา ภาค กศ.บป. โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
      5.2 การขอโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  5.2.1 นักศึกษาที่โอนผลการเรียน ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี 
มาแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยเริ่มนับจากภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน 
  5.2.2 นักศึกษาต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่โอน 
ทั้งนี้ จ านวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้นับเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่เคยศึกษาในปัจจุบัน และน าไปคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
  5.2.3 ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 
  5.2.4 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 ข้อ 6 การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
      6.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
          6.1.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรอืยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือสถาบนัอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง แล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษาโดยเริ่มนับจากวันส าเร็จ
การศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน หรอื 
   6.1.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และลาออกจากหลักสูตรเดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่      

  6.2 การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   6.2.1 รายวิชาที่น ามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอ
ยกเว้น และจ านวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกินสองในสามของจ านวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องมี
เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
   6.2.2 การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียน ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือระดับคะแนน 
2.00 หรือ P หรือเทียบเท่า   
   6.2.3 รายวิชาที่ได้การยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียบการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร “P” ในช่องระดับ
คะแนนและไม่น าไปคิดเป็นคะแนนสะสม 
   6.2.4 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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 ข้อ 7 การนับจ านวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
      7.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจ านวนหน่วยกิตไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
      7.2 นักศึกษาภาคกศ.บป. ให้นับหน่วยกิตได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
 ข้อ 8 ผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียน มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 9 นักศึกษาต้องท าเรื่องการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย โดยยื่นค าร้องขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาเรียน ตามที่กองบริการการศึกษาก าหนด หากพ้นจากนี้ให้
ท าบันทึกขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามความจ าเป็น เป็นกรณีไป 
 ข้อ 10 การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้คิดอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติผลการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียน 
 ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินัย 
 

    ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 
             
                              

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

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผล
การเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชาเรียน
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 
15 ตุลาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

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

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

     “ข้อ 6.1.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง” 

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

      “ข้อ 6.2.4 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เว้นแต่จบการศึกษาเกิน 5 ปีให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณา” 
 

 ประกาศ ณ วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
 
 

 
   (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ   พนิชศักดิ์พัฒนา) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน                                

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการ
โอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา 

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

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

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

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

 “ข้อ 6.1.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือยังไม่ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 ข้อ 6.2.4 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยก าหนด” 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
 

        (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาเรียนและการศึกษารายวิชาเรียนเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 
----------------------------- 

เพื่อให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว เข้าศึกษาต่อในระดั บปริญญาตรีหรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ
กับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน  การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังนี ้

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)มาแล้ว และมีสภาพเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 2 ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ในภาคเรียนแรกเข้าภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด หากพ้นก าหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจนครบตามหลักสูตรหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 3 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชา
อยุธยาศึกษาแล้วไมต่้องลงทะเบียนเรียนอีก 

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

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559 
 
 

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

 

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

    ประกาศ ณ วันที ่10 กันยายน พ.ศ. 2552 
                                     
          
 

                     (นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เรื่อง กำรเทียบโอนควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ จำกกำรศึกษำนอกระบบและ/หรือ  

กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ ตำมหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2553 
------------------------ 

  โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือตอบสนองปรัชญาการศึกษา
ตลอดชีวิตและการขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หมวด 1 ระบบการศึกษา ข้อ 5.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษก าหนดให้มี
การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักศึกษา ภาคพิเศษในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และในรายวิชาอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 และมาตรา 
31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกประกาศเรื่อง การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553       
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไว้ดังนี้ 
   ข้อ 1. ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคพิเศษที่เทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษา
นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีโดยไม่รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรโครงการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
  ข้อ 3. ในประกาศนี้ 
  “การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์” หมายถึง การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา โดยค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ เป็นหลัก        
เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  “การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้อง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
  “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ 
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  ข้อ 4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี้ 
   4.1 ต้องมีความรู้พื้นฐานตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   4.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปและต้องมีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์จากการท างานมาก่อน 
  ข้อ 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี้ 
   5.1 ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต้องยื่นค าร้องที่กองบริการการศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของการศึกษา 
   5.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอน       
การเทียบประสบการณ์จากการท างาน ต้องค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก ทั้งนี้ต้องมีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์จากการท างานมาก่อนเข้าเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามวิชาชีพนั้นๆ 
   5.3 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเทียบโอนระดับความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของนักศึกษาที่ยื่นค าร้องด้วยวิธีการประเมินซึ่งกระท าได้โดยการทดสอบมาตรฐานหรือการ
ทดสอบที่ไม่ใช่มาตรฐาน หรือการประเมินแฟ้มสะสมงาน ผลงานและเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษา
ตามมาตรฐานของรายวิชาที่เทียบโอนและเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการขั้นตอน 
ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
   5.4 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนน C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 จึงจะ
นับเป็น หน่วยกิตเทียบเท่าของรายวิชานั้น แต่จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนผลการเรียนหรือค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   5.5 การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จะไม่ได้รับการเสนอสิทธิ์ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
   5.6 กระบวนการพิจารณาการขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา ก่อนส่งผลการพิจารณาให้กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกผลการเรียนให้นักศึกษาอันเป็น
ขั้นตอนสุดท้าย 
  ข้อ 6. การบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ตามวิธีการประเมินผลดังนี้ 
   6.1 หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกเป็น “CS” (Credit from Standard Tests) 
   6.2 หน่วยกิตจากการทดสอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บันทึกเป็น “CE” (Credit from Exam) 
   6.3 หน่วยกิตจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน/แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อนและผลงานหรือ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ให้บันทึกเป็น “CP” (Credit from Portfolio) 
  ข้อ 7. การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้นับจ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบรวมกันจะต้องไม่เกินสอง
ในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การศึกษา 
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  ข้อ 8. นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนี้ 
   8.1 ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จ านวน 1,500 บาท 
   8.2 ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา        
ตามอัธยาศัยเข้าสู่ในระบบ หน่วยกิตละ 300 บาท  
  
   ประกาศ ณ วันที ่22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

                                     
          
 

                     (นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า 
ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558 

---------------------------------- 
 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และระบบงานทะเบียน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 วันที่  7 
กันยายน 2558 ให้ยกเลิกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและมาตราการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558 นี้แทน ดังต่อไปนี้ 
 1. การลงทะเบียน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียน หรือเลือกเสรี โดยผ่านระบบ
ออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนด และผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 2. การเพิ่มวิชาเรียน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่ตารางสอนของนักศึกษาหรือแผนการเรียน
ก าหนดในแต่ละภาคเรียน โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายใต้เงื่อนไขข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละ
รายวิชา จ านวนหน่วยกิตรวม วันเวลาเรียน เวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกัน จ านวนคนที่ก าหนดในแต่ละหมู่เรียน และต้องด าเนินการตาม
ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
 3. การถอนวิชาเรียน หมายถึง การตัดหรือยกเลิกวิชาตามตารางสอนของนักศึกษาออก โดยผ่านระบบออนไลน์หรือ
ช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องด าเนินการตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
 4. การลงทะเบียนล่าช้า หมายถึง การเลือกวิชาเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียนหรือวิชาเลือกเสรี ที่เกิน
ก าหนดเวลาการลงทะเบียนปกติแล้ว โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนด และผ่านการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5. จ านวนหน่วยกิต หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้ 

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

5.2 นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
 6. ระยะเวลาการลงทะเบียน 

6.1 การลงทะเบียนปกติให้กระท าภายใน 15 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณีลงทะเบียนช่วง
ปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

6.2 การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ให้กระท าภายใน 20 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณีลงทะเบียน
ช่วงปิดภาคเรียนหรือภายใน 15 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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6.3 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ให้กระท าภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายของการเพิ่ม -ถอนวิชาและ

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  1) ให้นักศึกษาเขียนค าร้องเพื่อขออนุญาตจากอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรับรอง

เวลาเรียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีให้ความเห็น ผ่านกองบริการการศึกษาและเสนออธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมายพิจารณา 

  2) นักศึกษาจะต้องเขียนค าร้องตามแบบและยื่นค าร้องภายในเวลาที่ก าหนด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ติดตามผลการพิจารณาด้วยตนเอง หลังจากยื่นค าร้อง ภายในไม่เกิน 5 วันท าการ หรือตามที่กองบริการการศึกษานัดหมาย 
หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ด าเนินการใดๆ จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุในค าร้องนั้น 

  3) กรณีได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้า ให้นักศึกษาติดต่อขอลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมตาม
สภาพของนักศึกษา ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้าทุกรายวิชาหรือพบว่าไม่มีการลงทะเบียนในระบบ นักศึกษา
จะต้องท าการลาพักการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ 
 7. หากไม่สามารถปฏิบัติตามหรือนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
   

  ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
    

   ประกาศ ณ วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 

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

---------------------------------- 
 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 27 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
  (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับ
นักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2558 
  (2) ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558 
 ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วยเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลาปิดภาคปลายของปีการศึกษา
เก่าจนถึงเวลาการเปิดภาคต้นของปีการศึกษาใหม่ 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิ เศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่มีโปรแกรมการเรียนในวันราชการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปี 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ มีการเรียน และควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
  “ทวีคาบ” หมายความว่า เวลาในการเรียนในหนึ่งสัปดาห์เป็นสองเท่าของเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 ข้อ 3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ โดยนักศึกษาเลือกลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 ข้อ 4 การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
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ข้อ 5 วิชาที่สามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน มีดังนี้ 

  (1) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  (2) วิชาฝึกประสบการณ์ หรือ สหกิจศึกษา 
  (3) วิชาเลือกเสรีที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ 
  (4) วิชาบังคับที่มีเง่ือนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน 
  (5) วิชาอื่นนอกเหนือจาก (1) ถึง (4) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นเป็นรายกรณีไป 
 ข้อ 6 นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือลงทะเบียนเรียนร่วมกับ
นักศึกษาภาคอื่นก็ได้ 
      การลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
 ข้อ 7 นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในระดับโทษการพักการศึกษา ไม่มีสิทธิการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนใน
ปีการศึกษานั้น 
 ข้อ 8 เวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นทวีคาบ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้อง
จัดการเรียนการสอนน้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ไม่ต่ ากว่า 6 สัปดาห์จะต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ ากว่า 16 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วย
กิต 
 ข้อ 9 หลักสูตร สาขาวิชาใดจะเปิดท าการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะเจ้าของวิชาและสภา
วิชาการ และนักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
 ข้อ 10 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน  2558 
 

 
 

                    (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
                       รักษาราชการแทน 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง พ.ศ. 2556 

------------------------ 
โดยที่สมควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตารางให้เป็นระบบที่ชัดเจน ส่งผลให้การจัดการ

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

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

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

2.2 เป็นวิชาที่ขอเปิดนอกเหนือจากประกาศตารางเรียนตารางสอนในภาคเรียนนั้น 
2.3 ต้องมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษและเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมมิใช่เฉพาะบุคคล 

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

2.5 กรณีสอบนอกตารางปลายภาค อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องจัดสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับจากวัน
สุดท้ายของวันสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามวันเวลาที่ก าหนดตามปกติ  ทั้งนี้ให้อาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันที ่14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
                                                                                                  
 

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) 
                           รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

เรื่อง  กำรย้ำยสำขำวิชำเรียนส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
พ.ศ. 2559   

……………………………........ 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มี
โอกาสทบทวนและตัดสินใจก าหนดทางเลือกในการศึกษา โดยประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนให้ตรงกับความถนัดและความต้องการ
ส าหรับโอกาสทางการศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 จึงออก
ประกาศไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “คณะ” หมายความว่า คณะวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีประจ าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชาเรียนของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาซึ่งท าหน้าที่นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ประสงค์จะ

ขอย้ายสาขาวิชาเรียน 
“การย้ายสาขาวิชาเรียน” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาเรียนจากสาขาวิชาเรียนเดิมไปสังกัดสาขาวิชาเรียน

อื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชา
เรียนที่ขอย้ายเข้าศึกษา 
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 ข้อ 2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน มีดังนี้ 
  2.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่ง        
พักการเรียน 
  2.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนย้ายสาขาวิชาเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 
  2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของการเข้าศึกษาในสาขาวิชาเรียนที่ขอย้ายไปศึกษา 
 ข้อ 3 เงื่อนไขการขอย้ายสาขาวิชาเรียน 
  3.1 นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด โดยยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้น ๆ และจะทราบผลการพิจารณาไม่เกิน 3 สัปดาห์ภายหลังจากยื่นค าร้อง  
  3.2 การย้ายสาขาวิชาเรียนทั้งภายในคณะและต่างคณะ จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว   
  3.3 นักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเรียนที่ประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
การศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน 
หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีก่อนส าเร็จการศึกษา 
  3.4 การขอย้ายสาขาวิชาเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนโดยได้รับรหัส
ประจ าตัวนักศึกษาใหม่ และนายทะเบียนบันทึกข้อมูลรายวิชาเดิมเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 4 ขั้นตอนและวิธีการขอย้ายสาขาวิชาเรียน ให้ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 กรณีย้ายสาขาวิชาเรียนภายในคณะ 
   4.1.1 นักศึกษารับค าร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษา 
   4.1.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมและ
น าเสนอต่อคณบดีเพื่อด าเนินการต่อไป 
   4.1.3 คณบดีแจ้งและขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาประสงค์ขอ
ย้ายสาขาวิชาเรียนเข้าศึกษา และน าผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป        
   4.1.4 นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการย้ายสาขาวิชาเรียน 
  4.2 กรณีการย้ายสาขาวิชาเรียนต่างคณะ 
   4.2.1 นักศึกษารับค าร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษา 
   4.2.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมและ
น าเสนอต่อคณบดีเพื่อด าเนินการต่อไป 
   4.2.3 คณบดีต้นสังกัดเสนอค าร้องไปยังคณบดีในคณะที่นักศึกษามีความประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4.2.4 ต่อไป 
   4.2.4 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนเข้าศึกษาให้
ความเห็น และคณบดีน าผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
   4.2.5 นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการย้ายสาขาวิชาเรียน 
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 ข้อ 5 นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนจ านวน 500 บาท  
 ข้อ 6 การบันทึกผลการเรียน การวัดและประเมินผล การส าเร็จการศึกษา  
  6.1 รายวิชาและผลการเรียนที่เคยศึกษามาทั้งหมดในสาขาวิชาเรียนเดิม ให้น ามาบันทึกและค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเรียนใหม่ด้วย 
  6.2 ส าหรับรายวิชาเรียนเดิม กรณีรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หรือเนื้อหาสาระวิชาแตกต่างจากหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาเรียนที่จะย้ายเข้าศึกษา ให้นายทะเบียนเสนอขออนุมัติการปรับข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนวิชาเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  6.3 การลงทะเบียน การวัดและประเมินผล การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   

  ทัง้นี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 

       ประกาศ ณ วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
    

 
                                           (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

ว่ำด้วย กำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ  
พ.ศ. 2558 

-------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อใช้ในการ

บริหารจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อาศัยอ านาจตามมาตรา 18 (2) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . 2547 ประกอบกับ 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2558 จึงออก
ข้อบังคับไว ้ดังนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การด าเนินงานสหกิจศึกษา   
พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“ศูนย”์ หมายความว่า ศูนย์สหกิจศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
“คณะกรรมการประจ าศูนย์” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงานของศูนย์

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คณะกรรมการอ านวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
“คณะกรรมการด าเนินงาน” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
“คณะ” หมายความว่า คณะที่มีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่มีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
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“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“กองพัฒนานักศึกษา” หมายความว่า กองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
“กองนโยบายและแผน” หมายความว่า กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
“งานการเงินและบัญช”ี หมายความว่า งานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
“สหกิจศึกษา” หมายความว่า การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการ

เรียนในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    

“สถานประกอบการ” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดังกล่าว    

“นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษา และหรือรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

“คณาจารย์นิเทศก์” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าในสถานศึกษาที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและนิเทศการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา   

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 16  สัปดาห์    
“หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา และหรือรายวิชาเตรียมสหกิจ

ศึกษา    
“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” หมายความว่า รายวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม 

ให้กับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ    
“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายความว่า รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในการไป

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ    
ข้อ 5 ให้หน่วยงานต่อไปนี้มีหน้าที่ด าเนินการด้านสหกิจศึกษา ดังนี้ 

5.1 คณะ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการด าเนินการระบบสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่สังกัด 
5.2 กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานจัด

การศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
5.3 กองนโยบายและแผน และงานการเงินและบัญชี ท าหน้าที่วางแผนงบประมาณและดูแลการรับ -จ่ายเงิน

เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
ข้อ 6 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน โดยให้มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้     

6.1 คณะกรรมการอ านวยการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ให้ความเห็นชอบการพัฒนา 
และปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา 
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6.2 คณะกรรมการด าเนินงาน ท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการตามข้อ 6.1 และ 6.2 ให้เป็นอ านาจของอธิการบดี 
ข้อ 7 ให้ศูนย์มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการและประสานงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยให้รวมถึงหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
7.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดหางาน จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประสานงาน

ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศก์ และสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
7.2 จัดกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      
7.3 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ         

สหกิจศึกษา 
7.4 รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  
7.5 หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 8 คุณสมบัติของนักศึกษา 
8.1 ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม 
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา 
8.3 ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชาก าหนด 
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
8.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
8.6 ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน  
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นคณาจารย์นิเทศก์ 

9.1 มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
9.2 เป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 
9.3 เป็นคณาจารย์ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา   

ข้อ 10 หน้าที่ของคณาจารย์นิเทศก์    
คณาจารย์นิเทศก์ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน   

นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ร่วมกิจกรรมตามที่ศูนย์ก าหนด 
และร่วมในการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา และหรือ วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

ข้อ 11 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา 
11.1 การคิดจ านวนหน่วยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียม         

สหกิจศึกษา และหรือรายวิชาสหกิจศึกษา   
11.2 นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามเวลาการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงาน 
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ข้อ 12 การวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา 
12.1 การวัดและประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและหรือรายวิชาสหกิจศึกษาให้เป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี  
12.2 นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาสหกิจศึกษาอีกจนกว่าจะผ่าน 
12.3 กรณีนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ให้คณาจารย์นิเทศก์พิจารณาให้

นักศึกษามีสิทธิได้รับการประเมินผลรายวิชา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
อ านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

12.4 นักศึกษาที่กระท าผิดต่อระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการและข้อบังคับฉบับนี้จะไม่ผ่านการ
ประเมินผล และให้คณะกรรมการอ านวยการพิจารณาลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 ให้สถานประกอบการแต่งตั้งบุคลากรของสถานประกอบการเป็นพนักงานที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่ดูแลและให้
ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา  

ข้อ 14 การให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
ให้ศูนย์ด าเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนที่จะ

สิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ได้ในกรณีต่อไปนี้ 
14.1 นักศึกษากระท าความผิดหรือร่วมกระท าผิดที่สามารถพิสูจน์ได้และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ              

สถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
14.2 สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้

มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
14.3 นักศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่เหมาะสมที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียทั้ง

ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
14.4 มีเหตุจ าเป็นที่คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาเห็นชอบให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการได้ก่อน

ระยะเวลาที่ก าหนด  
ข้อ 15 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
15.1 เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในรายวิชา 

สหกิจศึกษาแล้ว 
15.2 เมื่อมหาวิทยาลัย มีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
15.3 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ข้อ 16 ผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 
นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
16.1 ได้รับการประเมินผลระดับคะแนนในรายวิชาสหกิจศึกษา ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่ก าหนด 
16.2 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการด าเนินงาน 
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ข้อ 17 การก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
การก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี  
ข้อ 18 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้        

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

บทเฉพำะกำล 

 
ข้อ 19 การด าเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษาที่ได้ด าเนินการแล้วก่อนที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการ

ด าเนินการตามข้อบังคับนี้  
 
   ประกาศ ณ วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2558 
    
  
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ   พนิชศักดิ์พัฒนา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ 

……………………………........ 
 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน           
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . 2547           
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การด าเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินงานสหกิจศึกษา  ฉบับลงวันที่         
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน       
สหกิจศึกษา” 
 ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“สภาวิชาการ”   หมายถึง  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“อธิการบดี”   หมายถึง  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  “คณบดี”    หมายถึง  คณบดีของคณะที่มีการจัดการศึกษาระบบ 
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“ศูนย”์    หมายถึง  ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คณะกรรมการประจ าศูนย์” หมายถึง  คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการ 

         ด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย 
         ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สาขาวิชา”   หมายถึง  สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาระบบ 
         สหกิจศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัย 
         ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

/ “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”... 
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  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ 
         สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาระบบ 

        สหกิจศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัย 
         ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สถานศึกษา”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สหกิจศึกษา”   หมายถึง  การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานใน 
         สถานประกอบการอย่างมีระบบโดยจัดให้มี 
         การเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษา 
         ออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้า 
         ร่วมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         พระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษาสหกิจศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
         ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและหรือ   
         รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
  “คณาจารย์นิเทศก์”  หมายถึง  คณาจารย์ประจ าในสถานศึกษาท่ีท าหน้าที่ให้ 

    ค าปรึกษา และนิเทศการปฏิบัติงาน 
         สหกิจศึกษาของนักศึกษา 
  “พนักงานที่ปรึกษา”  หมายถึง  พนักงานตามที่สถานประกอบการมอบหมาย 
         ให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดูแล และประเมินผล 
         การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สถานประกอบการ”  หมายถึง  หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าร่วมระบบ 
         สหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         พระนครศรีอยุธยาโดยรับนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 
         สหกิจศึกษาในสถานประกอบการดังกล่าว 

“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” หมายถึง  รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อเตรียม 
          ความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน 
         สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
  “รายวิชาสหกิจศึกษา”  หมายถึง  รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรส าหรับนักศึกษา 
         สหกิจศึกษาในการไปปฏิบัติงานใน 
         สถานประกอบการ 
 

/ “ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา”... 
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  “ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง  ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน 
         สหกิจศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  
 ข้อ 3 แนวปฏิบัติในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
  3.1 สาขาวิชาด าเนินการประชุมชี้แจงนักศึกษาที่เลือกเรียนในระบบสหกิจศึกษา ก่อนภาคการศึกษาที่จะ
ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา พร้อมยื่นใบสมัครในการแจ้งความจ านงเข้าเรียน 
ในระบบสหกิจศึกษา 
  3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนในระบบสหกิจศึกษา พิจารณาคุณสมบัติ
นักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การด าเนินงานสหกิจศึกษา 2558 และประกาศรายชื่อผู้
ที่ผ่านการพิจารณา ก่อนภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
  3.3 การลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จ านวน 1(45) หน่วยกิต 
  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ก่อนรายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
หากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมใด นักศึกษาต้องเรียนเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายใน 
วันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น  
  3.4 การวัดและประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระบบสัญลักษณ์ 
ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
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 
  ทั้งนี้การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หากได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” หรือคะแนนรวมต่ ากว่าร้อย
ละ 60 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานี้ 
 
 

/ 3.5 การลงทะเบียน... 
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  3.5 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 6(640) หน่วยกิต 
   นักศึกษาต้องมีผลการประเมินตามข้อ 3.4 ก่อนจึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ และ
นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มเวลาในหนึ่งภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  3.6 การวัดและการประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระบบสัญลักษณ์ 
ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 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 
  ทั้งนี้ การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา หากได้รับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานี้ 
  3.7 หลักเกณฑ์การประเมินผลเพื่อให้ระดับคะแนนของรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณา ดังนี้ 
   3.7.1 ในระหว่างปฏิบัติงานในสถานประกอบการจะต้องมีพนักงานที่ปรึกษา 1 คนเป็นผู้ดูแลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และจะต้องมีคณาจารย์นิเทศก์จากสถานศึกษา ไปนิเทศงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา อย่าง
น้อย 1 ครั้ง โดยต้องมีการประชุมร่วมกันทั้งสามฝ่าย ประกอบด้วย คณาจารย์นิ เทศก์ พนักงานที่ปรึกษา และนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ 
   3.7.2 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการและ
สถานศึกษา 
   3.7.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีสัดส่วนการให้คะแนน
จากพนักงานที่ปรึกษาร้อยละ 50 และจากคณาจารย์นิเทศก์ ร้อยละ 50 
   3.7.4 คณาจารย์นิเทศรวบรวมผลการประเมินรายวิชาสหกิจศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแต่ละสาขาวิชาพิจารณาเห็นชอบ และเสนอให้คณบดีอนุมัติผลการเรียนต่อไป 
 
 
 

/ ข้อ 4 กระบวนการ... 
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 ข้อ 4 กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  4.1 ศูนย์สหกิจศึกษาประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต าแหน่ง  
งานท่ีต้องการของสถานประกอบการ วิธีการในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
  4.2 สาขาวิชารับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ในต าแหน่งที่นักศึกษาสนใจและตรงกับสาขาวิชาให้กับ         
สถานประกอบการที่เข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  4.3 สาขาวิชาร่วมกับสถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ ด้วยวิธีการคัดเลือก ตามคุณสมบัติและความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
  4.4 ศูนย์สหกิจศึกษาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนและวิธีการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ 
  4.5 ศูนย์สหกิจศึกษาท าเรื่องส่งตัวนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
  4.6 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าท างานจากสถานประกอบการให้สาขาวิชา/
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดหาสถานประกอบการอื่นที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ตามความรู้ความสามารถของนักศึกษาและความเหมาะสมกับต าแหน่งงานของสถานประกอบการนั้น และเสนอให้
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาพิจารณาเห็นชอบ และแจ้งให้คณบดีทราบต่อไป 
 ข้อ 5 ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  5.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราวเต็มเวลาของ
สถานประกอบการในต าแหน่งที่สาขาวิชาและสถานประกอบการ เห็นว่าเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของนักศึกษาและให้
เป็นไปตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 
  5.2 ภาระงานและคุณภาพงานต้องมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษา และตรง
กับสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์นิเทศก์ และสถาน
ประกอบการ 
  5.3 ระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถาน
ประกอบการ และวินัยนักศึกษาอย่างเคร่งครัดทุกประการ 
  5.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะได้รับค่าตอบแทน และหรือสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นตาม
ลักษณะงาน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานประกอบการ 
 ข้อ 6 การยกเลิก การลาออก และการขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  6.1 ก่อนประกาศผลการคัดเลือก หากนักศึกษาจะยกเลิกหรือขอเลื่อนการไปปฏิบัติงาน สามารถกระท าได้เมื่อมี
เหตุผลความจ าเป็น โดยยื่นค าร้องและได้รับการอนุมัติจากคณบดี และแจ้งศูนย์สหกิจศึกษาก่อนที่จะมีการประกาศผลการคัดเลือก
นักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
 

/ 6.2 เมื่อประกาศผล... 
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  6.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กรณีจะขอลาออก
หรือขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่สามารถกระท าได้ ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องแสดงเหตุผลพร้อมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
  6.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการแล้ว จะขอลาออกหรือขอเลื่อนเวลาการปฏิบัติงาน
ตามที่ก าหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องแสดงเหตุผลพร้อมหลักฐานประกอบการ
พิจารณา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถานประกอบการ และคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษา และได้รับอนุมัติจาก
คณบดี 
  กรณีที่นักศึกษาสหกิจศึกษาไม่ไปปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร นักศึกษาจะไม่มีสิทธิยื่นค าขอไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจ ได้รับอนุมัติจากคณบดี และแจ้งสาขาวิชา
ทราบ 
 ข้อ 7 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้กระท าผิด 
  การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ฝ่าฝืนหรือร่วมกระท าผิดระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ         
ให้คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษา มีอ านาจพิจารณาลงโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  

ทั้งนี้ให้ใช้ปฏิบัติกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
  
  ประกาศ ณ วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
  
 
 
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำด้วย เงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดกำรศึกษำ 

ระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี ภำคปกติ  
พ.ศ. 2561 

_________________ 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 เพื่อให้การบริหารจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงออกระเบียบไว้ดังนี้  
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและ     

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

พระนครศรีอยุธยา เป็นรายภาคการศึกษา แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเป็นราย
ครั้งในกรณีอื่นๆ 

 “ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติ ไม่รวมภาคฤดูร้อน 
 ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายจากนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา ทั้งนี้  

ตามอัตราทีม่หาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา  
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             91            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 
 ข้อ 6 อธิการบดีอาจใช้ดุลยพินิจผ่อนผันการช าระค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ได้ตามเหตุอันควร 
 ข้อ 7 นักศึกษาที่ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามก าหนด หรือไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสถานภาพ

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

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

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

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

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

ประกาศก าหนดในแต่ละป ี
 (8) ค่าธรรมเนียมท่ีให้เรียกเก็บในวันรายงานตัว ประกอบด้วย 

 (8.1) ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่     200 บาท 
 (8.2) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส ์  200 บาท 
 (8.3) ค่าประกันของเสียหาย    500 บาท 
 ค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้ท าทรัพย์สิน

เสียหาย และต้องมายื่นค าร้องขอคืนภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นสภาพเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่มาขอรับคืนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้โอนเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 (9) ค่าบ ารุงการศึกษาภาคฤดูร้อนและค่าธรรมเนียมอื่น นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจัดสรรเงินที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ไม่เกินร้อยละ 
80 เพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ  

 ข้อ 10 การเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             92            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

  
ข้อ 11 นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาอยู่ก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 ไป
จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้      
ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 

                   (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เรื่อง กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยระดับปริญญำตรี ภำคปกติ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ มาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561  จึงก าหนดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี 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. ประยุกต์ศิลป์.... 
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  สาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
   4. ประยุกต์ศิลป ์             ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
   5. ศิลปะการแสดง         ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
   6. รัฐประศาสนศาสตร์             ภาคเรียนละ 8,400   บาท    

7. นิเทศศาสตร์               ภาคเรียนละ 8,500   บาท 
   8. ภาษาไทย                   ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
   9. ภาษาญี่ปุ่น                   ภาคเรียนละ 8,500   บาท   

10. นิติศาสตร์             ภาคเรียนละ 8,500   บาท 
   11. ประวัติศาสตร์            ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
   12. สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา     ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
   13. ดนตรีสากล             ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   14. การปกครองท้องถ่ิน            ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
   15. การสอนภาษาจีน    ภาคเรียนละ 7,000   บาท 
  
  สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
   1. การจัดการ     ภาคเรียนละ 8,000   บาท 

2. การจัดการโลจิสติกส์         ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
3. การบัญชี          ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
4. การตลาด          ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ         ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
6. การท่องเที่ยว          ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์        ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
8. การเป็นผู้ประกอบการ        ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
9. ธุรกิจระหว่างประเทศ         ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
10. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
11. การจัดการธุรกิจโรงแรม   ภาคเรียนละ 12,000   บาท 
12. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ภาคเรียนละ 20,000  บาท 
13. การจัดการธุรกิจชุมชน   ภาคเรียนละ 8,000   บาท 
 

  สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   1. คณิตศาสตร์     ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   2. เกษตรศาสตร์             ภาคเรียนละ 9,400   บาท 

/3. คหกรรมศาสตร์.... 
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สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
        3. คหกรรมศาสตร์          ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   4. เคมี                    ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   5. จุลชีววิทยา         ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   6. เทคโนโลยีสารสนเทศ            ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)      ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   8. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   10. วิทยาการคอมพิวเตอร์           ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   11. สาธารณสุขศาสตร์        ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     ภาคเรียนละ 9,400   บาท 

13. วิศวกรรมไฟฟ้า        ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   14. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   15. เทคโนโลยีการผลิตพืช       ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
   16. วิศวกรรมการจัดการ        ภาคเรียนละ 9,400   บาท 
 
  ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันที ่ 9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เรื่อง  กำรเก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 

ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ 
---------------------------------- 

เพื่อให้การเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 10 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินในการประชุมครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันที ่12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงก าหนดการเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมไว้ ดังต่อไปนี้  

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

  ประกาศ  ณ วันที ่ 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 
                       (นายเกษม  บ ารุงเวช)         

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

ว่ำด้วย กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำและกำรจ่ำยเงินเพื่อจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
ภำคพิเศษ  พ.ศ. 2560 

----------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและ      
การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคพิเศษที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
      บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “ค่าบ ารุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเป็นรายภาคเรียน 
  “ภาคเรียน” หมายความว่า ภาคเรียนที่จัดการศึกษาให้นักศึกษาเข้าศึกษาภาคพิเศษ  
ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษาเป็นรายภาคเรียนจากนักศึกษาในทุกคณะที่จัดการศึกษาภาคพิเศษ        

ไม่เกินภาคเรียนละ 5,000 บาท  
 การเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแต่ละสาขาวิชาในสังกัดแต่ละคณะให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน

อัตราที่ก าหนด 
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี และหรือค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ โดยจัดท าเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

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

ให้ช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามจ านวนภาคเรียนที่ค้างช าระ ภาคเรียนละ 1,500 บาท 
(9) ค่าเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทน เอกสารต่าง ๆ ที่เคยออกให้แล้ว ฉบับละ 50 บาท 
(10) ค่าขอรับปริญญาบัตรเกินกว่าหกเดือนนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดให้รับฉบับละ 500 บาท 
(11) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต และค่าใบรายงานผลการเรียน ให้เรียกเก็บเมื่อส าเร็จการศึกษา ไม่เกิน 1,000 บาท 
(12) ค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 5,000 บาท 
(13) ค่าประกันของเสียหาย คนละไม่เกิน 1,000 บาท 

 เงินค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้ท าทรัพย์สิน
เสียหาย และต้องมายื่นค าร้องขอคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันพ้นสภาพเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ถอนคืนภายในก าหนด
ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยโอนเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

(14) ค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ก าหนดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบ ารุงการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วัน

เปิดภาคเรียน 
ข้อ 8 อธิการบดีอาจใช้ดุลยพินิจผ่อนผันการช าระค่าบ ารุงการศึกษาช้ากว่าท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามเหตุสมควร 
ข้อ 9 นักศึกษาที่ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาตามที่ก าหนดหรือไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อน

วันสอบปลายภาคให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษาใหม่ตามข้อ 6(8) ได้ 
โดยมีเหตุอันสมควร 

ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคพิเศษ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน      
ร้อยละ 80 ของเงินที่เก็บได้ ในการเสนอเพื่อขออนุมัติ 

ข้อ 11 การเรียกเก็บเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 12 เงินที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

ชี้ขาด และค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด  
 

 ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

 
               )นายอภิชาติ  จีระวุฒิ(  
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

เรื่อง  กำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ 
--------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อราชการยิ่งข้ึนต่อไป  

อาศั ยอ าน าจตามความ ในมาตรา 27  และม าตรา 31 แห่ งพ ระราชบั ญ ญั ติ มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ  
พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560 จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
(กศ.บป.) พ.ศ. 2558 และก าหนดการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ดังนี้  

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

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

  (14) รัฐประศาสนศาสตร ์   ภาคเรียนละ     2,000 บาท 
  (15) การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาชุมชนและสังคม ภาคเรียนละ     2,000 บาท 
  (16) การปกครองท้องถ่ิน    ภาคเรียนละ     2,000 บาท 

ส าหรับนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชานิติศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนภาคเรียนที่     
2/2560 ให้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะ ภาคเรียนละ 500 บาท   

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

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

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

   (7) การท่องเที่ยว     ภาคเรียนละ 500 บาท 
(8) การบัญช ี     ภาคเรียนละ 500 บาท 
(9) การจัดการโลจิสติกส์    ภาคเรียนละ 500 บาท 
(10) ธุรกิจระหว่างประเทศ   ภาคเรียนละ 500 บาท 

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

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

 อนึ่ง กรณีที่นักศึกษาค้างช าระค่าธรรมเนียมการเรียนก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับตามประกาศฉบับนี้ด้วย 
  

 ทั้งนี้  ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
    

    ประกาศ ณ วันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
  
 
                 (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เรื่อง นโยบำยกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำ 

--------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ฉบับลงวันที่  22 ธันวาคม         
พ.ศ. 2559 และออกประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจัดรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา หรือจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 

ข้อ 2 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดท ารายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ หรือภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ หรือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในหมวดวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
 ข้อ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
The Common European Frame work of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นกรอบความคิดในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 4 ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : 
CLT) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ข้อ 5 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 ข้อ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษทั้งในและนอกช้ันเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ข้อ 7 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 ข้อ 8 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในชั้นเรียนและศึกษาด้วยตนเอง 
 ข้อ 9 ก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR โดยถือเป็นเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษาตามล าดับช้ันปริญญา ดังนี้ 
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(1) ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR 
ระดับ B2 (Vantage or Upper intermediate) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้
อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากได้ 

(2) ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
ระดับ C1 (Effective Operational Proficiency or advance) คือผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความที่ยาว ที่มีหัวข้อที่ซับซ้อนและ
หลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถแสดงความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหา
ค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคม การท างาน หรือด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่
ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ตามโครงสร้างไวยากรณ์พร้อมทั้งสามารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

(3) ระดับปริญญาเอก ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ C2 (Master of 
Proficiency) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง
สละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี อ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับได้เข้าใจ และเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียน
ได้อย่างเหมาะสม 
 ข้อ 10 ก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเกณฑ์     
การส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

เกณฑ์ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
CEFR B2 C1 C2 
TOEIC 405 605 785 
TOFEL iTP  437 513 590 
TOFEL iBT 41 65 96 
IELTS 4 5.5 7.5 
CU – TEP 60 75 120 

  
 ข้อ 11 ให้บันทึกผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในใบรายงานผลการศึกษา 
 
        ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 
          ประกาศ ณ วันที่   29   สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

                              (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เรื่อง กำรทดสอบและอบรมมำตรฐำนภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักศึกษำ พ.ศ. 2560 

--------------------------- 
อนุสนธิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 ข้อ 2.5.1(6) ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 35.2 และ            
ข้อ 35.3 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559 ก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกประกาศเรื่องการทดสอบ
และอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

ข้อ 1 มหาวิทยาลัยก าหนดให้มาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
ในแต่ละระดับชั้นปริญญา ดังนี้ 

 1.1 ระดับปริญญาตรี  ระดบั B2 
 1.2 ระดับปริญญาโท  ระดับ C1 
 1.3 ระดับปริญญาเอก  ระดับ C2 
ข้อ 2 นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ตามระดับช้ันปริญญาโดยมีค่าคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ข้อ 3 กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศ นักศึกษาสามารถน า

ผลการทดสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ก่อนวันยื่นส าเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะจัดทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ยกเว้นภาคเรียนฤดูร้อน) 
ข้อ 5 กรณีนักศึกษาไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษครั้งต่อไปในอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 6 นักศึกษาสามรถเข้าอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษพร้อมทดสอบความรู้ที่ได้จากการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษตามวันและเวลา พร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ทั้งนี้ การทดสอบและการอบรมดังกล่าวให้ใช้ปฏิบัติกับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

 

                              (นายเกษม  บ ารุงเวช) 
                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เกณฑ์มำตรฐำนภำษำอังกฤษ CEFR ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เรื่อง กำรทดสอบและอบรมมำตรฐำนภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ พ.ศ. 2560 

 
เกณฑ์ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

TOEIC 405 605 785 
TOFEL PAPER 637 513 590 
TOFEL CBT 123 183 243 
TOFEL IBT 41 65 96 
IELIS 4 5.5 7.5 
CU-TEP 60 75 120 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง นโยบายส่งเสริมทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา 

----------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดนโยบายส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจ ด้านดิจิทัล ให้นักศึกษามีทักษะใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจสารสนเทศและสามารถประเมินสื่อดิจิทัลเพื่อน าไปสู่
กระบวนการตัดสินใจในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถผลิตเนื้อหาและสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและมีจริยธรรม   

ข้อ 2 ส่งเสริมให้จัดท าโครงงานหรือกิจกรรมโดยการใช้ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานหรือกิจกรรมให้มาก
ขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ด้านดิจิทัลได้หลากหลายอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 3 ส่งเสริมให้จัดท ารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพเฉพาะด้วยการใช้
ดิจิทัล เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถประเมินผลของปัญหา และหาวิธี
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบเวลาที่ก าหนด 

ข้อ 4 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา ให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษา 
 ข้อ 6 จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลกับนักศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 
2 ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลจากสถาบันอื่นตามที่ก าหนดไว้ท้าย
ประกาศฉบับนี้ นักศึกษาสามารถน าผลการทดสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี มาย่ืนต่อมหาวิทยาลัยได้ก่อนวันยื่นส าเร็จการศึกษา 
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 ข้อ 7 นักศึกษาสามารถเข้าอบรมมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัล พร้อมทดสอบความรู้ที่ได้จากการอบรมเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านดิจิทัลตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่   29   เมษายน พ.ศ. 2563  

  
 
 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ  
ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะและครุยประจ ำต ำแหน่ง 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ (ฉบับที่ 2)   

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

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

เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน 

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

(1) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ  “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.” 
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 (2) สาขาวิชาการศึกษา 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) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.” 
 (4) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

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

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

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

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

“ปร.ด.” 
    (ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.” 
    (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” 
 
 ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” 
 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
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 “มาตรา 7 สีประจ าสาขาวิชา มีดังนี้ 
   (1) สาขาวิชาการบัญชี          สีฟ้าเทา 
   (2) สาขาวิชาการศึกษา       สีฟ้า 
   (3) สาขาวิชาเทคโนโลยี      สีม่วง 
   (4) สาขาวิชานิติศาสตร์       สีขาว 
   (5) สาชาวิชานิเทศศาสตร์                สีน้ าเงิน 
   (6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ               สีชมพู 
   (7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์      สีน้ าตาล 
   (8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์       สีแดงเลือดนก 
   (9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์            สีเหลือง 
   (10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์               สีแดงเลือดหมู 
   (11) สาขาวิชาศิลปศาสตร์              สีแสด” 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สมควรก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา รวมทั้งสีประจ าสาขาวิชาส าหรับ
สาขาวชิาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องตรา พระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 129 ตอนที่ 109ก  วันที่ 23  พฤศจิกายน  2555 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

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

เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 22  
ซึ่งก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด” และเพื่อให้การด าเนินการในหมวด 5 ข้อ 2 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นไปตามแผนปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) ให้คณะก าหนดให้มีการวิเคราะห์การประเมินการใช้หลักสูตรที่ผ่านมา เพื่อน ามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างน้อยทุก 5 ปี 

2) ให้คณะก าหนดให้มีการจัดรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในหลักสูตร และจัดอัตราส่วนจ านวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ 
4) ให้คณะก าหนดให้อาจารย์จัดท าประมวลรายวิชา ที่ท าการสอนทุกภาคเรียน 
5) ให้คณะก าหนดให้อาจารย์วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง

แผนการสอน 
6) ให้คณะก าหนดให้อาจารย์จัดวิธีการสอนโดยวิธีต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การอภิปราย 

การระดมสมอง  การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็นต้น 
7) ให้คณะก าหนดให้อาจารย์ด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามความแตกต่างของผู้เรียน 
8) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณาจารย์        

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนอาจารย์แต่ละคณะและสรุปผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยทุกภาคเรียน 
9) ให้คณาจารย์ศึกษาคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดการศึกษาที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของ

มหาวิทยาลัยเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
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10) ให้กองบริการการศึกษาประสานงานและรวบรวมเอกสารการด าเนินงานการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เช่น คู่มือการปฏิบัติรายงานผลการประเมิน เป็นต้น 
 

ทั้งนี้ให้ด าเนินการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 
                ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
   
 
 

                   (ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำด้วย วินัยนักศึกษำ 

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

  โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพื่อมารยาทและความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นบัณฑิตที่ดีพร้อมที่จะรับใช้สังคมในอนาคต 
  อาศัยอ านาจความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

หมวดที่  1 
วินัยและกำรรักษำวินัยนักศึกษำ 

 ข้อ 4 นักศึกษาต้องปฏิบัติและรักษาวินัยนักศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยรักษาไว้ซึ่งเกียรติของความเป็นนักศึกษา ผู้ใดฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และค าสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 6 นักศึกษาต้องด ารงตนเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เคารพต่อสิทธิและ
หน้าที่ของผู้อื่น 

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

 ข้อ 11 นักศึกษาจะอยู่ภายในบริ เวณอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยเกิน เวลาตามระเบียบหรือค าสั่ งใดๆ          
ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ที่ก าหนดไว้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป 

ข้อ 12 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ค าตักเตือน โดยชอบของคณาจารย์หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
 ข้อ 13 นักศึกษาต้องไม่เล่นการพนันหรือมีอุปกรณ์ส าหรับการเล่นการพนันไว้ในครอบครอง 
 ข้อ 14 นักศึกษาต้องไม่น าสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายทุกประเภท รวมทั้งสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาหรือมี
ไว้ในครอบครองหรือเสพในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 15 นักศึกษาต้องไม่พกพาอาวุธหรือมีอาวุธไว้ในครอบครอง หรือสิ่งเทียบอาวุธเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 16 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 17 นักศึกษาต้องมีสัมมาคารวะ ไม่กล่าวค าสบประมาท หรือ 
 ข้อ 18 นักศึกษาต้องไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งใดๆ          
ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 19 นักศึกษาต้องไม่กระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการใดๆ ซึ่งอาจท าให้เสื่อมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมในทางเพศในที่สาธารณะ  

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

 
หมวดที่ 2 
บทลงโทษ 

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

24.1 ตักเตือน 
24.2 ท าทัณฑ์บน 
24.3 ตัดคะแนนความประพฤต ิ
24.4 พักสภาพนักศึกษา 
24.5 พ้นสภาพนักศึกษา 
24.6 โทษอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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ข้อ 25 หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 

25.1 ให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน  ตลอดระยะเวลาที่คงสภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

25.2 การตัดคะแนนความประพฤติแต่ละครั้งให้ตัดไม่ต่ ากว่า 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 หรือหลายครั้ง
รวมกัน   เกินกว่า 100 คะแนน จะต้องถูกลงโทษให้พ้นสภาพนักศึกษาอัตราการตัดคะแนนความประพฤติในแต่ละฐานความผิด
จะเป็นเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 26 กรณีที่นักศึกษาถูกลงโทษตามข้อ 24.4, 25.3 และ 25.4 ภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาให้ถือว่านักศึกษา
จะต้องพักการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่กระท าความผิดเป็นต้นไป 

ข้อ 27 นักศึกษาผู้ใดที่กระท าความผิดและถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ถ้ามีเหตุอันควรบรรเทาโทษ มหาวิทยาลัยอาจน า
มาตรการรอการลงโทษ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษในภายหลังเมื่อพฤติกรรมของนักศึกษาได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มาใช้บังคับก็
ได้ ส่วนหลักเกณฑ ์และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 28 นักศึกษาผู้ใดต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิด ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท า
โดยประมาท ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพนักศึกษา 

หมวดที่  3 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

ข้อ 29 ให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง มีหน้าที่สอบสวนการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา 
องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ 30 ผู้มีอ านาจลงโทษผู้ที่กระท าความผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ ได้แก่อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
ข้อ 31 เมื่อมหาวิทยาลัยมีค าสั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้วให้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

ของนักศึกษาผู้นั้นทราบ 
ข้อ 32 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาค าอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยของ

นักศึกษาในกรณีที่มีการร้องอุทธรณ์ องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
ข้อ 33 การอุทธรณ์การลงโทษให้ท าเป็นหนังสือ โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษาภายใน 15 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งลงโทษ และให้ถือว่าการอุทธรณ์เป็นสิทธิเฉพาะตัว 
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ข้อ 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ แล้วเสนอความคิดเห็นต่ออธิการบดี และให้ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดี และให้ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดีเป็น
ที่สุด 

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

ข้อ 36 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจในการออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยตีความให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2550 
 
 

                                        
           (นายอารีย์  วงศ์อารยะ) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บัญชีแนบท้ำย 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย วินัยนักศึกษำ พ.ศ. 2550 
----------------------------------------- 

องค์ประกอบคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยศึกษำ ที่ข้อ 29 อ้ำงถึง 
ซึ่งประกอบด้วย 

----------------------------------------- 
1. ในกรณีผู้กระท าความผิดเป็นนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง โดยไม่มีนักศึกษาจากคณะอื่นเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ

สอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 
1.1 คณบดี      ประธานกรรมการ 
1.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา    กรรมการ 
1.4 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
1.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ในกรณีผู้กระท าความผิดเป็นนักศึกษาระหว่างคณะตั้งแต่สองคณะให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
ประกอบด้วย 

2.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา         ประธานกรรมการ 
2.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่เก่ียวข้อง  กรรมการ 
2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
2.4 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 
2.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. ในกรณีนักศึกษากระท าความผิดฐานทุจริตการสอบ ให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 
    3.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 

3.2 อาจารย์ประจ าวิชา     กรรมการ 
3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา    กรรมการ 
3.4 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
3.5 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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บัญชีแนบท้ำย 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย วินัยนักศึกษำ พ.ศ. 2550 
----------------------------------------- 

องค์ประกอบคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์วินัยนักศึกษำ ที่ข้อ 32 อ้ำงถึง 
ซึ่งประกอบด้วย 

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

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา  ประกอบด้วย 
   1.1 อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
   1.2 รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง      กรรมการ 
   1.3 คณบดีที่เกี่ยวข้อง       กรรมการ 
   1.4 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 

1.5 นิติกร        กรรมการ 
   1.6 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมำยและเครื่องแต่งกำยนักศึกษำ 

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

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

“นักศึกษา” หมายถึง ผู้ เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

  “หลักสูตรปกติ” หมายถึง หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดให้มีการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี และได้รับปริญญาบัตรโดยมีก าหนดเวลาการศึกษาที่แน่นอนและศึกษาในเวลาราชการ 
 ข้อ 5 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ 
 ข้อ 6 การก าหนดให้ใช้เครื่องแต่งกายที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยหรือ
ประกาศคณะแล้วแต่กรณีได้ตามความเหมาะสม 
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 ข้อ 7 เครื่องแบบ ประกอบด้วย 
7.1 นักศึกษาชาย 

(1) เสื้อสีขาวทรงสุภาพ แบบเชิ้ตคอปกเชิ้ตปลายแหลม ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด 
แขนยางถึงข้อมือหรือแขนสั้น มีกระเป๋าติดแนวอกด้านซ้าย 

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

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

7.2 นักศึกษาหญิง 
(1) เสื้อสีขาวทรงสุภาพ แบบเชิ้ตคอปกปลายแหลม แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ไม่บาง เสื้อขนาดพอเหมาะไม่

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

ไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ายีนส์ ไม่แทรกเนื้อผ้าโปร่งบางที่ส่วนใดๆ ของกระโปรง ความยาวอย่างน้อยคลุมเข่า มีของเอว และอนุญาต
ให้นักศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น ใส่กระโปรงจีบรองตัว (กระโปรงพลีท) 

(3) เข็มขัดหนังสดี า ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(4) ให้มีเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะประดับหน้าอกด้านซ้าย และคอเสื้อด้านซ้ายตาม

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

ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย (เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้าสีขาวเท่านั้น) 
(6) ทรงผมไม่ตกแต่งสีฉูดฉาดหรือไม่สุภาพ 

7.3 ชุดพิธีการ 
(1) นักศึกษาชาย ใช้เครื่องแบบนักศึกษาชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทที่มีเครื่องหมายวิทยาลัย

ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เข็มขัดสีด า กางเกงขายาว สีด า สวมถุงเท้าสีด า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าเท่านั้น 
(2) นักศึกษาหญิง ใช้เครื่องแบบนักศึกษาหญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวกลัดกระดุมที่คอ เสื้อเชิ้ตติดเครื่องหมาย

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

7.4 ชุดกิจกรรม ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ใช้เครื่องแบบตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
7.5 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ใช้เครื่องแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 8 การแต่งกาย 

8.1 เครื่องแบบ 
(1) นักศึกษาชาย ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้

เห็นหัวเข็มขัด 
(2) นักศึกษาหญิง ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้

เห็นหัวเข็มขัด 
(3) นักศึกษามุสลิม หากประสงค์จะแต่งกายตามหลักค าสอนหรือตามประเพณีอิสลาม ให้ใส่เสื้อตามข้อ 

7.1(1) และ 7.2(1) แขนยาว และใช้ผ้าคลุมผมสีขาวหรือสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นลูกไม้  
8.2 ชุดพิธีการ ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
8.3 ชุดกิจกรรม ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แต่งตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
8.4 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งในวันที่มีการเรียนหรือฝึกวิชาทหารได้ 
การแต่งกายที่นอกเหนือจากข้อบังคับนี้ ให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณา และเสนอขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย 

เป็นกรณีๆ ไป 
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจในการออกระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับนี ้กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยตีความให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาดค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที ่20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ   พนิชศักดิ์พัฒนา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อมูลรำยวิชำที่นักศึกษำสำมำรถยกเว้น/เทียบโอนรำยวิชำได้  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 
(รำยวิชำในตำรำงนี นกัศึกษำสำมำรถน ำข้อมูลรำยวิชำไปประกอบ 

กำรเขียนค ำร้องยกเว้นผลกำรเรยีน) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

สถาบันการศึกษา

1 0000001 ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 0000001 ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 จบระดับปริญญาตรี

2 1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 3 1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3 1091101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 3 408-11-04 Computer Programming 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

4 1091102 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบแฟ้มข้อมูล 3 408-24-04 Data Stuctures 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

5 1091104 ระบบปฏิบัติการ 3 408-23-05 Operating System 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

6 1092304 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และภาพเคล่ือนไหว 3 405-22-08 Multimedia and Animation Technology 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7 1093306 การออกแบบกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3 405-12-06 Computer Graphics Application 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

8 1093502 กฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 405-31-17 Law and Ethical Lssue in Information 

Technology

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

9 1094606 การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติข้ันสูง 3 3204-2002 การใช้โปรแกรมส านักงานข้ันสูง 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

10 1094913 โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ	 3 408-21-09 Object Oriented Programming 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

11 1500108 การพูดเพ่ือพัฒนาชีวิต 3 TH 103 การเตรียมเพ่ือการพูดและการเขียน 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

12 1500137 สุนทรียศาสตร์ 3 2062501 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

13 1551111 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 3 1551201 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

14 1551112 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3 1551206 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

15 1551113 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3 1551215 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

16 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต

17 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

1,3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2

2+2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

18 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 3000-1221 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,3000-1222 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

2+2 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร

19 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 อก 307 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1,อก 308 ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ2

2+2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

20 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 อก 401 ภาษาอังกฤษธุรกิจ3,อก 402 ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ4

2+2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

21 1552202 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3 1552101 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22 1552203 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3 1152104 ลัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับครู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

23 1552310 หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสาร

ทางการจัดการ

3 05-081-212 อังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 1 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

24 1552316 วรรณคดีเบ้ืองต้น 3 1552219 วรรณคดีเบ้ืองต้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25 1552321 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3 3212-21203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

26 1552402 การแปลอังกฤษเป็นไทย 3 1552233 การแปลอังกฤษเป็นไทย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

27 1552601 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1552601 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาท่ีย่ืนค าร้องขอยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นผู้ ท่ีเคยลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านใน
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

สถาบันการศึกษา

28 1552626 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเท่ียวในท้องถ่ิน   3 1500133 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในท้องถ่ิน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

29 1553310 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 3 3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

30 1553317 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 3 3212-2102 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

31 1641301 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่คริสต์

ศวรรษท่ี 1- ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 15

3 2593201 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

32 2021202 ภาพพิมพ์ 1 3 2021201 ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

33 2021303 ประติมากรรม 1 3 2021301 ประติมากรรมพ้ืนฐาน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

34 2033414 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานศิลปกรรม 1 3 2033411 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

35 2061201 ปฏิบัติดนตรีไทยข้ันพ้ืนฐาน 2 2061201 ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ข้ันพ้ืนฐาน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

36 2061301 การฝกึโสตประสาทและการอ่านและเขียนโน้ต 3 2061301 การอ่านและการเขียนโน้ต,2061402 การฝกึ

โสตประสาท

3+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

37 2061401 ปฏิบัติดนตรีสากลข้ันพ้ืนฐาน 2 2061401 ปฏิบัติคีย์บอร์ดข้ันพ้ืนฐาน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

38 2061702 การซ่อมสร้างเคร่ืองดนตรีสากล 3 2061702 การซ่อมสร้างเคร่ืองดนตรีสากล 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

39 2062302 การเรียบเรียงเสียงประสาน 3 2062302 การเรียบเรียงเสียงประสาน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

40 2063301 การประพันธ์ดนตรีเบ้ืองต้น 3 2063301 การประพันธ์ดนตรีเบ้ืองต้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

41 2063503 ดนตรีบ าบัด 3 2063503 ดนตรีบ าบัด 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

42 2071104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2 3 2071102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

43 2071501 โสตทักษะ 1 1 2071201 การอ่านโน๊ตและฝกึโสต 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

44 2072503 ปฏิบัติรวมวง 1 1 2072219 ปฏิบัติการรวมวงใหญ่และเล็ก 1 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

45 2072504 ปฏิบัติรวมวง 2 1 2072220 ปฏิบัติรวมวงใหญ่และเล็ก 2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

46 2500121 สังคมวิทยาเบ้ืองต้น 3 SOC1003 INTRO TO SOCIOLOGY & ANTHRO 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

47 2500125 ระบบสังคมและการเมืองไทย 3 3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด

48 2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3 2592101 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

49 2551105 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ 3 POL1100 INTRODUCTION TO POLITICAL 

SCIENCES

3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

50 2551302 ระบบบริหารราชการไทย 3 2581201 ระบบบริหารราชการไทย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

51 2551307 ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์ 3 05310203 ทฤษฎีองค์การ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

52 2551401 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3 LAW1004 INTRODUCTION TO LAW 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

53 2551402 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 2563501 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

54 2551405 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ 3 2551102 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

55 2551405 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ 3 67111 รัฐศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยบูรพา

56 2552101 การปกครองท้องถ่ินไทย 3 2552101 การปกครองท้องถ่ินไทย 3 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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57 2552201 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 POL2200 INTRO TO INTERNATIONAL RLT 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

58 2552304 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 05320202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

59 2552515 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3 2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

60 2553312 การบริหารโครงการ 3 05310425 การบริหารโครงการ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

61 2553313 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 05310428 การบริหารเชิลกลยุทธ์ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

62 2553408 กฎหมายปกครอง 3 678382 กฎหมายปกครอง 3 มหาวิทยาลัยบูรพา

63 2554302 การบริหารค่าตอบแทน 3 3563402 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

64 2561101 หลักกฎหมายเอกชน 3 นศ 2201101 หลักกฎหมายเอกชน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

65 2561101 หลักกฎหมายเอกชน 3 LA10102 กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไปและบุคคล 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

66 2561101 หลักกฎหมายเอกชน 3 2101101 กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

67 2561101 หลักกฎหมายเอกชน 3 100100 กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป 3 มหาวิทยาลัยพะเยา

68 2561101 หลักกฎหมายเอกชน 3 678102 หลักกฎหมายเอกชน 3 มหาวิทยาลัยบูรพา

69 2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 นศ 2201103 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

70 2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 LA10105 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

71 2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 678141 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 มหาวิทยาลัยบูรพา

72 2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 LAW1003 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ

สัญญา

3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

73 2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

74 2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหน้ี 3 LAW2301 กฎหมายลักษณะหน้ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

75 2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหน้ี 3 LAW2002 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยหน้ี 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

76 2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหน้ี 3 2561206 กฎหมายลักษณะหน้ี : หลักท่ัวไป 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

77 2561103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหน้ี 3 นศ 2201104 กฎหมายลักษณะหน้ี : หลักท่ัวไป 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

78 2561104 กฎหมายอาญา 1 3 นศ 2201105 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

79 2561104 กฎหมายอาญา 1 3 2561106  กฎหมายอาญา 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

80 2561104 กฎหมายอาญา 1 3 2562305 กฎหมายอาญา 1: ภาคท่ัวไป 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

81 2561104 กฎหมายอาญา 1 3 LAW2006 กฎหมายอาญา 1 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

82 2561201 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2 LW 103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมาย

หลัก

3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

83 2561201 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2 2105101 ประวัติศาสตร์ระบบกฎหมายไทย 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

84 2561201 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2 LA10101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

85 2561202 หลักกฎหมายมหาชน 3 LA10103 หลักกฎหมายมหาชน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             127            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 
 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

สถาบันการศึกษา

86 2561202 หลักกฎหมายมหาชน 3 2561301 หลักกฎหมายมหาชน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

87 2561202 หลักกฎหมายมหาชน 3 2561208 หลักกฎหมายมหาชน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

88 2561202 หลักกฎหมายมหาชน 3 41201 กฎหมายมหาชน 3 โรงเรียนนายเรือ

89 2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา

90 2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

91 2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 LW 202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

92 2561204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2 2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

93 2561204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2 นศ 2201207 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

94 2561204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2 2562203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

95 2561204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2 LA10107 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

96 2562105 กฎหมายอาญา 2 3 2562107 กฎหมายอาญา 2 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

97 2562105 กฎหมายอาญา 2 3 LAW2007 กฎหมายอาญา 2 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

98 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน 3 LA10104 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

99 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน 3 2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

100 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน 3 2562104 กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและ

ท่ีดิน

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน 3 LAW1306 กฎหมายลักษณะทรัพย์และท่ีดิน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

102 2562106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน 3 2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

103 2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการ

งานนอกส่ังและลาภมิควรได้

3 LA10106 กฎหมายลักษณะละเมิด การจัดการงานนอก

ส่ัง ลาภมิควรได้

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

104 2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการ

งานนอกส่ังและลาภมิควรได้

3 2562105 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดจัดการ

งานนอกส่ังลาภมิควรได้

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

105 2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการ

งานนอกส่ังและลาภมิควรได้

3 LAW2003 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยละเมิด 

จัดการ งานนอกส่ัง ลาภมิควรได้

3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

106 2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการ

งานนอกส่ังและลาภมิควรได้

3 2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง 

ลาภมิควรได้

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

107 2562108 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซ้ือขาย 

แลกเปล่ียน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ

3 2562108 เอกเทศสัญญา1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

108 2562110 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน นายหน้า

 ประกันภัย

3 2562110 เอกเทศสัญญา 3 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

109 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3 2562112 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและ

บริษัท

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

110 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3 100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3 มหาวิทยาลัยพะเยา

111 2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3 2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

112 2562114 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 1 3 นศ 2201204 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             128            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 
 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

สถาบันการศึกษา

113 2562114 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 1 3 2562108 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซ้ือขาย 

แลกเปล่ียน ให้เช่า เช่าซ้ือ

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

114 2562114 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 1 3 2562108 เอกเทศสัญญา 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

115 2562115 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 2 3 2562109 เอกเทศสัญญา 2 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

116 2562115 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 2 3 2562109 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะยืม ฝาก

ทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

117 2562116 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 3 3 2562110 เอกเทศสัญญา 3 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

118 2562116 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 3 3 2562110. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน 

นายหน้า ประกันภัย+2563112 กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ลักษณะต๋ัวเงินและบัญชีเดินสะพัด

3+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

119 2562117 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก 2 2563114 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

120 2562204 นิติปรัชญา 2 นศ 2201402 นิติปรัชญา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

121 2562204 นิติปรัชญา 2 2562208 นิติปรัชญา 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

122 2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 2562203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

123 2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

124 2562206 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3 2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาล

แรงงาน

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

125 2562302.. กฎหมายธุรกิจ 3 2562307 กฎหมายส าหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 1+2562308 กฎหมายส าหรับนักบัญชีและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 2

3+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

126 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 05-000-104 กฎหมายธุรกิจ 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

127 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 05-110-104 กฏหมายธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

128 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 305-15-05 กฎหมายธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

129 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 3200-0102 กฎหมายธุรกิจ 3 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ

130 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 3200-1002 กฎหมายธุรกิจ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

131 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

132 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 395-13-05 กฎหมายธุรกิจเบ้ืองต้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

133 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 40205 กฎหมายธุรกิจ 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

134 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 LA102 กฎหมายธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

135 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 นต 214 กฎหมายธุรกิจ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

136 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 สรบ 2003 กฎหมายธุรกิจ 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

137 2563113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว 3 100209 กฎหมายครอบครัว 3 มหาวิทยาลัยพะเยา

138 2563113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว 3 LAW2308 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

139 2563113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว 3 2563204 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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140 2563114 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก 3 2563205 กฎหมายลักษณะมรดก 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

141 2563114 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก 3 LW 311 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

142 2563115 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3 2563116 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

143 2563115 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3 2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

144 2563116 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3 2563117 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

145 2563117 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 2563118 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

146 2563117 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง
147 2563117 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 2563515 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

148 2563117 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 LA331 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

149 2563119 กฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ 3 2563510 กฎหมายล้มละลาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

150 2563207 กฎหมายปกครอง 3 2562511 กฏหมายปกครอง 1,2562512 กฏหมาย

ปกครอง 2

3+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

151 2563207 กฎหมายปกครอง 3 นศ 2201304 กฎหมายปกครอง 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

152 2563207 กฎหมายปกครอง 3 2563204 กฎหมายปกครอง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

153 2563208 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 2563205 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

154 2563208 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

155 2563209 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3 2563207 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาล

แรงงาน

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

156 2563209 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3 2562206 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาล

แรงงาน

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

157 2564121. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3 2563120 กฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

158 2564122. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 2564123 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

159 2564123. นิติเวชศาสตร์ 3 2564124 นิติเวชศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

160 2564208 กฎหมายภาษีอากร 3 2563508 กฎหมายภาษีอากร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

161 2564209 กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการไทย 3 2562503 กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการไทย 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

162 2564220 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 3 2563206 กฎหมายภาษีอากร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

163 2564303 กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภคและวิธีพิจารณาคดี

ผูบ้ริโภค

3 2564304 กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

164 2564403 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 2564401 กฎหมายเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

165 2564403 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 2564406 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

166 2564501 การว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย 3 2564603 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย+2564604 การว่า

ความและศาลจ าลอง

2+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

167 2564504 การว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2 2564501 การว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

168 2592404 กฎหมายอาญา 3 678261 กฎหมายอาญา 1 3 มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563
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169 3010205 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 3 3022101 การวิเคราะห์สถานการณ์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

170 3011101 หลักนิเทศศาสตร์ 3 3011101 หลักนิเทศศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

171 3011104 หลักโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3 3031101 หลักการประชาสัมพันธ์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

172 3011202 การใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3 3011202 การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

173 3011204 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3 3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

174 3013901 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 3002201 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

175 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

176 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

177 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

178 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 3204-2008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา

179 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 3204-2102 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

180 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 3901-1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

181 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 3204-2103 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

182 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 05-540-202 ภาษาปาสคาล 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

183 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 3204-2101 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3 โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

184 3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 3 396-12-01 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

185 3501101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ิทอง

186 3501101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 32042101 หลักการเขียนโปรแกรม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

187 3501203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

188 3501203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 303-31-07 ระบบสารสนเทศเพ่ือการงานแผนทางการ

บริหาร

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

189 3501203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

190 3501203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3215-2004 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

191 3501203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

192 3501203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3215-2106 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

193 3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 05-051-207 โครงสร้างข้อมูล 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

194 3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 3204-2006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

195 3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 39012002 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

196 3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 3901-2002 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

197 3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 3962106 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริท่ึม 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

198 3502103 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ 3 3204-2004 ระบบปฏิบัติการ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

199 3502103 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ 3 3961104 ระบบปฏิบัติการ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

200 3502103 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ 3 05-051-103 การใช้งานระบบปฏิบัติการ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

201 3502103 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ 3 3204-2004 ระบบปฏิบัติการ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

202 3502103 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ 3 3901-2001 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการ

3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน
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203 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3 3961301 ระบบฐานข้อมูล 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

204 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3 05-051-201 ระบบฐานข้อมูล 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

205 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

206 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3 3204-2104 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

207 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3 3901-1003 ระบบฐานข้อมูล 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

208 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 3204-2103 โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี 3 โรงเรียนพณิชยการพลาชัยร้อยเอ็ด

209 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 3204-2119 การใช้โปรแกรมชุดส านักงาน 3 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร

210 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 3204-2120 โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี 3 เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา

211 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 05-042-104 การใช้คอมพิวเตอร์ใบงานบัญชี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

212 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา

213 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 05-000-108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

214 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 05-530-121 โปรแกรมส าเร็จรูป 1 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

215 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 05-051-160 โปรแกรมส าเร็จรูป1 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

216 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 3201-2011 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

217 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 3203-2003 การใช้โปรแกรมชุดส านักงานในงาน

เลขานุการ

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

218 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 3216-2004 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

219 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 3901-1002 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

220 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 396-11-01 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

221 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 396-11-09 โปรแกรมส าเร็จรูป1 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

222 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 306-21-02 โปรแกรมส าเร็จรูป 1 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

223 3502201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 05-551-202 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

224 3502301 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ 3 3204-2004 ระบบปฏิบัติการ+3204-2105 การพัฒนา

ซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป

3+3 โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

225 3502401 ระบบฐานข้อมูล 3 3000-0204 ระบบฐานข้อมูลเบ้ืองต้น 3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

226 3502401 ระบบฐานข้อมูล 3 3204-2002 ระบบฐานข้อมูล 3 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ

227 3502401 ระบบฐานข้อมูล 3 3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

228 3502401 ระบบฐานข้อมูล 3 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

229 3502401 ระบบฐานข้อมูล 3 396-13-01 ระบบฐานข้อมูล 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

230 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 306-11-20 หลักเบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

231 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3215-2106 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

232 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 32405 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

233 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 4133202 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

234 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

235 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 32152004 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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236 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 05-051-204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

237 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

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

239 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 393-21-07 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทางการ

บริหาร

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

240 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 3563204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

241 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 GE112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

242 3503104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 คพ 212 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

243 3503105 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 3901-2003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

244 3503108 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3 สบค 2407 การจัดการส านักงานอัตโนมัติ 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

245 3503108 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3 3203-2011 การปฏิบัติงานส านักงานอัตโนมัติ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

246 3503108 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3 3204-2105 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3 เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา

247 3503111 เทคโนโลยีส่ือประสม 3 3204-2403 การใช้โปรแกรมส่ือประสม 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

248 3503111 เทคโนโลยีส่ือประสม 3 3204-2117 การใช้ระบบส่ือประสม 3 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

249 3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 3962107 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

250 3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 05-051-209 การวิเคราะห์ระบบ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

251 3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 32042009 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

252 3503114 ระบบเครือข่ายและการส่ือสารข้อมูลทางธุรกิจ 3 306-24-01 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

253 3503114 ระบบเครือข่ายและการส่ือสารข้อมูลทางธุรกิจ 3 3962401 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

254 3503114 ระบบเครือข่ายและการส่ือสารข้อมูลทางธุรกิจ 3 05-051-202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

255 3503114 ระบบเครือข่ายและการส่ือสารข้อมูลทางธุรกิจ 3 3901-1004 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

256 3503114 ระบบเครือข่ายและการส่ือสารข้อมูลทางธุรกิจ 3 3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

257 3503114 ระบบเครือข่ายและการส่ือสารข้อมูลทางธุรกิจ 3 3204-2010 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

258 3503205 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย 3 3204-2104 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

259 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ 3 396-11-09 โปรแกรมส าเร็จรูป 1 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

260 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ 3 05-551-207 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานส านักงาน 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

261 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ 3 05051107 โปรแกรมส าเร็จรูป2 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

262 3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ 3 05-052-101 การใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงาน 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

263 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

264 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3 3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

265 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 3204-2404 หลักการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

266 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 3204-2206 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพ่ือพัฒนาเว็บเพจ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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267 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 3204-2406 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ 3 มิติ 3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

268 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 3961501 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

269 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 05-051-203 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

270 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 3204-2402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกฯ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

271 3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 3204-2402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมช่ัน 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

272 3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 05-052-205 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

273 3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 3202-2026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

274 3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

275 3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 396-25-04 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

276 3503217 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต 3 05-052-204 การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

277 3503217 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต 3 3204-2011 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

278 3503218 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 3 3503218 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

279 3503220 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

280 3503220 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 3204-2003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

281 3503221 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3 3216-2001 การจัดส านักงานสมัยใหม่+3216-2105 

เทคนิคการปฎิบัติส านักงาน

3+3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

282 3503221 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3 3203-2011 การปฏิบัติงานส านักงานอัตโนมัติ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

283 3503221 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3 3200-0005 การใช้เคร่ืองใช้ส านักงาน+3204-2301 

ระบบส านักงานอัตโนมัติ

3+2 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

284 3503221 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3 3204-2105 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

285 3503221 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3 3204-2301 ระบบส านักงานอัตโนมัติ+3204-2308 

เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร

2+2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

286 3503302 การส่ือสารข้อมูลและการจัดการเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

3 3204-2003 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

287 3503302 การส่ือสารข้อมูลและการจัดการเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

3 3204-2010 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

288 3503401 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 396-25-04 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

289 3503401 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 3204-2109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ิทอง

290 3503401 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 3204-2109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

291 3503401 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

292 3503403 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ 3 3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563
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293 3503403 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ 3 3204-2121 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านธุรกิจ 3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

294 3503403 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ 3 3204-2002 การใช้โปรแกรมส านักงานข้ันสูง 3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

295 3503502 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

296 3503502 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 396-15-01 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

297 3503502 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 3000-0105 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

298 3503503 การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3 3204-2104 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย 3 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

299 3503504 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 3204-2403 การใช้โปรแกรมส่ือประสม 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

300 3511301 การบริหารงานส านักงาน 3 3200-1007 เทคนิคการปฏิบัติงานส านักงาน 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

301 3511301 การบริหารงานส านักงาน 3 05-000-002 การปฏิบัติงานส านักงาน 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

302 3511301 การบริหารงานส านักงาน 3 3101111 การบริหารงานส านักงาน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

303 3511301 การบริหารงานส านักงาน 3 3200-0005 การใช้เคร่ืองใช้ส านักงาน 3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

304 3511301 การบริหารงานส านักงาน 3 398-11-01 การปฏิบัติงานส านักงาน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

305 3511301 การบริหารงานส านักงาน 3 3215-2001 การจัดการส านักงาน 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

306 3511301 การบริหารงานส านักงาน 3 สรบ 2008 เทคนิคการปฏิบัติงานส านักงาน 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

307 3521103 การบัญชีการเงิน 3 3521103 หลักการบัญชี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

308 3521103 การบัญชีการเงิน 3 3951101 การบัญชี1+3951102 การบัญชี2 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

309 3521103 การบัญชีการเงิน 3 05-410-103 การบัญชีการเงิน 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจ านงค์

310 3521103 การบัญชีการเงิน 3 05-000-107 การบัญชีการเงิน 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

311 3521103 การบัญชีการเงิน 3 05-000-003 การบัญชี 1,05-000-004 การบัญชี2 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

312 3521103 การบัญชีการเงิน 3 32012001 การบัญชีการเงิน 3 โรงเรียนพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด

313 3521103 การบัญชีการเงิน 3 3200-0002 บัญชีเบ้ืองต้น1,3200-0003 บัญชีเบ้ืองต้น2 3+3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

314 3521103 การบัญชีการเงิน 3 3200-0002 การบัญชีเบ้ืองต้น1,3200-0003 การบัญชี

เบ้ืองต้น2

3+3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

315 3521103 การบัญชีการเงิน 3 3200-1006 การบัญชีการเงิน 3 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา

316 3521103 การบัญชีการเงิน 3 395-11-03 การบัญชีการเงิน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

317 3521103 การบัญชีการเงิน 3 395-13-02 การบัญชีการเงิน 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

318 3521104 หลักการบัญชี 3 3521103 การบัญชีการเงิน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

319 3521104 หลักการบัญชี 3 03760171 หลักการบัญชี 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

320 3521104 หลักการบัญชี 3 AC 201 หลักการบัญชี1 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

321 3521104 หลักการบัญชี 3 บช 3005103 หลักการบัญชี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

322 3521104 หลักการบัญชี 3 05-000-003 การบัญชี1+05-000-004 การบัญชี2 3+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

323 3521104 หลักการบัญชี 3 05-000-107 การบัญชีการเงิน 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

324 3521104 หลักการบัญชี 3 30202 หลักการบัญชี 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

325 3521104 หลักการบัญชี 3 3200-0001 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน
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326 3521104 หลักการบัญชี 3 3200-0001 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1+3200-0004 

หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 2

3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม

327 3521104 หลักการบัญชี 3 3200-0002 บัญชีเบ้ืองต้น 1+3200-0003 บัญชี

เบ้ืองต้น 2

3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

328 3521104 หลักการบัญชี 3 3200-1006 การบัญชีการเงิน 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

329 3521104 หลักการบัญชี 3 395-11-01 การบัญชี 1+395-11-02 การบัญชี 2 3+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

330 3521104 หลักการบัญชี 3 395-11-03 การบัญชีการเงิน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

331 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1 3 3201-2001 การบัญชีช้ันกลาง 1 3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

332 3522109 การบัญชีต้นทุน1 3 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

333 3522110 การบัญชีต้นทุน2 3 3201-2004 การบัญชีต้นทุน 2 3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

334 3522108 การบัญชีช้ันกลาง2 3 3201-2002 การบัญชีช้ันกลาง 2 3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

335 3523201 การบัญชีธนาคาร 3 3201-2017 การบัญชีธนาคาร 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

336 3523202 การบัญชีเฉพาะกิจ 3 3201-2015 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

337 3523204 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3 3201-2016 การบัญชีรัฐบาล 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

338 3523301 การวางระบบบัญชี 3 05-041-101 ระบบบัญชี 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

339 3523301 การวางระบบบัญชี 3 3201-2010 ระบบบัญชี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

340 3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3 3201-2104 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

341 3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3 05-000-206 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

342 3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3 3201-2012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

343 3523405 การภาษีอากร 3 305-15-01 การภาษีอากร 1 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

344 3523405 การภาษีอากร 3 3200-1009 การภาษีอากร 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

345 3523405 การภาษีอากร 3 3215-2004 การภาษีอากร 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

346 3523405 การภาษีอากร 3 395-13-04 การภาษีอากร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

347 3524201 การบัญชีภาษีอากร 3 3201-2007 การบัญชีภาษีอากร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

348 3524205 การบัญชีภาษีอากร 3 3200-2007 การบัญชีภาษีอากร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

349 3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 3201-2021 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

350 3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 3201-2109 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ

351 3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 05-042-205 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

352 3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 05042206 การบัญชีบริหาร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

353 3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 3201-2010 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

354 3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 3201-2018 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ิทอง

355 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3 3201-2008 การตรวจสอบภายใน 3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม

356 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3 05-042-208 การตรวจสอบภายใน 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

357 3524311 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 3 3201-2102 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

358 3524311 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 3 05-042-104 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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359 3524311 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 3 305-34-01 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

360 3524311 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 3 3201-2011 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม

361 3524312 การสอบบัญชี 3 3201-2106 การสอบบัญชี 3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

362 3531101 การเงินธุรกิจ 3 302-21-05 การเงินธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

363 3531101 การเงินธุรกิจ 3 05061103 การเงินธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

364 3531101 การเงินธุรกิจ 3 10003301 การเงินธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยา

เขตตาก

365 3531101 การเงินธุรกิจ 3 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

366 3531101 การเงินธุรกิจ 3 3205-2003 การเงินธุรกิจ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

367 3531101 การเงินธุรกิจ 3 3215-2005 การเงินธุรกิจ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

368 3531101 การเงินธุรกิจ 3 3531101 การเงินธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

369 3531101 การเงินธุรกิจ 3 3921103 การเงินธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

370 3531101 การเงินธุรกิจ 3 กง 201 การเงินธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

371 3531101 การเงินธุรกิจ 3 4651202 การเงินธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

372 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 3215-2004 การภาษีอากร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท

373 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 LA 301 การภาษีอากร 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

374 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 05-000-106 การภาษีอากร 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

375 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 05-110-216 การภาษีอากร 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจ านงค์

376 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

377 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 3200-1009 การภาษีอากร 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

378 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 3201-2108 การภาษีอากร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม

379 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 3201-3001 การภาษีอากร 3 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการ

สีมา

380 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 391-25-13 การภาษีอากร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

381 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 395-13-04 การภาษีอากร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

382 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 นต 315 การภาษีอากร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

383 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3 สรบ 2009 การภาษีอากร 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

384 3533301 หลักการลงทุน 3 05061205 หลักการลงทุน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
385 3533404 การวางแผนก าไรและการควบคุม 3 05-042-209 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

386 3533404 การวางแผนก าไรและการควบคุม 3 3201-2009 การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

387 3541101 หลักการตลาด 3 05-211-203 หลักการตลาด 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

388 3541101 หลักการตลาด 3 4621101 หลักการตลาด+4621103 การโฆษณาและ

ส่งเสริมการขาย

2+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

389 3541101 หลักการตลาด 3 บธ 3002101 หลักการตลาด 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

390 3541101 หลักการตลาด 3 05-000-101 หลักการตลาด 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

391 3541101 หลักการตลาด 3 05-000-102 หลักการตลาด 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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392 3541101 หลักการตลาด 3 05-220-101 หลักการตลาด 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

393 3541101 หลักการตลาด 3 304-11-01 หลักการตลาด 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

394 3541101 หลักการตลาด 3 3200-0103 หลักการตลาด 3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

395 3541101.. หลักการตลาด 3 3200-1003 หลักการตลาด 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

396 3541101 หลักการตลาด 3 3200-1005 หลักการตลาด 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

397 3541101 หลักการตลาด 3 394-11-02 หลักการตลาด 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

398 3541101 หลักการตลาด 3 MK212 การตลาด 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

399 3541101 หลักการตลาด 3 ตล 201 หลักการตลาด 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

400 3541102 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 3200-2002 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

401 3541102 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 304-21-03 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

402 3542105 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 05-021-102 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

403 3542105 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 05-220-331 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

404 3542105 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 304-21-03 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

405 3542105 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 3202-2006 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

406 3542105 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 394-11-04 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

407 3542108.. การบริหารช่องทางการตลาด 3 05210101 การจัดจ าหน่าย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

408 3542108.. การบริหารช่องทางการตลาด 3 3202-2018 การบริหารการจัดจ าหน่าย 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

409 3542108.. การบริหารช่องทางการตลาด 3 3543110 การบริหารช่องทางการตลาด 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

410 3542109 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3 3202-2026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

411 3542112 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3 3202-2022 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

412 3542113 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3 3202-2022 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

413 3542113 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3 304-21-04 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

414 3542305 การบริหารการขาย 3 3200-0004 การขายเบ้ืองต้น 3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

415 3542305 การบริหารการขาย 3 4623210 การบริหารการขาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

416 3542305 การบริหารการขาย 3 3202-2001 การจัดการขาย 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

417 3542308 การบริหารตราสินค้า 3 3202-2013 การสร้างตราสินค้า 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

418 3542309 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

419 3542310 เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 3 3202-2012 ศิลปการขายข้ันสูง 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

420 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 05-021-208 การส่งเสริมการตลาด 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

421 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 3202-2012 ศิลปการขายช้ันสูง,3202-2014 หลักการ

จัดการการกระจายสินค้า,3210-2004 การโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ

3+3+3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

422 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 05-111-101 หลักการโฆษณา 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

423 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 05-240-218 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

424 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 394-11-05 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์,

394-11-06 การส่งเสริมการขาย

3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563
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425 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 3202-2005 การส่งเสริมการขาย 3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

426 3542402 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 304-31-14 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

427 3542402 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 3542403 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

428 3542403 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 3202-2023 การส่ือสารทางการตลาด 3 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ

429 3542404 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 MK 313 การจัดการการส่งเสริมการตลาด 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

430 3542404 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 05240218 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

431 3542404 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 3202-2005 การส่งเสริมการขาย 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

432 3542404 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 3202-2005การส่งเสริมการขาย+3210-2003หลักการ

โฆษณา

3+3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

433 3542404 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 3202-9001 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ

434 3543101 การบริหารการตลาด 3 3202-2016 การบริหารการตลาด 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

435 3543103 กลยุทธ์การตลาด 3 3202-2003 กลยุทธ์การตลาด 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

436 3543104 การตลาดบริการ 3 3202-2010 การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

437 3543110 การบริหารช่องทางการตลาด 3 3202-2018 การบริหารการจัดจ าหน่าย 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

438 3543110 การบริหารช่องทางการตลาด 3 05-021-205 การจัดจ าหน่าย 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

439 3543110 การบริหารช่องทางการตลาด 3 05-210-101 การจัดจ าหน่าย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

440 3543110 การบริหารช่องทางการตลาด 3 394-21-10 นโยบายการจัดจ าหน่าย+394-21-11 การ

จัดการขาย+394-21-12 การจัดการการค้าปลีก

3+3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

441 3543103 กลยุทธ์การตลาด 3 3202-2006 กลยุทธ์การตลาด 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต

442 3543206 กลยุทธ์การตลาด 3 3202-2006 กลยุทธ์การตลาด 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

443 3543206 กลยุทธ์การตลาด 3 3202-2003 กลยุทธ์การตลาด 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

444 3543303 การจัดซ้ือ 3 3202-2011 การบริหารการจัดซ้ือ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

445 3543309 การตลาดบริการ 3 3202-2010 การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

446 3544103 การตลาดระหว่างประเทศ 3 3202-2008 การตลาดเพ่ือการส่งออก 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

447 3544701 การวิจัยการตลาด 3 3202-2002 การวิจัยตลาด 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์

448 3544701 การวิจัยการตลาด 3 3202-2005 การวิจัยการตลาด 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

449 3544902 การวิจัยการตลาด 3 3202-2002 การวิจัยตลาด 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

450 3544902 การวิจัยตลาด 3 3202-2005 การวิจัยตลาด 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต

451 3561101 องค์การและการจัดการ 3 MG 112 การจัดการ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

452 3561101 องค์การและการจัดการ 3 บธ 3001101 หลักการจัดการ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

453 3561101 องค์การและการจัดการ 3 05-000-103 หลักการจัดการ 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

454 3561101 องค์การและการจัดการ 3 05-310-101 หลักการจัดการ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

455 3561101 องค์การและการจัดการ 3 2591201 องค์กรและการจัดการเพ่ือพัฒนาชุมชนเบ้ืองต้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

456 3561101. องค์การและการจัดการ 3 30204 องค์การและการจัดการ 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน
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457 3561101. องค์การและการจัดการ 3 303-11-01 หลักการจัดการ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

458 3561101 องค์การและการจัดการ 3 3200-0104 หลักการจัดการ 3 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการ

สีมา

459 3561101. องค์การและการจัดการ 3 3200-1002 หลักการจัดการ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

460 3561101 องค์การและการจัดการ 3 3200-1003 หลักการจัดการ 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

461 3561101 องค์การและการจัดการ 3 393-11-02 หลักการจัดการ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

462 3561101. องค์การและการจัดการ 3 MMG101 องค์การและการจัดการ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

463 3561101 องค์การและการจัดการ 3 จก 200 หลักการจัดการ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

464 3561101. องค์การและการจัดการ 3 สรบ 2006 หลักการจัดการ 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

465 3561110 การเป็นผูป้ระกอบการ 3 3602101 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจยุคใหม่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

466 3561110 การเป็นผูป้ระกอบการ 3 3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

467 3561502 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ 3 393-23-05 การจัดการคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

468 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ 3 499-11-01 สถิติเบ้ืองต้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

469 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ 3 409-32-16 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

470 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ 3 4112105 สถิติธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

471 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ 3 BA207 การวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

472 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ 3 คณ 201 สถิติธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

473 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ 3 3000-1603 สถิติ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

474 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ 3 05000105 สถิติธุรกิจ 3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

475 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ 3 05-000-105 สถิติธุรกิจ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

476 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ 3 30001524 สถิติ 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

477 3562131 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 3215-2105 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

478 3562131 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 303-41-08 การจัดการระหว่างประเทศ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

479 3562133 การจัดการพนักงานสัมพันธ์ 3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

480 3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 3562131 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

481 3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 393-21-08 การจัดการระหว่างประเทศ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

482 3562207 จิตวิทยาองค์การ 3 3000-1602 จิตวิทยาการท างาน 3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

483 3562207 จิตวิทยาองค์การ 3 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ+71111 จิตวิทยา

การบริการ

6+6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

484 3562211 การจัดการคุณภาพ 3 3001-1001 การบริหารคุณภาพในองค์กร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

485 3562212 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 3 3211-2011 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์

486 3562212 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 3 3202-2007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

487 3562212 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 3 3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

488 3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 3000-1606 มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

489 3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 691-11-03 มนุษยสัมพันธ์ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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490 3562304 การบริหารโครงการทางธุรกิจ 3 3208-3001 การบริหารโครงงาน 3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

491 3562304 การบริหารโครงการทางธุรกิจ 3 3215-2009 การบริหารโครงการ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

492 3562304 การบริหารโครงการทางธุรกิจ 3 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

493 3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3 3101206 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

494 3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3 3215-2009 การบริหารโครงการ 3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

495 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3208-2001 การบริหารงานบุคคล 3 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร

496 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3109201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

497 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3200-2001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

498 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 393-22-02 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

499 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 HRM2101 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

500 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 32112005 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

501 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3215-2006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

502 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3 บธ 3001207 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

503 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3 3101214 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

504 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3 30000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพ่ิม

ผลผลิต

3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

505 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3 30000102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร 3 โรงเรียนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง

506 3562505 ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทีม 3 303-31-04 ภาวะผูน้ า 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

507 3562505 ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทีม 3 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

508 3562505 ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทีม 3 3207-2011 ภาวะผูน้ าและการสร้างแรงจูงใจ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

509 3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3 393-21-12 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

510 3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3 3211-2011 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

511 3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3 3202-2007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม 3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

512 3563207 การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 3 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

513 3563207 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3 จก 300 การจัดการการด าเนินงาน 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

514 3563207 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3 3594904 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

515 3563207 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3 3214-2012 การบริหารการผลิต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

516 3563207 การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 3 MGT2102 OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MGT 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

517 3563210 การจัดการพฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 3202-2002 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต

518 3563210 การจัดการพฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 05220331 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

519 3563210 การจัดการพฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 3202-2006 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

520 3563212 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

521 3563233 การเงินและการวิเคราะห์การลงทุน 3 3201-2012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ

522 3563301 การจัดการพนักงานสัมพันธ์ 3 3207-2008 แรงงานสัมพันธ์ 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

523 3563301 การจัดการพนักงานสัมพันธ์ 3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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524 3563402 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร

ค่าตอบแทน

3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

525 3563402 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล 3 393-22-07 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และประโยชน์

เก้ือกูล

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

526 3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝกึอบรม 3 3207-2006 การฝกึอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

527 3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝกึอบรม 3 3203-2014 เทคนิคการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

528 3563408 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

529 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 393-22-04 ภาวะผูน้ า 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

530 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 3207-2011 ภาวะผูน้ าและการสร้างแรงจูงใจ 3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

531 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 3101320 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

532 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3 32072011 ภาวะผูน้ าและสร้างแรงจูงใจ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

533 3564106 จริยธรรมทางธุรกิจและนิสัยอุตสาหกรรม 3 303-21-03 ความรู้ท่ัวไปทางธุรกิจและจริยธรรม 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

534 3564106 จริยธรรมทางธุรกิจและนิสัยอุตสาหกรรม 3 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

535 3564131 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและส่งออก 3 3564204 การจัดการน าเข้าและส่งออก 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

536 3564131 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและส่งออก 3 05-021-209 การน าเข้าและการส่งออก 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

537 3564131 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและส่งออก 3 3214-2008 หลักการน าเข้าและส่งออก 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

538 3564131 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและส่งออก 3 05-230-306 การน าเข้าและการส่งออก 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

539 3564131 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและส่งออก 3 394-21-13 การน าเข้าและการส่งออก 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

540 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3215-2002 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

541 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 จก 421 การจัดการกลยุทธ์ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

542 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3218-2007 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

543 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 MGT3101 STRATEGIC MANAGEMENT 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

544 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 600-11-01 ยุทธศาสตร์แห่งความส าเร็จ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

545 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 303-41-15 วิจัยธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

546 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 จก 401 วิธีการวิจัยธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

547 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 05-021-211 ระเบียบวิธีการวิจัยตลาดเบ้ืองต้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

548 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 3215-2108 วิจัยทางธุรกิจ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท

549 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 3000-1317 การวิจัยเบ้ืองต้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

550 3571108 จิตวิทยาการบริการและเทคนิคการต้อนรับ 3 03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

551 3573213 การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 3 03763431 การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

552 3573403 การจัดการธุรกิจน าเท่ียว 3 0376334 การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจน าเท่ียว 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

553 3582111 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 3 3214-2003 การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

554 3582231 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563
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555 3582233 การจัดการการจัดหา 3 3562104 กาบริหารการจัดซ้ือ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

556 3582403 การจัดการเพ่ือการส่งออกและการน าเข้า 3 05230306 การน าเข้าและการส่งออก 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

557 3582501 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 3 3582111 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

558 3583121 การขนส่งและการกระจายสินค้า 3 3214-2102 การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

559 3583137 การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 3 3214-2008 หลักการน าเข้าและส่งออก 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

560 3583232 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง 3 3214-2205 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

561 3583251 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินค้า 3 3612301 การจัดการคลังและสินค้า 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

562 3583301 การจัดการการจัดหาและการจัดซ้ือ 3 3582233 การจัดการการจัดหา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

563 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

564 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

565 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3000-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

566 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 397-11-01 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

567 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 05-110-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

568 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยา

เขตตาก

569 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 309-21-04 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

570 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 3104201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

571 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 309-21-05 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

572 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 3104202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

573 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 EC 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

574 3592604 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3 05-061-101 ตลาดการเงินและสถาบัน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

575 3604801 แผนธุรกิจ 3 3521103 แผนธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

576 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3207-2001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

577 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3215-2003 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

578 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3215-2006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

579 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

580 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3400-1003 การบริหารงานบุคคล 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

581 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

582 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3211-2005 การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

583 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 OH 212 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

584 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 บธ 3011201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

585 3623104 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

586 3623105 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล 3 3207-2005 การจัดการค่าจ้างและสวัสดิการ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

587 3623106 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ 3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

588 3623106 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ 3 3207-2008 แรงงานสัมพันธ์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน
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589 4011301. ฟิสิกส์เบ้ืองต้น 3 PHY1311 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

590 4011302 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น 1 PHY1312 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

591 4021101 เคมีเบ้ืองต้น 3 5505101 เคมีท่ัวไป 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

592 4021102.. ปฏิบัติการเคมีเบ้ืองต้น 1 CHE1102 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

593 4021102 ปฏิบัติการเคมีเบ้ืองต้น 1 5505102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

594 4021303 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 3 CHE2310 เคมีอินทรีย์ 1+CHE2311 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 13+1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

595 4023503 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 CHE2507 ชีวเคมี 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

596 4023504 ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1 CHE2508 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

597 4031102.. ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น 1 BIO1122 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

598 4091101 แคลคูลัส 1 3 MATH1401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

599 4091201 หลักการคณิตศาสตร์ 3 4209102 หลักการคณิตศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

600 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 3000-1524 แคลคูลัส1 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

601 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 30001525 แคลคูลัส1 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

602 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 3000-1526 แคลคูลัส1 3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

603 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 ฐ1010 ชีวสถิติเบ้ืองต้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
604 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 3000-1524 สถิติ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

605 4112105 สถิติธุรกิจ 3 05-000-105 สถิติธุรกิจ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
606 4112105 สถิติธุรกิจ 3 05-110-110 สถิติธุรกิจ 1 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

607 4112105 สถิติธุรกิจ 3 3000-1524 สถิติ 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

608 4112105 สถิติธุรกิจ 3 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

609 4112105 สถิติธุรกิจ 3 499-11-01 สถิติเบ้ืองต้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

610 4112105 สถิติธุรกิจ 3 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

611 4112105 สถิติธุรกิจ 3 03757122 สถิติธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

612 4112105 สถิติธุรกิจ 3 409-11-02 หลักสถิติ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

613 4112105 สถิติธุรกิจ 3 ST 202 สถิติธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

614 4113309 คณิตศาสตร์ส าหรับการจัดการ 3 MA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

615 4113309 คณิตศาสตร์ส าหรับการจัดการ 3 03757123 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

616 4131104 ตรรกะดิจิทัล 3 4131701 ตรรกะดิจิทัล 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

617 4131501 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3 4132703 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

618 4131502 ระบบการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 4132701 ระบบการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

619 4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 3 05-530-121 โปรแกรมส าเร็จรูป 1+05-530-122 

โปรแกรมส าเร็จรูป 2

3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

620 4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 3 3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

621 4132103 ระบบปฏิบัติการ 1 3 4132401 ระบบปฏิบัติการ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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622 4132104 โครงสร้างข้อมูล 3 4132201 โครงสร้างข้อมูล 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

623 4132205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 4132501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

624 4132205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

625 4132302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 4131302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

626 4132402 ระบบฐานข้อมูล 3 4132202 ระบบฐานข้อมูล 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

627 4132403 สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 3 4133701 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

628 4132701 ระบบการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 3204-2010 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

629 4133110 ปัญญาประดิษฐ์ 3 4133304 ปัญญาประดิษฐ์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

630 4133114 การประมวลผลภาพ 3 4133603 การประมวลผลภาพ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

631 4133210 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 4133205 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

632 4133305 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3 4132301 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

633 4133309 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3 4133507 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

634 4141201 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4141204 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

635 4141202 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 3 4132202 ระบบฐานข้อมูล 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

636 4142201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 4142201 โครงสร้างข้อมูล 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

637 4571305 โภชนาการ 3 3404-2001 โภชนาการ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

638 4571306 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร 3 3404-2002 วิทยาศาสตร์และการประกอบอาหาร 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

639 5511101 วัสดุศาสตร์ 3 5513101 วัสดุศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

640 5511501 การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม 3 5513502 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

641 5512308 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 3 5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบ้ืองต้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

642 5513202 เขียนแบบวิศวกรรม 3 6061201 เขียนแบบวิศวกรรม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

643 5573306 เคร่ืองกลไฟฟ้า 3 3104-2002 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

644 5574603 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร์, 3105-2014 

ไมโครคอนโทรลเลอร์

2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

645 6002301 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3 615381 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเคร่ืองกล 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร

646 6012301 วงจรไฟฟ้า 1 3 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

647 6012301 วงจรไฟฟ้า 1 3 3127-1001 วงจรไฟฟ้า 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

648 6012301 วงจรไฟฟ้า 1 3 3104-1001 วงจรไฟฟ้า 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

649 6033301 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 3 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า+3104-2106 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

3+2 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

650 6013202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 3104-1001 วงจรไฟฟ้า 3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

651 6013202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 3104-2010 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

652 6013203 เคร่ืองกลไฟฟ้า	 3 3104-2002 เคร่ืองกลไฟฟ้า 3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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กิต

สถาบันการศึกษา

653 6013402 การออกแบบระบบดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3 3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค+3105-2012 ไมโคร

โพรเซสเซอร์

2+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

654 6013402 การออกแบบระบบดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3 3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล+3105-2012 ไม

โครโพรเซสเซอร์

2+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

655 6014403 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังส าหรับระบบอัตโนมัติ	 3 3105-2101 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

656 6022307 การออกแบบระบบไฟฟ้า	 3 3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา

657 6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์,3104-2011 

ไมโครคอนโทรลเลอร์

2+3 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

658 6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร์,3105-1003 ดิจิตอล

ประยุกต์

3+2 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา

659 6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 31042011 ไมโครคอนโทรลเลอร์,3105-1004 ดิจิตอล

ประยุกต์

3+2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

660 6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์,3104-2403 

ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน

2+3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

661 6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 3105-2012 ไมโครโปรเซสเซอร์,3105-2014 

ไมโครคอนโทรลเลอร์

2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

662 6043303 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3 3105-2101 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

663 6043303 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3 3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

664 6051201 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 3104-1002 เคร่ืองวัดไฟฟ้า,3104-2201 การติดต้ัง

ไฟฟ้า2

2+3 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

665 6051201 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 3105-0001 งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด, 

3105-1002 เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3+2 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

666 6051201 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 3105-1002 เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,

3105-2102 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงาน

อุตสาหกรรม

2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

667 6051201 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 3105-1002 เคร่ืองวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,

3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

668 6051201 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 3104-1002 เคร่ืองวัดไฟฟ้า, 3104-2001 การติดต้ัง

ไฟฟ้า 1

2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

669 6061201 เขียนแบบวิศวกรรม 2 3102-2004 เทคโนโลยีแคดแคม 3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

670 6062202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 615112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร

671 6062202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม1 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

672 6063201 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 31000111 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

673 6081202 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3 31042007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

674 6082202 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 3 3100-0106 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563
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กิต

สถาบันการศึกษา

675 6082302 กรรมวิธีการผลิต	 3 615282 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร

676 6082302 กรรมวิธีการผลิต	 3 3100-0115 กรรมวิธีการผลิต, 3111-2207 

กระบวนการผลิต

2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

677 6082302 กรรมวิธีการผลิต	 3 3100-0115 กรรมวิธีการผลิต,3202-2002 โปรแกรม

ซีเอ็นซี

2+2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

678 6083202 การจัดการควบคุมคุณภาพ 3 3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา

679 6083303 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 3 3111-2101 การบริหารงานบ ารุงรักษา,3111-2102 

งานซ่อมบ ารุงรักษา,3111-2103 งานซ่อมบ ารุงรักษา

เคร่ืองจักรกล

3+3+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

680 6083303 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 3 3111-2102 งานซ่อมบ ารุงรักษา,3111-2103 งานซ่อม

บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

3+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

681 6083303 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 3 3111-2102 งามซ่อมและบ ารุงรักษา 3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา

682 6083304 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 3111-2105 การวางผงัโรงงานและการติดต้ัง 3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา

683 6171201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

พระนครศรีอยุธยา

684 6232202 วัสดุวิศวกรรม 3 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ+3100-0112 วัสดุ

อุตสาหกรรม+3100-0113 โลหะวิทยา

3+2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

685 6232601 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 3 3111-2102 งานซ่อมและบ ารุงรักษา+3111-2103 งาน

ซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

3+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

686 6233202 การจัดการควบคุมคุณภาพ 3 3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

687 6234303 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 3 3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

688 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 00011001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

689 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 01-310-101 ภาษาไทย 1 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

690 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

691 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 0411101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

692 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 1500127 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

693 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

694 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 3000-1101 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม
695 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 3000-1104 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 3 วิทยาลัยการอาชีพเซกา

696 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 603-11-01 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
697 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 693-11-01 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
698 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 GELT1001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

699 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 TH 111 การใช้ภาษาไทย 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

สถาบันการศึกษา

700 9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 THA106 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

701 9001102 การอ่านภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

702 9001102 การอ่านภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 1500107 การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิต 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

703 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 0001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

704 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 0411102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

705 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

706 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 1500128 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

707 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 1551201 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

708 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ1 ,

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2

2+2 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา

709 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและ

สังคม

3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

710 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ1,3000-1207 

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด

711 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 603-12-01 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

712 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 603-22-01 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

713 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 693-12-02 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

714 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 EN 111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

715 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 ENL111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

716 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 GE10002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

717 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 GELE1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

718 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 ศ1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

 กาญจนาภิเษก

719 9001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 ศท 0011204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

720 9001104 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 603-12-02 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

721 9001104 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 693-12-01 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

722 9001104 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 ENL113 การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

723 9001104 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1500130 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

724 9001105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3 3212-2008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

725 9001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้ 3 0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

726 9001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้ 3 1500129 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

727 9001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้ 3 30001202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ

2+30001221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

2+1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

728 9001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้ 3 603-12-02 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

สถาบันการศึกษา

729 9001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้ 3 ENL114 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

730 9001108 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3 603-11-01 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

731 9001108 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3 3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน+3000-9202 การ

สนทนาภาษาจีนส าหรับการท างาน

2+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

732 9001108 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3 1500132 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

733 9001109 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3 1500140 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

734 9001108 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3 1500132 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

735 9001109 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3 1500140 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

736 9001201 ชีวิตกับจริยธรรม 3 1500120 จริยธรรมกับชีวิต+1500121 ความจริงของ

ชีวิต

3+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

737 9001201 ชีวิตกับจริยธรรม 3 0002102 จริยธรรมกับชีวิต 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

738 9001203 การคิดและการพัฒนาตน 3 1500123 การคิดและการพัฒนาตน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

739 9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 มศว.351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

740 9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

741 9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 3216-2102 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

742 9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 3216-2102 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

743 9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 3216-2003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

744 9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 3216-2102 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

745 9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 3215-2010 การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

746 9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

747 9001205 สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน 3 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

748 9001205 สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน 3 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

749 9001206 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3 0001103 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

750 9001211 สุนทรียภาพของชีวิต 3 GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

751 9001301 อยุธยาศึกษา 3 2500105 อยุธยาศึกษา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

752 9001302 มนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม 3 03751111 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

753 9001302 มนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม 3 403-16-02 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

754 9001302 มนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม 3 2500110 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

755 9001302 มนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม 3 0003103 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

756 9001302 มนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม 3 0411103 ชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

757 9001302 มนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม 3 493-16-05 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

758 9001302 มนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม 3 ศ1103 มนุษย์และส่ิงแวดล้อม+ศ2501 สังคมและ

วัฒนธรรม

3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

 กาญจนาภิเษก

759 9001303 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 LAW108 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมาย 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

สถาบันการศึกษา

760 9001303 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 2500112 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

761 9001303 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 0003104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

762 9001304 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 3 2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

763 9001305 ไทยศึกษา 3 10151 ไทยศึกษา 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

764 9001305 ไทยศึกษา 3 01999032 ไทยศึกษา 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

765 9001305 ไทยศึกษา 3 3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

766 9001305 ไทยศึกษา 3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย+3000-1302 ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

1+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

767 9001305 ไทยศึกษา 3 3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

768 9001306 วิถีชีวิตมุสลิม 3 2500124 วิถีชีวิตมุสลิม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

769 9001308 การจัดการธุรกิจปัจจุบัน 3 2500113 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

770 9001308 การจัดการธุรกิจปัจจุบัน 3 3200-1004 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

771 9001308 การจัดการธุรกิจปัจจุบัน 3 393-11-01 ธุรกิจเบ้ืองต้น+393-11-05 เทคนิคการ

จัดการสมัยใหม่

3+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

772 9001309 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 3 2500108 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

773 9001310 เอเชียศึกษา 3 2500119 เอเชียศึกษา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

774 9001311 วิถีโลก 3 SOC115 สถานการณ์โลก 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

775 9001311 วิถีโลก 3 2500107 วิถีโลก 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

776 9001401 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3 4000115 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

777 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 IT 201 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

778 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

779 9001402 ผูน้ านันทนาการ 3 4000116 ผูน้ านันทนาการ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

780 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

781 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

782 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

783 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

784 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 0411207 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

785 9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 ศ1102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

 กาญจนาภิเษก

786 9001405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 3 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

787 9001406 การออกแบบเว็บเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้งาน 3 3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

788 9001406 การออกแบบเว็บเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้งาน 3 3204-2007 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม+

3204-2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป

3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

789 9001406 การออกแบบเว็บเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้งาน 3 3204-2204 การพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วย

กิต

สถาบันการศึกษา

790 9001406 การออกแบบเว็บเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้งาน 3 396-25-03 การพัฒนาเว็บไซค์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

790 9001406 การออกแบบเว็บเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้งาน 3 396-25-03 การพัฒนาเว็บไซค์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

791 9001406 การออกแบบเว็บเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้งาน 3 3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์+

3204-2106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

3+3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

792 9001406 การออกแบบเว็บเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้งาน 3 3204-2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

793 9001406 การออกแบบเว็บเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้งาน 3 3204-2203 หลักการออกแบบเว็บเพจ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

794 9001407 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 GESC1102 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

795 9001407 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 0004101 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

796 9001407 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 4000111 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

797 9001407 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 3000-1314 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

798 9001407 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 3000-1423 วิทยาศาสตร์ 4 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

799 9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3 3000-1423 วิทยาศาตร์ 4 3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

800 9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3 3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

801 9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3 4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

802 9001409 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 AGE141 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

803 9001409 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

804 9001409 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 MAT142 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

805 9001409 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 3000-1401 คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท

806 9001410 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธ์ุ 3 4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธ์ุ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

807 9001411 อาหารเพ่ือสุขภาพและชีวิต 3 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เข้าสู่ระบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรจากสถาบันอ่ืน

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีในตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อย่ืนใบค าร้องขอยกเว้น พร้อมค าอธิบายรายวิชาท่ีกองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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หน่วยงำนบริกำรนักศึกษำ 
 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการทุกวัน           
ที่มีการเรียนการสอน            

 วันจันทร์ – วันศุกร์     ตั้งแต่เวลา 08.00  - 16.30 น. 
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์    ตั้งแต่เวลา 08.00  - 16.30 น. 
* หยุดวันนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอน* 

 
กำรจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุด 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ โดยแบ่งเป็นหมวดใหญ่และมีสีหุ้มสัน
หนังสือเพื่อสะดวกในการเลือกหาอ่าน ดังนี้ 

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

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

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก ส่วนนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือ
บัตรสมาชิกห้องสมุด ให้น าใบเสร็จการลงทะเบียนมาแสดงทุกครั้งในการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าใช้บริการต้องได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์ และลงชื่อเข้าใช้บริการ 
3. แต่งกายสุภาพ นักศึกษาภาคปกติต้องแต่งเครื่องแบบในวันเวลาราชการ 
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4. งดสูบบุหรี่ หรือห้ามน าอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าส านักวิทยบริการฯ 
5. ไม่ส่งเสียง หรือสนทนากันเสียงดับรบกวนผู้อื่น  
6. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ 
7. ห้ามฉีก ตัด ลักขโมยหนังสือ มิฉะนั้นจะด าเนินการตามกฎหมาย และพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา 
8. หนังสือ วารสาร ที่อ่านแล้วให้น าไปวางท่ีโต๊ะกลางที่จัดไว้ให้ ไม่ต้องน าหนังสือขึ้นชั้นด้วยตนเอง 
9. ก่อนออกจากส านักวิทยบริการฯ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋า หนังสือ และสิ่งของทุกครั้ง 
10. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ค าตักเตือนของบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ของส านักวิทยบริการฯ โดย

เคร่งครัด 
11. บัตรสมาชิกใช้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น 
 

กำรท ำบัตรสมำชิก 
 การท าบัตรสมาชิก และการต่ออายุบัตรสมาชิก ให้น าหลักฐาน ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้นที่ 1 อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ 

1. สมาชิกใหม่ : ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น  บัตรประจ าตัวประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 
2. สมาชิกเก่า : บัตรสมาชิกเก่า ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น  

         นักศึกษาภาคปกติ 1 ปีการศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ 1 ภาคเรียน 
3. บัตรสูญหาย : แบบฟอร์มค าขอท าบัตรใหม่ พร้อมน ารูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป และค่าธรรมเนียม 100 บาท 
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อำคำรส ำนักวิทยบริกำร 
    ชั น 1           ชั น 2  

 บริการอินเทอร์เน็ต และวีดีโอออนดีมานด์  บริการห้องเฉลิมพระเกียรติ    
  บริการห้องประชุมต้นโมก             บริการห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
  บริการมุมสบาย                 ห้องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  บริการห้องมินิเธียเตอร์     บริการหนังสือราชวงศ์จกัร ี

อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 
ชั น 1           ชั น 2 
 บริการยืม-คืนหนังสือ     บริการวารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา 
 บริการท าบัตรสมาชิกใหม่และต่ออายุบัตรสมาชิก  บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา 
 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน     บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล  
 บริการห้องสมุดสีเขียว           บริการกฤตภาคและจุลสาร 
 บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์         บริการเอกสารประกอบการสอนหนังสือต าราอาจารย์ 
 บริการห้องสมุดดิจิทัล     บริการหนังสืออ้างอิง 
 บริการหนังสือใหม่ หมวด 000 – 900   บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย    
 บริการหนังสือเยาวชน     บริการฐานข้อมูลมติชนออนไลน ์  
ชั้น 3          ชั้น 4  
 บริการหนังสือต าราภาษาไทยหมวด 000-500   บริการหนังสือต าราภาษาไทย  หมวด 600-900 
 บริการห้องสมุดกฎหมาย        บริการหนังสือต าราภาษาตา่งประเทศ หมวด 000-900 
 บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย    บริการห้องหนังสืออาเซียน    
 บริการถ่ายเอกสาร     บริการห้องสมุดมนุษย์    

 บริการหนังสือนวนิยาย  
 บริการห้องประชุมสัมมนา 

 

อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 
ชั น 2   

  บริการลงทะเบียน Wireless  
  บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
 บริการห้องประชุมสัมมนา จ านวน  400 ที่นั่ง 
 บริการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

พื้นที่ให้บริกำร 
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กองบริกำรกำรศึกษำ 

กำรบริกำรนกัศึกษำ 

 
 
 
 

กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานให้บริการนักศึกษาและ
คณาจารย์ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยมีการบริการต่างๆ ดังนี้ 

 
 

 
 
 

1. ให้บริการในเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนล่าช้า การยกเลิกวิชาเรียน การแก้ไขการ
ลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนนอกตารางรายบุคคล การขอเปิดวิชาเรียน  

2. ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ ข้อมูลห้องเรียน/อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน            
จัดตารางเรียน การสอบนอกตาราง 

3. ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการโอน/การยกเว้นรายวิชาเรียนจากสถาบันเดิมที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 

4. ให้บริการเกี่ยวกับการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาคเรียน 
5. ให้บริการในเรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงประวัตินักศึกษา การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การลาพักการเรียน การลาออก

จากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา การย้ายสถานภาพการเป็นนักศึกษาจากนักศึกษาภาค
ปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ และการย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่น หรือการย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

6. ให้บริการออกเอกสารหนังสือรับรองต่างๆ เช่น รับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
หนังสือรับรองครบหลักสูตร หนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ใบรบัรองคุณวุฒิ (ภาษาไทย) 
ส าหรับผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาแล้ว ใบปริญญาบัตร ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ใบแทนใบอนุปริญญาบัตร ใบแทนใบปริญญาบัตร ในกรณีที่
สูญหายหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ โดยแนบหลักฐานใบแจ้งความและรูปถ่ายชุดครุย 

7. ให้บริการจัดท าบัตรนักศึกษา บัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว 
8. รับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคปกติ ทุกระบบในการรับสมัคร ระบบ TCAS           

สมัครผ่านระบบออนไลน์ สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  
9. รับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย   
10. รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ 
11. ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ในเพจ facebook ชื่อ “กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา” และทางเว็บไซต์ https://www.aru.ac.th/academic.php 
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สหกิจศึกษำ (Co operative Education) 

กำรก ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
 

ลักษณะงำนสหกิจศึกษำ 
 

  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสหกิจศึกษำ (Co operative Education)          

ทุกหลักสูตร สหกิจศึกษาคือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Based Learning) อย่างเป็น
ระบบหรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูน
ประสบการณ์จริง และทักษะวิชาชีพ และมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งก าหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถท าส าเร็จได้
ภายใน 4 เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะจัดหาพ่ีเลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ท าหน้าที่ก ากับและดูแลการท างานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ที่เป็นความต้องการขององค์ผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี 

สหกิจศึกษาจึงเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการจัดสหกิจศึกษาแบบพหุภาคี โดยตระหนักถึงประโยชน์ร่วมที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาและพัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างเหมาะสม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน ท างานเป็น ปรับตัวได้ นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาจะไม่อยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน แต่ว่านักศึกษาสหกิจศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว  
ในสถานประกอบการ และอาจจะได้รับสวัสดิการ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ 

 
 

 
ทุกหลักสูตรก าหนดให้มีแผนการเรียนสหกิจศึกษาโดยมีการเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 3 และออกฝึก           

สหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาที่สนใจเลือกแผนการเรียนสหกิจศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมโดยการลงทะเบียนเรียนเตรียมสหกิจศึกษา 
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา 
3) ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชาก าหนด  
4) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
5) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 6) ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นขอบจากสาขาวิชาเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อน 
 

 
1) ปฏิบัติงานจริงเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ หรือเรียกว่า ต าแหน่งผู้ช่วยในวิชาชีพ          

ตามสาขาวิชาหรือผู้ช่วยนักวิชาการ  
2) สถานประกอบการ จะต้องจัดให้มีหัวหน้างานเพื่อดูแล และสอนงาน ซึ่งเรียกว่า พนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงาน           

พี่เลี้ยง (Job Supervisor) เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             157            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

ประโยชน์ท่ีนักศึกษำไดร้ับจำกสหกจิศึกษำ 

ติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับงำนสหกิจศึกษำ 
 

หัวหน้างาน จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่ให้นักศึกษาปฏิบัติงานส าเร็จไปด้วยดี  

3) ได้รับการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (ต าแหน่งงาน) ที่ชัดเจนจากสถานประกอบการ อาจเป็นงานประจ าหรือ
งานเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนและต้องท าโครงงานที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงานจริง (งานที่มีคุณภาพ) 

4) มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้แทนของสถานประกอบการ ผู้ประสานงาน สหกิจศึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสาขาวิชา  

5) ท างานเต็มเวลา (Full Time) ตามระเบียบที่สถานประกอบการก าหนด และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ              
สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด มีระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา สหกิจศึกษา (16 สัปดาห์)  

6) นักศึกษาจะต้องแต่งกายตามระเบียบของสถานประกอบการหรือให้แต่งกายสุภาพ (ขอยกเว้นชุดนักศึกษา)  
7) จะได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามสมควรและให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานประกอบการ (หากว่าไม่มี

ค่าตอบแทน ขอให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความสมัครใจของนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใน
สาขาวิชาให้การยอมรับ)  

8) นักศึกษาจะต้องท ารายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม ในหัวข้อและเนื้อหาที่สถานประกอบการและอาจารย์
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาร่วมกันก าหนด 

 
 

 
1) ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอกที่เรียนมา  
2) มีผลการเรียนในมหาวิทยาลัยดีข้ึน เพราะจะเข้าใจวิชาการที่ได้เรียนเร็วข้ึน และการน าไปประยุกต์ใช้  
3) เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง การท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ รู้การจัดการและมีความมั่นใจ  
4) เกิดทักษะการน าเสนองาน (Communication Skill)  
5) มีโอกาสได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการก่อนส าเร็จการศึกษา  
6) เลือกสายงานตรงอาชีพได้ถูกต้องเพราะรู้ความถนัดของตนเองเป็นอย่างดี  
7) ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการจากสถานประกอบการตามสมควร  
8) ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท างาน 

 
 
 
  ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา ได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารส านักงานอธิการบดี  

โทร. 035-241196 โทรสาร. 035-241196 
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โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานพร้อมรับผิดชอบด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและทักษะ
ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน   

ส ำหรับนักศึกษำใหม่ในแต่ละปี ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ นักศึกษำทุกคนต้องเข้ำรับกำรอบรมปรับพื นฐำน
ภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ และสอบวัดระดับภำษำอังกฤษหลังสิ นสุดกำรอบรมฯ เพื่อให้นักศึกษาทราบระดับภาษาของ
ตนเอง และน าไปพัฒนาในระดับต่อ ๆ ไป และก่อนส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  

โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติจะเป็นผู้ประสานการจัดกิจกรรมการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
และในระหว่างภาคการศึกษาจะมีโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 
สามารถติดต่อสอบถามได้ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์ติดต่อ 035-322589 และ       
เพจ facebook : โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ 
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ศูนย์หนังสือ มหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
 
 
 

  
 

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบริการจ าหน่ายเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของ               
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักศึกษา เช่น เข็ม กระดุม ตุ้งติ้ง เนคไท หัวเข็มขัด และชุดนักศึกษา รวมทั้ง
อุปกรณ์การเรียนสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัย              

โดยเปิดให้บริการดังต่อไปนี้ 
 วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา 08.00 - 16.30 น.  
 วันเสาร์-อาทิตย์   เวลา 08.00 - 16.00 น.  

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาคารบ้านพลูหลวง 
โทร 0 3532 2162 หรือ 0 3527 6555 – 9 ต่อ 7251 
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บริกำรไปรษณีย ์
 

 
 

 
 

มหาวิทยาลัยมีบริการรับ – ส่งไปรษณีย์ โดยตั้งอยู่ที่หลังอาคารวานิชภิรมย์ (อาคาร 4) 
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     ค ำถำม - ค ำตอบ 
      ส ำหรับเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ  
 

1กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ หมายความว่า การน าหน่วยกิต ของรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ (ในบางรายวิชาที่ต้องการและอยู่ ในข้อก าหนด) ซึ่งอนุมัติ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือจากหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตร (3 ใน 4) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่
ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวชิานั้นอีก 

 
2นักศึกษำที่สำมำรถขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร 

นักศึกษาที่มีสิทธิ์ยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสียหาย 
โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันและมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 
3กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำมีเงื่อนไขอย่ำงไร 

เงื่อนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชามีดังนี้ คือ 
1. กำรขอยกเว้นต้องกระท ำในภำคเรียนแรกที่เข้ำมำศึกษำ และกระท ำได้เพียงครั งเดียว 
2. การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ P หรือเทียบเท่า 
3. รายวิชาที่น ามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และ

จ านวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องมีเวลาเรียนใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา  

4. ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)           
ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต และเมื่อยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมวดแล้วจะไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนหรือโอน/ยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นวิชาในหมวดเลือกเสรีได้อีก และการยื่นค าร้องในการยกเว้นหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปให้ด าเนินการยื่นเอกสารภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาและตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากพ้น
ก าหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจนครบตามหลักสูตรหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขก าหนด 
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาอยุธยา
ศึกษาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก  

5. นักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม 
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4กำรขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำมีวิธีกำรอย่ำงไร 
 นักศึกษาที่ต้องการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องยื่นค าร้องขอภายในภาคเรียนแรกที่เข้ามาศึกษาตามก าหนดการที่ 
กองบริการการศึกษาก าหนดเท่านั้น และจะขอยกเว้นได้เพียงครั้งเดียว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เขียนค าร้องขอยกเว้นรายวิชา 
2. น าใบค าร้อง พร้อมหลักฐานต่างๆ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและเสนอความเห็น 
3. ยื่นใบค าร้องที่กองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานดังนี ้
 3.1 ใบรายงานผลการเรียน  

  3.2 รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา (Course Description) ของวิชาที่จะน ามาขอยกเว้นจากสถานศึกษาที่ออกใบ
รายงานผลการเรียนในข้อ 3.1 (เฉพาะผู้ที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับผลการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยนักศึกษาสามารถทักท้วงผลการพิจารณาการขอยกเว้นรายวิชาได้ภายในเวลาที่ก าหนด จากนั้นให้นักศึกษามารับใบค าร้องจากฝ่าย
หลักสูตรฯ แล้วน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทที่ฝ่ายการเงิน 

5. น าใบค าร้องที่ช าระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานทั้งหมดส่งที่กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกผลการยกเว้น 
 
5กำรโอนผลกำรเรียนหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
 กำรโอนผลกำรเรียน หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก (ยกเว้นส าหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาต้อง
ศึกษารายวิชานั้นใหม่) 
 
6นักศึกษำที่สำมำรถขอโอนผลกำรเรียนได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร 
 นักศึกษาที่สามารถขอโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันราชภัฏว่าด้วย
การประเมินผลการเรียนของสถาบันราชภัฏ หรือเนื่องจากความประพฤติเสียหาย โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาในปัจจุบันมีคุณสมบัติตรง
ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 1. เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 แต่ยังไม่
ส าเร็จการศึกษา และกลับเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเดิมอีก 

2. การโอน ต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่โอน 
 
7กำรขอโอนผลกำรเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไร 

นักศึกษาที่ต้องการขอโอนผลการเรียนต้องด าเนินการขอภายในภาคเรียนแรก ที่เข้ามาศึกษาตามก าหนดการที่กองบริการ
การศึกษาก าหนดเท่านั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้คือ 

1. เขียนใบค าร้อง ขอโอนผลการเรียน 
2. ยื่นใบค าร้องที่กองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานใบรับรองผลการเรียนที่มีก าหนดเวลาที่เคยศึกษาในแต่ละรายวิชา

ที่จะท าการโอนทั้งนี้วันที่เข้าศึกษาในใบรับรองผลการเรียนจะต้องไม่เกิน 5 ปี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่อกว่า 2.00 
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3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับผลการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
จากนั้นให้นักศึกษามารับใบค าร้องจากฝ่ายหลักสูตรฯ แล้วน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทที่ฝ่ายการเงิน 

4. น าใบค าร้องที่ช าระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานทั้งหมดส่งที่กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกผลการโอนผลการเรียน 
 

8นักศึกษำสำมำรถขอเอกสำรที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำชนิดใดได้บ้ำง 
หลักฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกให้แก่นักศึกษาได้ มีดังนี้ 
1. หนังสือรับรองสถานภาพทางการศึกษา มีอายุการใช ้45 วัน นับตั้งแต่ออกให้แบ่งได้ดังนี้ 

1.1 หนังสือรับรองเป็นนักศึกษา (ทั้งฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
1.2 หนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนทุกวิชา 

ตามโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชานั้นแล้ว และขณะนี้ก าลังศึกษาหรือรอผลการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือผลการศึกษาตลอด
หลักสูตร  

1.3 หนังสือรับรองครบหลักสูตร คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า นักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สาขาวิชาและอยู่ระหว่างด าเนินการเสนออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย     

1.4 หนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่านักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษา และผ่านการอนุมัติ
ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดท าเอกสารฉบับจริง 

2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) คือ ใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าถึงภาคการศึกษาที่ได้แจ้งผล
การสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

-  ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่    
-  ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว (ทั้งฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)      

3. ใบรับรองคุณวุฒิ (ภาษาไทย) ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า นักศึกษาเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้รับอนุมัติปริญญา จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

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

แนบหลักฐานใบแจ้งความและรูปถ่ายชุดครุย 
 

9กำรขอหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำมีวิธีกำรอย่ำงไร 
นักศึกษาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
1. เขียนใบค าร้อง ให้ถูกเรื่องและให้ครบถ้วน 
2. ยื่นใบค าร้องที่กองบริการการศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามความจ าเป็น เช่น รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ใบ

แจ้งความเอกสารสูญหายออกให้โดยสถานีต ารวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
3. ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินในอัตราฉบับละ 20 บาท ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือฉบับละ 50 บาท 

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
4. ส่งใบค าร้องที่ช าระเงินแล้วให้เจ้าหน้าที่ท่ีกองบริการการศึกษาเพื่อด าเนินการ 
5. รอรับเอกสาร (ตามเวลาท่ีก าหนด) ประมาณ 3 – 5 วันท าการ 
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10นักศึกษำถูกสั่งให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำทั งๆ ที่ยังไม่จบหลักสูตรเนื่องจำกสำเหตุอะไร 
นักศึกษาจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษาโดยที่ยังเรียนไม่จบหลักสูตรเนื่องจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1. ประพฤติผิดร้ายแรง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในปลายภาคเรียนที่ 2 ต่ ากว่า 1.60 และได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนที่ 4, 6, 8, 

10 และ14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
3. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด แต่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 
4. ยังไม่ส าเร็จการศึกษาแต่ครบก าหนดเวลาเรียนแล้ว 
5. ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 
11กำรคืนสภำพนักศึกษำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
 การคืนสภาพนักศึกษา จะกระท าได้เฉพาะนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสาเหตุที่ ไม่ได้ขอลาพักการเรียน
หรือไม่ได้คงสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่มิได้ลงทะเบียนมีขั้นตอนดังนี้คือ 

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

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ พร้อมกับค่าธรรมเนียมของแต่ละภาคเรียน 
4. ส่งใบค าร้องที่ช าระเงินแล้วที่กองบริการการศึกษา เพื่อขออนุมัติ 
*ทั้งนี้การคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วยการจัดการศึกษา

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

นักศึกษาที่มีความจ าเป็นหรือมีความประสงค์ที่จะหยุดเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง จะต้องส่งค าร้องขอลาพักการ
เรียน หรือขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่กองบริการการศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนนั้น  หรือตามที่
มหาวิทยาลัยฯก าหนด วิธีการปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี ้

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

บาท ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่ฝ่ายการเงิน 
4. ส่งใบค าร้องที่มีหลักฐานแสดงว่าช าระเงินแล้วที่กองบริการการศึกษา  
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13นักศึกษำจะมีสิทธิ์สอบปลำยภำคเรียนได้ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร 
นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน เมื่อนักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าชั้นเรียน ในกรณีที่เวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าหนดให้เข้าช้ันเรียนแต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ   

 
14นักศึกษำไม่มีสิทธิ์สอบปลำยภำคเรียนเพรำะเหตุใด 

นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนเนื่องจาก 
1.  มีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  และได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรมี

สิทธิ์สอบ 
2.  มีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคดังกล่าวนี้จะได้รับการพิจารณาผลการ

เรียนเป็น “F” ยกเว้นคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยกเลิกรายวิชานั้น 

 
15นักศึกษำขำดสอบปลำยภำคเรียน ในรำยวิชำที่สอบในตำรำงจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร 
 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบในวันที่มีการจัดสอบ ให้นักศึกษาด าเนินการยื่นค าร้องขอสอบภายหลังที่กองบริการ
การศึกษาตั้งแต่ขาดสอบ จนถึงเปิดเรียนของภาคเรียนถัดไปแล้วไม่เกิน 15 วัน หากไม่มาติดต่อขอยื่นค าร้องตามก าหนด 
นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียน “F” 
 
16นักศึกษำจะต้องปฏิบัติตนในกำรเข้ำสอบอย่ำงไร 
 แต่งกายถกูต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  

1. น าบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรเข้าห้องสอบที่กองบริการการศึกษาออกให้ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ 
2. รู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอย่างแน่ชัดล่วงหน้า 
3. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ที่ไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ผู้ที่มา

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

สอบจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาท ีหลังจากเริ่มสอบวิชานั้นๆ ไม่ได้ หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
10. ไม่น าข้อสอบ กระดาษค าตอบที่กรรมการคุมสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ 
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17นักศึกษำที่พยำยำมกระท ำทุจริตในกำรสอบจะถูกลงโทษอย่ำงไร 
 หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ หรือพยายามกระท าทุจริตในการสอบวิชาใดเมื่อได้
สอบสวนแล้ว นักศึกษาจะถูกลงโทษตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ให้เข้าสอบวิชานั้น 
2. ไม่ตรวจค าตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะวิชา ถ้าการกระท าผิดดังกล่าวเข้าลักษณะร้ายแรง ผู้นั้นอาจไม่ได้

สอบต่อไปอีกก็ได้ ถ้าผู้กระท าผิดเป็นข้าราชการจะได้รับการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามกฎหมายด้วย 
 
18นักศึกษำที่กระท ำทุจริตในกำรสอบจะถูกลงโทษ 

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

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

นักศึกษาที่จะขอยกเลิกรายวิชา จะต้องด าเนินการอย่างช้าที่สุด 2 สัปดาห์ หรือ15วันก่อนก าหนดสอบปลายภาคหรือ
ตามก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีข้ันตอนดังนี้คือ 

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

 
21กำรเพิ่มรำยวิชำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

กำรเพิ่มรำยวิชำ หมายความว่า การขอลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดให้ในระบบออนไลน์ และอยู่ใน
ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยอนุญาตโดยจ านวนหน่วยกิต เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินที่มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเวลาเรียน เวลาสอบไม่ซ้ ากัน 
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22กำรเรียนในภำคฤดูร้อน (ภำคเรียนที่ 3) ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติมีคุณสมบัติและวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร 
วิชำท่ีสำมำรถลงทะเบียนในภำคฤดูร้อน 

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

4. วิชาบังคับที่มีเง่ือนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน 
กำรด ำเนินกำร 
1. นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถรับใบลงทะเบียนจากกองบริการการศึกษา โดยให้นักศึกษาเขียนรายวิชาที่จะลงทะเบียนและให้

กองบริการการศึกษาตรวจสอบก่อนไปช าระเงินที่ฝ่ายการเงินเพื่อช าระค่าธรรมเนียม 
2. ส่งใบลงทะเบียนที่ช าระเงินแล้วให้กองบริการการศึกษา เพื่อด าเนินการบันทึกรายวิชาในระบบทะเบียนของนักศึกษา

ต่อไป 
ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตรวมกันแล้วต้องไม่เกินที่มหาวิทยาลัยก าหนด (9 หน่วยกิต) และมีเวลาเรียนและการวัดผลตามปฏิทิน 

และข้อบังคับท่ีก าหนด 
 
23กำรขอย้ำยสถำนศึกษำมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร 

นักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องย้ายจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ไปยังมหาวิทยาลัยฯ  อื่นที่อยู่ในสังกัดเดียวกันให้
ปฏิบัติดังนี ้

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

 3. ยื่นค าร้องที่กองบริการการศึกษา เพื่อด าเนินการขออนุมัติ และออกหนังสือสอบถามและส่งตัว 
4. ติดต่อทราบผลการย้ายได้ที่กองบริการการศึกษา (คุณสมบัติของนักศึกษาจะย้ายไป มหาวิทยาลัยอื่น จะต้องเรียน

โอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
 

24กำรขอแก้ชื่อ สกุล ยศ หรือค ำน ำหน้ำนำม ให้ปฏิบัติตำมขั นตอนดังนี คือ 
นักศึกษาที่ประสงค์จะแก้ช่ือตัว ชื่อสกุล ยศ หรือค าน าหน้านาม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ 
1. เขียนค าร้อง พร้อมแนบหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ยศ ค าน าหน้านาม และส าเนาบัตรประชาชน 
2. น าค าร้องไปขอช าระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน 
3. น าค าร้องมายื่นท่ีกองบริการการศึกษา พร้อมแนบค าสั่งแต่งตั้งยศ(ถ้ามี)(ในกรณีที่เปลี่ยนยศ) (จะต้องด าเนินการให้

แล้วเสร็จอย่างช้าก่อนอนุมัติจบการศึกษาเท่านั้น) 
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25กำรขอส ำเร็จกำรศึกษำมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร 
นักศึกษาที่ทราบว่าตนส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. เขียนใบค าร้อง ขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. น าใบค าร้องไปช าระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่ฝ่ายการเงินจ านวน 500 บาท (ภาคปกติ) หรือ 300 บาท (ภาคพิเศษ) 
3. ส่งใบค าร้องที่กองบริการการศึกษา แล้วรออนุมัติผลตามก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ 
หมำยเหตุ การขอส าเร็จการศึกษาจะด าเนินการเป็นหมู่เรียน ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดฝ่ายทะเบียนจะไม่รับ

ด าเนินการเป็นรายบุคคล ยกเว้นบุคคลผู้นั้นเป็นนักศึกษาตกค้างและนักศึกษาต้องติดตามผลการส าเร็จการศึกษาด้วยตนเอง ทุกภาค
เรียนที่คาดว่าจะจบการศึกษาเพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง 

 
26กำรขอถอนเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร 

นักศึกษาที่ขอลาออก ขอย้ายสถานศึกษา หรือขอส าเร็จการศึกษา ซึ่งยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการอนุมัติแล้ว
สามารถขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติโดยปฏิบัติดังนี้ 

1. ติดต่อเขียนใบค าร้อง ขอถอนเงินค่าประกันที่ฝ่ายการเงิน (กรณีส าเร็จการศึกษา) 
2. ติดต่อเขียนค าร้องที่กองบริการการศึกษา แล้วยื่นค าร้องที่ฝ่ายการเงิน (กรณีลาออก/ย้าย) 

  
27เกณฑ์ที่ถือว่ำสอบได้ในแต่ละรำยวิชำเป็นอย่ำงไร 

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

 
28นักศึกษำลงทะเบียนเรียนได้กี่หน่วยกิตในแต่ละภำคเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกสาขาวิชามีลักษณะส าเร็จรูป กล่าวคือมหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้นักศึกษาเรียนตาม
แผนการเรียนที่คณะกรรมการวิชาการวางไว้ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด
อย่างไรก็ตามในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนตามแผนซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดให้ได้จ าเป็นที่จะต้องจัดแผนการเรียนที่แตกต่าง
ออกไปด้วยตนเอง มีแนวปฏิบัติดังนี ้

1. นักศึกษำภำคปกติ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 22 หน่วยกิต ในภาคเรียนที่ไม่มีรายวิชาฝึกสอนหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หากภาคเรียนใดลงทะเบียนรายวิชาฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่นๆ อีกไม่ได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย) 

2. นักศึกษำภำคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนได้สูงสุดภาคเรียนละไม่เกิน 12 หน่วยกิต  
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29ระบบกำรให้คะแนนในกำรประเมินผลวิชำเรียนเป็นอย่ำงไร 
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    เป็นที่พอใจ 
 U   หมายความว่า    ไม่เป็นที่พอใจ 
 I   หมายความว่า    ยังวัดผลไม่สมบูรณ์ 
 AU   หมายความว่า      เข้าร่วมเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 W   หมายความว่า    ยกเลิกวิชา 
 

30กำรขอลงทะเบียนเรียนมีวิธีปฏิบัติอย่ำงไร 
1. นักศึกษากลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน และ/หรือ เพิ่มเติม แก้ไข ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ นั้น  
2. นักศึกษากลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนเกินระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษากรอกค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินก าหนด (ล่าช้า) เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาผ่านกองบริการการศึกษา เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาตามค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินก าหนด (ล่าช้า) ว่าผ่านการอนุมัติหรือไม่ ที่กองบริการ

การศึกษาภายใน 5 วันท าการ หลังจากยื่นค าร้องแล้ว หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่านักศึกษาไม่
ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน  

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาเขียนใบค าร้องทั่วไปขอลงทะเบียนออนไลน์เกินก าหนดระยะเวลาและขอเอกสารการ
ลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้) เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ให้นักศึกษาในวันที่นักศึกษามาติดต่อ 

ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้นักศึกษา ไปช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
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31กำรท ำบัตรนักศึกษำควรปฏิบัติอย่ำงไร 

นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกคนต้องมาด าเนินการถ่ายรูปเพื่อท าบัตรนักศึกษาในวันที่ เวลา และสถานที่ที่กอง
บริการการศึกษาก าหนด โดยนักศึกษาต้องแต่งกายดังนี้  

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

ภำคพิเศษ แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวเท่านั้น ผมรัดรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ  
 

32เกรดอยู่ในเกณฑ์กำรพ้นสภำนกำรเป็นนักศึกษำจะลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูร้อนได้หรือไม่ 
 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา ข้อ 18.2 ระบุไว้ว่า 
นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เข้าเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 
เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 นับตั้งแต่เข้าเรียน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   
33ค ำตอบที่นักศึกษำต้องกำรทรำบไม่มีอยู่ในนี จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร 
 หากค าถามค าตอบที่มีอยู่ในคู่มือนี้ไม่ตรงกับปัญหาหรือข้อสงสัยของนักศึกษา ให้สอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นล าดับ
แรก และหากมีประเด็นค าถามอื่นที่นอกเหนือจากค าถามในเล่มคู่มือให้สอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือสาขาวิชาหรือคณะ 
หรือกองบริการการศึกษา 
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  ตอนที่ 4 โครงสร้ำงหลักสูตร 
         มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
ประกอบด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรม 

ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งมีโครงสร้างหลักสตูรดังนี้ 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (General Education) มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษา
รายวิชาต่างๆ จนเกิดความเข้าใจ เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจใน
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี              
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ             
ของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ 

 กลุ่มวิชาภาษา   
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. หมวดวิชำเฉพำะ (Specialized Education) หมายถึง วิชาเฉพาะทางใด ทางหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคนจะเลือกเรียน 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะรู้เทคนิควิธี และเข้าใจกระบวนการงานอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ หมวดวิชา
เฉพาะ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี ้

 กลุ่มวิชาแกน/พื้นฐานวิชาชีพ   
 กลุ่มวิชาเอก 
 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี (Free Elective) หมายถึง วิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัดและมีความสนใจ 

เพื่อให้มีโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมำยเหตุ   ตัวย่อหน่วยกิต  น(ท-ป-อ)  หมายถึง 
น  =  จ านวนหน่วยกิต  ท  =  ทฤษฎี ป  =  ปฏิบัติ อ  =  ศึกษาด้วยตนเอง 
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หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (General Education) 
 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัยได้จัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว       
เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 
 

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

 
 

1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความอุตสาหะ มีจิตสาธารณะ  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในศาสตร์หลักเพื่อการด ารงชีวิต รู้เท่าทันเหตุการณ์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตได้  
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ 
4. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและน าไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม   
5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก    
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
 

1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เป็นรายวิชาพ้ืนฐานของหมวดวิชาเฉพาะ 
2. รายวิชาศึกษาท่ัวไปมี 4 กลุ่มวิชา ต้องจัดให้เรียนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อก าหนด 
3. หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้จัดการเรียนการสอนดังนี้ 

ระดับปริญญำตรี โครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้ 
1.  วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
2.  วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3  หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

 2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

4. การเรียนการสอน เน้นรูปแบบการบูรณาการวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน 
5. ไม่ควรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชาเอกของสาขาวิชา 
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โครงสร้ำงหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

  
1.  วิชำบังคับเรียน      ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
9001301   อยุธยาศึกษา        3(3-0-6) 
 
2.  วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ 27 หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3  หน่วยกิต โดยให้มีจ านวนรวม                      
รายวิชาที่เลือกเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต) 

2.1  กลุ่มวิชำภำษำ     ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 

9001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 

9001102 การอ่านภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้      3(3-0-6) 

9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

9001104 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

9001105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน      3(3-0-6) 

9001106 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้      3(3-0-6) 

9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 

9001108   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 

9001109 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

9001110  ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง*        3(3-0-6) 

9001111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน*        3(3-0-6) 

 9001112 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ        3(2-2-5) 

 9001113 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ          3(2-2-5) 

9001114 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 

*หมายเหตุ  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
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2.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร ์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 

9001201 ชีวิตกับจริยธรรม        3(3-0-6) 

9001202 ปรัชญากับชีวิต        3(3-0-6) 

9001203 การคิดและการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

9001204   การพัฒนาบุคลิกภาพ       3(3-0-6) 

9001206 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6) 

9001209  สมาธิในชีวิตประจ าวัน*        3(2-2-5) 

9001210  เสน่ห์และลีลาในงานบริการ*        3(3-0-6) 

9001211 สุนทรียภาพของชีวิต       3(2-2-5) 

 9001212 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ      3(2-2-5) 

9001213 ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้       3(3-0-6) 

 *หมายเหตุ   มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 
2.3  กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 

9001302   มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

9001303   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

9001304   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

9001305 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 

9001306   วิถีชีวิตมุสลิม        3(3-0-6) 

9001307 สื่อมวลชนกับสังคม       3(3-0-6) 

9001308   การจัดการธุรกิจปัจจุบัน       3(3-0-6) 

9001309   ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน     3(3-0-6) 

9001310   เอเชียศึกษา        3(3-0-6) 

9001311   วิถีโลก         3(3-0-6) 
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9001314   เศรษฐกิจสีเขียว*          3(3-0-6) 

9001315   ความเป็นเจ้าบ้าน*          3(3-0-6) 

9001316 พลเมืองที่เข้มแข็ง          3(2-2-5) 

9001317 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น         3(2-2-5) 

9001318 ฉลาดใช้ภาษี        3(3-0-6) 

9001319 ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง      3(3-0-6) 

9001320 ทฤษฎีเกม        3(3-0-6) 

9001321 วัยใสใจสะอาด        3(3-0-6) 

9001322 ความเป็นพลเมืองกับประชาธิปไตย        3(3-0-6) 

9001323 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมโลก        3(3-0-6) 

9001324 ธุรกิจจ าลอง        3(2-2-5) 

9001325 ธุรกิจดิจิทัล        3(2-2-5) 

9001326 ธุรกิจชุมชน        3(3-0-6) 

9001327 ฉลาดออมและการลงทุน       3(3-0-6) 

9001328 เงินสร้างความมั่งคั่ง*       3(3-0-6) 

 *หมายเหตุ  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

2.4  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 

9001401 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      3(2-2-5) 

9001402 ผู้น านันทนาการ        3(2-2-5) 

9001403 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5) 

9001407 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 

9001409 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
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9001410 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์      3(3-0-6) 

9001411 อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต       3(3-0-6) 

9001412 ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

9001413 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต        3(3-0-6) 

9001414  วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่*        3(3-0-6) 

9001415 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ        3(2-2-5) 

9001416 พลเมืองดิจิทัล          3(2-2-5) 

9001417 พลเมืองสีเขียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน     3(2-2-5) 

9001418 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต        3(3-0-6) 

9001419 รักษ์โลก             3(3-0-6) 

9001420 เทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม่           3(2-2-5) 

9001421 ศิลปะการมีสุขภาพที่ดี*       3(3-0-6) 

*หมายเหตุ  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำหมวดวชิำศึกษำทั่วไป 

 
รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001301 อยุธยำศึกษำ        3(3-0-6) 
  Ayutthaya Studies 
  วิวัฒนาการและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของอยุธยา ในมิติการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม ทั้งบริบทประวัติศาสตร์ สังคมร่วมสมัย และความเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

 
กลุ่มวิชำภำษำ 
9001101 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร       3(3-0-6) 
  Thai Language for Communication 
  หลักเกณฑ์และทักษะทางภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียน         
เพิ่มประสิทธิภาพทักษะทางภาษา ปฏิบัติกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
9001102 กำรอ่ำนภำษำไทยเพื่อกำรเรียนรู้      3(3-0-6) 
  Reading Thai Language for Learning 
  ลักษณะทั่วไป รูปแบบ ประเภทและจุดมุ่งหมายของงานเขียนและงานประพันธ์หลักและเทคนิคการอ่านจับ
ใจความส าคัญ การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนประเภทวิชาการ สารคดี และบันเทิงคดี การอ่านเพื่อรวบรวมความรู้            
ความบันเทิง และฝึกวิจารณญาณ  
 
9001103 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร      3(3-0-6) 
  English for Communication 
  การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการติดต่อ สื่อสาร และแสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่แตกต่างกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
9001104 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน     3(3-0-6) 
  Reading English in Daily Life 
  กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น และเทคนิคในการอ่านรูปแบบต่างๆ   สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ ในเชิงเหตุผลโดยผ่านสื่อที่หลากหลายในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001105 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสมัครงำน      3(3-0-6) 
  English for Job Application 
  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ค าศัพท์เกี่ยวกับต าแหน่งต่างๆ ภายในองค์กร  การเขียน
ประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์งาน การสื่อสารทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสื่อสารข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
 
9001106 ภำษำอังกฤษเพื่อทักษะกำรเรียนรู ้     3(3-0-6) 
  English for Study Skills 
  ทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การฟังบรรยาย การอ่านงานวิชาการ การจดบันทึก 
การสรุปความ การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
 
9001107 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร      3(3-0-6) 
  Japanese Language for Communication 
  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะน าตัว การสอบถาม
ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
 
9001108 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร       3(3-0-6) 
  Chinese Language for Communication  

การฟังและการพูดภาษาจีนในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะน าตัว การสอบถามข้อมูล 
การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
       
9001109 ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำร      3(3-0-6) 
  Korean Language for Communication 
  การฟังและพูดภาษาเกาหลีในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะน าตัว การสอบถามข้อมูล 
การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001110   ภำษำอังกฤษผ่ำนสำระบันเทิง         3(3-0-6) 

English through Edutainment   
สาระบันเทิงเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและวัฒนธรรม จากข่าว สารคดี เกม การ์ตูน และ           

แอนนิเมชั่น ภาพยนตร์ เพลง วีดิทัศน์ประกอบเพลง คลิปวีดิทัศน์ และละคร 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 

Edutainment for learning English; communication and culture learning through news, features, 
documentaries, games, cartoons and animations, movies, songs, music videos, video clips, and dramas 
Remark : Teaching in English 
 
9001111   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสอบวัดมำตรฐำน      3(3-0-6) 

English for Standardized Tests 
ลักษณะข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและเทคนิคการท าข้อสอบ ไวยากรณ์ และค าศัพท์ 

บทอ่าน การสนทนา บทสนทนา และส านวนที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 

Characteristics of standardized tests of English proficiency; test structures and techniques, 
grammar and vocabulary, passages, conversations, dialogues and expressions frequently appearing in English 
standardized tests 
Remark : Teaching in English 
 
9001112 ทักษะกำรพูดและกำรฟังภำษำอังกฤษ      3(2-2-5) 
  English Speaking and Listening Skills 
  ค าศัพท์ และหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อฟังและพูดตามสถานการณ์ที่ก าหนด สรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนา
และข้อความสั้นๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยค ส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแนะน าตัว ครอบครัว          
การทักทาย การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น และการจ้างงาน เน้นการสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลโดยตรง ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง 
กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 
9001113 ภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพ       3(2-2-5) 
  English for Professional Purpose 
  การใช้โครงสร้างและทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนทางภาษาอังกฤษเพื่อสรุปจับใจความส าคัญแลกเปลี่ยน
มุมมอง ความคิดเห็น และแนวทางในการแก้ไขต่อประเด็นส าคัญที่ปรากฏในบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องรอบตัว การบรรยายในชั้น
เรียน ข่าว สารคดี ภาพยนตร์ หรือเนื้อหาในสื่อดิจิทัล และพัฒนาทักษะการฟังและพูดผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001114 กำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล    3(3-0-6) 
  English Writing for Communication in Digital Age 

การเขียนข้อความภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโอกาสต่างๆ ในยุคดิจิทัล การเลือกภาพประกอบ รูปแบบ 
ขนาดและสีของตัวอักษรให้เหมาะสมกับโอกาส 

 
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
9001201 ชีวิตกับจริยธรรม        3(3-0-6) 
  Life and Morality 
  ชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมต่อชีวิต การพัฒนาชีวิตด้วย
หลักจริยธรรมเพื่อการครองตน ครองคนและครองงาน เกณฑ์การตัดสินค่า  ทางจริยธรรม รวมถึงการพิจารณาปัญหาจริยธรรม
ในสังคมร่วมสมัย 
 
9001202 ปรัชญำกับชีวิต        3(3-0-6) 
  Philosophy and Life 
  ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของปรัชญา สาระส าคัญของอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์  
ประเด็นปัญหาทางปรัชญาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
 
9001203 กำรคิดและกำรพัฒนำตน       3(3-0-6) 
  Thinking and Personal Growth 
  ความหมาย ธรรมชาติของการคิด เครื่องมือที่ใช้ในการคิด องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการคิดของมนุษย์ ทฤษฎี
และแนวคิดเกี่ยวกับความคิด ความคิดชนิดต่างๆ การน าความคิดประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน การติดต่อสื่อสารและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี การขจัดความขัดแย้งภายในตนเองและบุคคลอื่น การท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
การค้นพบและสร้างสันติสุขในตนเอง ครอบครัว และสังคมท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบการรับรู้ตัวตนและการพัฒนาตนเอง 
 
9001204 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ       3(3-0-6) 
  Personality Development 
  การพัฒนาคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน จิตวิทยา การสื่อสาร การโน้มน้าวใจ 
มารยาททางสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001206 ทักษะกำรรู้สำรสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Literacy 
  การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ การให้
ความหมายและการวิเคราะห์ความต้องการ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและทักษะการสืบค้น การประเมินคุณค่า 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณของผู้ใช้สารสนเทศ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ 
 
9001209  สมำธิในชีวิตประจ ำวัน           3(2-2-5) 
             Meditation in Daily Life 
             ความหมายและความส าคัญของสมาธิ วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ระดับของสมาธิ อุปสรรคในการฝึกสมาธิ สมาธิใน
อิริยาบถต่าง ๆ สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ฝึกสมาธิตามหลักอานาปานสติ 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
              Meaning and significance of meditation; meditation practice for beginners; levels of meditation, 
obstacles to meditation, meditation in various postures, concentration of meditation (Samatha bhāvanā) and 
insight meditation (Vipassanā bhāvanā); practise mindfulness on breathing (Ānāpānasati) 
Remark : Teaching in English 
 
9001210  เสน่ห์และลีลำในงำนบริกำร           3(3-0-6) 
             The Charm and Style in Service 
             ความรู้เบื้องต้นขององค์ประกอบส าคัญและลักษณะในงานบริการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ         
การบริหารเสน่ห์จากบุคลิกภาพภายในและภายนอก  ศิลปะในการเจรจาและการต้อนรับ การโน้มน้าวใจและการสร้าง         
ความประทับใจ การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในงานบริการ คุณธรรมและจริยธรรมของงานบริการ 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
             Introduction of the important elements and aspects of service; concept and theory of 
personality, charming management of internal and external personality, the art of negotiation and welcome, 
persuasion and impression, the environment management in service, moral and ethics in service 
Remark : Teaching in English  
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001211 สุนทรียภำพของชีวิต       3(2-2-5) 
  Aesthetics for Life 
  ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ กระบวนการและองค์ประกอบของการรับรู้ความงาม ความงามในธรรมชาติและความ
งามที่มนุษย์สร้างขึ้น สุนทรียะทางทัศนศิลป์ โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ และวัตถุในชีวิตประจ าวัน การสร้างประสบการณ์สุนทรียะ
ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ การขับร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ร าวงมาตรฐาน 
กิจกรรมนันทนาการ การวิจารณ์ผลงานศิลปะและการพัฒนาค่านิยมด้านสุนทรียภาพในตัวบุคคล 
 
9001212 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอำชีพ       3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 
  สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5cs คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและความรู้        
ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล ตระหนักรู้ในตนเองและผู้อื่น ยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ เข้าใจความจริงและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
 
9001213 ท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้       3(3-0-6) 
  Tourism for Learning 

วิวัฒนาการ ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและแนวโน้มของการท่องเที่ยว คุณลักษณะและการปฏิบัติ
ตนในการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การสื่อสารทางการท่องเที่ยวและน าความรู้ที่ได้จากการท่องเที่ยวมาปรับ
ใช้อย่างสร้างสรรค์ 

 
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 
9001302 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Human, Society and Environment 
  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บทบาทของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไข และการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001303 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน       3(3-0-6) 
  Law in Daily Life 
  ความหมายและความส าคัญของกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน 
สัญญาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ครอบครัวและมรดก ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น กฎหมายเกี่ยวกับ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและกฎหมายเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 
9001304 เศรษฐกิจในชีวิตประจ ำวัน      3(3-0-6) 
  Economy in Daily Life 
  หลักเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ 
รายได้จังหวัด เงินและสถาบันการเงิน การคลังรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน และหลักธรรมในการด ารงชีวิต 
 
9001305 ไทยศึกษำ        3(3-0-6) 
  Thai Studies 
  วิวัฒนาการและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม เศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครองไทย  ความหลากหลายทางสังคมและพหุวัฒนธรรมไทย แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้วาทกรรม 
ความเป็นไทย 
 
9001306 วิถีชีวิตมุสลิม        3(3-0-6) 
  Muslim Ways of Life 
  ความเป็นมาและพื้นฐานโครงสร้างของศาสนาอิสลาม การด าเนินชีวิตของมุสลิมภายใต้หลักศรัทธา หลักการ
ปฏิบัต ิหลักจริยธรรม ลักษณะทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและสันทนาการ 
 
9001307 สื่อมวลชนกับสังคม       3(3-0-6) 
  Mass Media and Society 
  คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ และอิทธิพลของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ที่มีผลต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
การใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของปัจเจกบุคคล สถาบันทางสังคม องค์กรธุรกิจ และองค์กรทางการเมือง รวมทั้งแนวทาง    
ในการรู้เท่าทันสื่อและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อมวลชน 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001308 กำรจัดกำรธุรกิจปัจจุบัน       3(3-0-6) 
  Contemporary Business Management 
  แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการทางการจัดการธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบทางธุรกิจ การจัดการ
ธุรกิจในปัจจุบันด้านการตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี และทรัพยากรมนุษย์  งานส านักงานและการสื่อสารทางธุรกิจ 
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
9001309 ภูมิศำสตร์ประเทศไทยและประชำคมอำเซียน    3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Geography 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน ด้านที่ตั้ง อาณาเขต พรมแดน 
ลักษณะทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การกระจายตัวของประชากร ความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจสังคมของประชากรอันเนื่องมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาส าคัญทางภูมิศาสตร์ที่มุ่งผล
ต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน 
 
9001310 เอเชียศึกษำ        3(3-0-6) 
  Asian Studies 
  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ของเอเชีย บทบาท
และความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย และบทบาทของเอเชีย ที่มีผลต่อโลกทั้งทางวัฒนธรรม การเมือง          
และเศรษฐกิจ 
 
9001311 วิถีโลก         3(3-0-6) 
  The Global Ways 
  วิวัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของโลก สภาพปัจจุบัน ทิศทางของสังคมโลก 
วิกฤตการณ์โลก และการปรับตัวของไทยกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001314   เศรษฐกิจสีเขียว            3(3-0-6) 
             Green Economy 
             เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียมของสังคม การลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การดูแล
สิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรแทนการแสวงหาก าไร การพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการใช้ทรัพยากรให้
น้อยลง ต้นทุนทางปัญญา ทักษะการสร้างสรรค์ และผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 

Economy for life quality development; social equity, reducing environmental impact, 
environmental care, reducing natural resource use instead of profit, sustainable development, creative economy 
and reducing natural resource use, intellectual capital, creative skills and creative economy works 
Remark : Teaching in English 
 
9001315  ควำมเป็นเจ้ำบ้ำน            3(3-0-6) 
             Hospitality 
             วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม่ ความคิดในการเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างหรือ
ข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรม ทัศนคติ พฤติกรรมชาวต่างชาติต่อวิถีของ
เจ้าบ้าน ขนบธรรมเนียมและกฎ ระเบียบที่ควรปฏิบัติในฐานะเจ้าบ้าน 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 

Culture and cultural diversity in contemporary society, concept for understanding intercultural or 
cross-cultural interaction, culture in globalization, Thai culture, influence of cultures, attitude and behavior of 
foreigners on the host’s habits; customs and regulations for being hosts 
Remark : Teaching in English  
      
9001316 พลเมืองที่เข้มแข็ง       3(2-2-5) 
 Potential Citizen 
 วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ หลักสิทธิมนุษยชน และหลักปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิของตนเองและชุมชน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่ างสันติตาม
หลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ 
และ วิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย  
มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ จัดโครงการหรือกิจกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะ ส่งเสริมการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลประโยชน์และความเป็นธรรม
ของสังคมได้ 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001317 ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น     3(2-2-5) 

The King’s Philosophy for Local Development 
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างาน
โดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย ใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้และการลงพื้นที่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
9001318 ฉลำดใช้ภำษี        3(3-0-6) 
  Smart by Tax 

สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเงินภาษีของรัฐ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของประชาชนต่อการเสียภาษี  
แอปพลิเคชันทางภาษ ีระบบภาษขีองประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ 
 
9001319 ควำมปลอดภัยในทุกกำรเดินทำง      3(3-0-6) 
  Safety in every Trip 

ความส าคัญของการเดินทาง องค์ประกอบของการเดินทาง การวางแผนการเดินทาง การเดินทางอย่าง
ปลอดภัย ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดภัยจากการเดินทาง พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเดินทาง หลักการและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ธุรกิจที่เกิดการสร้างรายได้จากการเดินทาง กรณีศึกษาของการเดินทางในปัจจุบัน 

9001320 ทฤษฎีเกม        3(3-0-6) 
  Game Theory 

การวิเคราะห์พฤติกรรมความชอบและความล าเอียง การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน บัญชีในใจ 
รูปแบบและชนิดของเกม เกมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เกมว่าด้วยการบริหารความขัดแย้ง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมใน
ชีวิตประจ าวัน การตัดสินใจเลือกระหว่างผลประโยชน์และศีลธรรม 
 
9001321 วัยใสใจสะอำด        3(3-0-6) 
  Youngster with Good Heart 

ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต ผลกระทบ
ของการทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การปรับกระบวนการคิดเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันทุจริต กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001322 ควำมเป็นพลเมืองกับประชำธิปไตย     3(3-0-6) 
  Citizenship and Democracy 

ความหมายและความส าคัญของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ระบอบการเมืองการปกครอง สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของพลเมือง 
สิทธิมนุษยชน การยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสาธารณะ และการ
ปรับตัวของพลเมืองในสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

 
9001323 ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมโลก     3(3-0-6) 
  Global Cultural Diversity 

ความหลากหลายและความแตกต่างทางชนชาติ เชื้อชาติ วัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและชนชั้นทางสังคม 
หลักสิทธิมนุษยชน คุณลักษณะเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
9001324 ธุรกิจจ ำลอง        3(2-2-5) 
  Business Simulations 

กระบวนการสู่การเป็นผู้ประกอบการและแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ใช้เครื่องมือ Model Business Canvas 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานทั้ง 4 ด้านประกอบด้วยด้านการตลาด 
ด้านการผลิต ด้านการจัดการ และด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนส ารองและแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดแสดง
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 

 
9001325 ธุรกิจดิจิทัล        3(2-2-5) 
  Digital Business 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดิจิทัล หน้าที่ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ขอบเขตและรูปแบบของธุรกิจ
ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ แบบจ าลองธุรกิจดิจิทัล กรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัลที่
ประสบความส าเร็จ โมเดลธุรกิจดิจิทัลท่ีประสบความส าเร็จ และเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และการสร้างธุรกิจดิจิทัลในอนาคต 
 
9001326 ธุรกิจชุมชน        3(3-0-6) 
  Community Business 

สภาพบริบทชุมชน ศักยภาพชุมชน การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การน าศาสตร์พระราชาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าธุรกิจ และการสืบทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่น พัฒนาองค์ความรู้สู่การท าธุรกิจชุมชน องค์ประกอบ
ของการเริ่มต้นท าธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001327 ฉลำดออมและกำรลงทุน       3(3-0-6) 
  Saving and Investment in Intelligent Style 

ประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้วางแผนการด ารงชีวิต ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน          
ยุคปัจจุบัน สร้างความมั่นคงในชีวิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออมและการลงทุนในตลาดการเงิน ผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุน 

 
9001328  เงินสร้ำงควำมมั่งคั่ง           3(3-0-6) 
             Monetary Wealth Creation 
             การตรวจสถานะการเงิน วางแผนการเงิน การสร้างฝันเป็นจริงด้วยแผนการเงิน ฉลาดหา ฉลาดใช้           
บนความจ าเป็นและความต้องการจดบันทึกเพื่อควบคุมและความมั่งคั่ง การสะสมสร้างสุข และหลักการให้เงินท างานแทน         
เพื่อความสุขในบั้นปลายชีวิต 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
             Financial checking; financial planning; pursue the dream by financial planning, smart earning; 
smart spending based on need and want, note for controlling wealth, saving for happiness and letting money 
work for happy retired life 
Remark : Teaching in English 

 
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
9001401 กำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ      3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การฝึกทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย การฝึกออก
ก าลังกายรูปแบบต่างๆ การเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
 
9001402 ผู้น ำนันทนำกำร        3(2-2-5) 
  Recreation Leadership 
  ความส าคัญ คุณสมบัติ การด าเนินงาน เทคนิคและวิธีการเป็นผู้น านันทนาการ การเสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม การเขียนโครงการ และการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น าด้วยกิจกรรมต่างๆ ทางนันทนาการ 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001403 นันทนำกำรทำงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
  Recreation in Conservation of Nature and Environment 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ในทางนันทนาการ ปัญหาของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ความส าคัญและความจ าเป็นของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาลักษณะของ
แหล่งธรรมชาติประเภทต่างๆ กับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการที่เหมาะสม กิจกรรมงานอดิเรก 
กิจกรรมส ารวจนอกสถานที่ 
 
9001404 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Information Technology for Learning 
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ การใช้งานคลาวด์แอป
พลิเคชัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าในการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
 
9001407 วิทยำศำสตร์เพื่อคุณภำพชีวิต      3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life 
  ผลกระทบของความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์ประกอบ
ของสุขภาพ การบูรณาการแนวความคิดและวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม การป้องกันภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้บริการสุขภาพเมื่อประสบปัญหา 
 
9001409 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
  ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล การค านวณเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์
ข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจ เน้นการบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม 
 
9001410 เพศศึกษำและอนำมัยกำรเจริญพันธ์ุ     3(3-0-6) 
  Sexuality Education and Reproductive Health 
  ความหมาย แนวคิด ขอบข่าย ความส าคัญของเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ ความรู้เรื่องเพศวิถี องค์ประกอบเรื่องเพศ พฤติกรรมที่ถูกต้องทางเพศ สุขภาพทางเพศ 
ค่านิยม สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมวิถีทางเพศ การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว การวางแผนชีวิตและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001411 อำหำรเพื่อสุขภำพและชีวิต      3(3-0-6) 
  Food for Health and Life 
  ความส าคัญของอาหาร แหล่งอาหาร การบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี โภชนาการของบุคคลแต่ละวัยและ
ปัญหาโภชนาการ มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร บทบาทอาหารต่อชีวิต สังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์ 
 
9001412 ควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน      3(3-0-6) 
  Safety in Daily Life 
  แนวคิด ความหมาย ขอบเขต  การตระหนักถึงความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยใน
การใช้สารเคมีทั้งในครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม สีและเครื่องหมาย ความปลอดภัย ความปลอดภัย           
ในการใช้ไฟฟ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ท่าทางในการท างานเพื่อความปลอดภัย โรคจากการท างาน อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ 
 
9001413 เทคโนโลยีชีวภำพกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Biotechnology and Life 
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ใช้และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพในด้านสุขภาพและ
การแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 
 
9001414  วิทยำศำสตร์กับชีวิตยุคใหม่           3(3-0-6) 
             Science and Modern Life 
             จุดก าเนิดวิทยาศาสตร์ จินตนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตในโลกสมัยใหม่ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี การบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร อาหาร สิ่งแวดล้อม 
การแพทย์ ศิลปวัฒนธรรม และวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
             Origin of science; imaginary visions for modern life development, effects of science on 
promoting a better quality of life, creative and ethical integration with information technology, communication, 
food, agriculture, environment, medicine, arts and culture and engineering 
Remark : Teaching in English 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001415 กำรสร้ำงเสริมและดูแลสุขภำวะ      3(2-2-5) 

Wellness Promotion and Care 
หลักการ ความส าคัญของการเสริมสร้างและดูแลสุขภาวะ นโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ         

การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะโดยใช้กิจกรรมทางกายและกีฬาที่เหมาะสม 

 
9001416 พลเมืองดิจิทัล        3(2-2-5) 
  Digital Citizens 
  การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
การน าเสนอสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย 
 
9001417 พลเมืองสีเขียวกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน     3(2-2-5) 
  Green Citizens and Sustainable Development 

พลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม การพัฒนาชุมชนสีเขียว นวัตกรรมสีเขียว การจัดการขยะและการน า           
มาใช้ใหม่ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก พืชกับชุมชนสีเขียว กิจการสีเขียวเพื่อสังคม การสร้างธุรกิจคาร์บอนเครดิต จิตอาสา ธรรมาภิบาล
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
9001418 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกบัชีวิต     3(3-0-6) 
  Science and Technology in Life 

ทักษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
9001419 รักษ์โลก         3(3-0-6) 
  Global Care 
  รู้เท่าทันสภาวการณ์ ปัญหาและสาเหตุสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความตระหนักและสร้างจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี          
ด้านสิ่งแวดล้อมในการด าเนินชีวิต 
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รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
9001420 เทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม่       3(2-2-5) 
  Technology in Modern Life 

การจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งและ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
เป็นพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 
 
9001421 ศิลปะกำรมีสุขภำพที่ดี       3(3-0-6) 
  Art of Healthy Living  
  แนวทางเบื้องต้นของการมีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิต พัฒนาการของมนุษย์ ความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ 
อาหารและโภชนาการ สมรรถภาพของร่างกายและการออกก าลังกาย การบูรณาการระหว่างสุขภาพและความงาม สุขภาพจิตและ
สุขภาวะ การจัดการความเครียด สุขภาพทางเพศ การดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดจนชราภาพ จุดมุ่งหมายของชีวิต 
หมำยเหตุ : มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
             Introduction to healthy living, quality of life, human development, balance between body and 
mind, diets and nutrition, fitness and exercise, integration of health and beauty, mental health and well-being, 
stress management, sex health, healthcare from birth to aging and goals of life 
Remark : Teaching in English 
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สำระส ำคญัของหลักสูตร คณะครุศำสตร์ 
 
หลักกำร 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตก าลังคนที่สนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้
อย่างกว้างขวาง 
จุดมุ่งหมำย 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ตลอดจนมีจิตใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

2. มีความรู้และเทคนิควิธีที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
4. มีสุขนิสัยท่ีส่งเสริมคุณภาพทางกายและทางใจ ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
5. มีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
6. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
7. รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของชาติ และมีความส านึกในความเป็นคนไทย 

 

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

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

 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
 มุ่งเน้นการผลิตครูคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีความรอบรู้ทางคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่ง       
ความเป็นครู มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง และ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
2.1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา และวิชาชีพครู เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ 
2.2 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

2.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2.5 มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย 
2.6 มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์นอกชั้นเรียน 
2.7 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 ครูสอนคณิตศาสตร์ในทุกสังกัด 
3.2 นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
3.3 อาชีพอิสระด้านการศึกษา 
3.4 พนักงานในบริษัทของภาครัฐและเอกชน 
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โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู        ให้เรียน  43 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาชีพครู        ให้เรียน   31 หน่วยกิต 
    2.1.2 การปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา ให้เรียน   12 หน่วยกิต           
   2.2 กลุ่มวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาบังคับเรียน       ให้เรียน  40 หน่วยกิต 

   2.2.2 วิชาเลือกเรียน       ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน          ไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำชีพครู               ไม่น้อยกว่ำ 43 หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชำชีพครู                          ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1011103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้2 (ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

   2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวชิา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 (ต้องเรียนวชิา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 (ต้องเรียนวชิา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 

ผ่านมาก่อน)        6(290) 
2.2 กลุ่มวิชำเอก             ไม่น้อยกว่ำ 61 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชำบังคับเรียน    ให้เรียน  40 หน่วยกิต 
4091115 หลักการทางคณิตศาสตร ์       3(2-2-5) 
4092105 พีชคณิตเชิงเส้น        3(2-2-5) 
4091116 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
4091117 แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091116 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน)    3(2-2-5) 
4093102 เรขาคณิตเบื้องต้น       3(2-2-5) 
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1122109 สถิติและความน่าจะเป็น       3(2-2-5) 
1121107 ระบบจ านวน        3(2-2-5) 
1122104 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
1122301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 

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

2.2.2 วิชำเลือกเรียน      ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
  4093401 แคลคูลัส3 (ต้องเรียนวิชา 4091117 แคลคูลัส 2 ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 

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 ทฤษฎีจ านวน        3(2-2-5) 
1124104 ทฤษฎีสมการ        3(2-2-5) 
1122108 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
1123110 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์      3(2-2-5) 
1091106 วิทยาการค านวณ        3(2-2-5) 
1122302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำสังคมศึกษำ             
Bachelor of Education Program in Social Studies  
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 

 
 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
   มุ่งผลิตครูสังคมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิด ศักยภาพ
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม มีคุณธรรม รักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การปลูกฝังสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นครูสังคม
ศึกษา มีจิตสาธารณะและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง
กับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่
จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

2.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจ
กว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพคร ู

2.4 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

2.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจ อันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 3.1 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด 
 3.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
 3.3 นักวิจัยทางการศึกษา 

 3.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 106 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    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. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ 
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน      ไม่น้อยกว่ำ  106  หน่วยกิต 

2.1 วิชำชีพครู               ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำชีพครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1011103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้2 (ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

   2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวชิา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 (ต้องเรียนวชิา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 (ต้องเรียนวชิา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 

ผ่านมาก่อน)        6(290) 
2.2 กลุ่มวิชำเอก             ไม่น้อยกว่ำ 63    หน่วยกิต 

2.2.1 วิชำเอกบังคับ    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) 
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1101601 ประวัติศาสตร์ไทย       3(2-2-5) 
1101602 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(2-2-5) 
1102601 อารยธรรมโลก        3(2-2-5) 
2542701 ภูมิศาสตร์กายภาพ       3(2-2-5) 
2543702 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ     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 วิชำเอกเลือก    ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
1103204 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
1104802 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล       3(2-2-5) 
1104803 ความเป็นสกลทรรศน์       3(2-2-5) 
1103801 ท้องถ่ินศึกษา        3(2-2-5) 
2543701 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย       3(2-2-5) 
1102701 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา      3(2-2-5) 
1103601 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา      3(2-2-5)  
1103802 ศิลปวัฒนธรรมสู่การบูรณาการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา    3(2-2-5)  
1103803 มรดกโลกศึกษา        3(2-2-5) 
1103804 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา   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. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 

ที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
ของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรศกึษำปฐมวัย        
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education  
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 

 
 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
 ผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง ที่มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดและวิจารณญาณ ริเริ่มสร้างสรรค์         
มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้น า มีวินัย มีความรักความเมตตาและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ สามารถปรับตัวให้ทัน           
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมท้ังภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการจัดการความรู้

ทางด้านการศึกษาปฐมวัยและสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ 

และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.3 เป็นผู้มีสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย 

2.4 เป็นผู้ที่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรัก ความเมตตา มีจิตสาธารณะ ตระหนัก ในศักยภาพและคุณค่าของ
มนุษย์  รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและเด็กปฐมวัย 

2.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอัน  ถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวจิัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

2.6 เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เอาใจใส่รับฟัง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของเด็ก
ปฐมวัย 

2.7 เป็นผู้มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถ่ินรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก 
 

3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
3.1 ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด 
3.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
3.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
3.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก) 
3.5 อาชีพอิสระทางด้านการศึกษา 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู         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  41 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือกเรียน        ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ 
หลักสูตรของสาขาวิชานี้   
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน      ไม่น้อยกว่ำ 104  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำชีพครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1011103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้2 (ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

   2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวชิา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 (ต้องเรียนวชิา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 (ต้องเรียนวชิา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 

ผ่านมาก่อน)        6(290) 
  2.2 กลุ่มวิชำเอก                 ไม่น้อยกว่ำ 61   หน่วยกิต 

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

 1071107 สมองกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 1071308 ภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย                              3(2-2-5) 
 1071309 อารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย          3(2-2-5) 
 1071701 โภชนาการ สุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
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 1072212 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี     3(2-2-5) 
 1072311 สุนทรียทางศิลปะทางการศึกษาปฐมวัย         3(2-2-5) 
 1072313 สื่อและการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย            3(2-2-5) 
 1072310 ร่างกายและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย         3(2-2-5)
 1073309 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย      2(1-2-3) 
 1073201 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี        3(2-2-5) 
 1073319 การพัฒนาการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 1073321 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย     3(2-2-5)  
 1074910 การพัฒนาองค์ความรู้สู่วิจัยนวัตกรรม     3(2-2-5) 
      2.2.2 วิชำเลือกเรียน               ไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต 

1071204 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 3(2-2-5)  
 1072314 วรรณกรรมและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย         3(2-2-5) 

1072102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ส าหรับครูปฐมวัย     3(3-0-6) 
1073316 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)  
1073320 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย    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. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ 
หลักสูตรของสาขาวิชานี้   
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำคอมพิวเตอร์ศึกษำ     

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

 
 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถน าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
ระบบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ และน าคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานทางด้านบริหารในหน่วยงาน
การศึกษาได้ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นครูมีสมรรถนะและความปรีชาสามารถ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริงและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

2.1 มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์         
การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษาและการเขียนโปรแกรม การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่          
การวิจัย รวมทั้งมีทักษะส าหรับการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 

2.2 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
ค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี 

2.3 มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในวิชาชีพ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและท้องถิ่น  
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 ครูสอนคอมพิวเตอร์ในทุกสังกัด  
3.2 นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 
3.3 นักฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
3.4 นักพัฒนาและออกแบบสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ 
3.5 อาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 106 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    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.  หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน      ไม่น้อยกว่ำ  106  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำชีพครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1011103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้2 (ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

   2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวชิา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 (ต้องเรียนวชิา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 (ต้องเรียนวชิา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 

ผ่านมาก่อน)        6(290) 
2.2 กลุ่มวิชำเอก             ไม่น้อยกว่ำ 63    หน่วยกิต 

2.2.1 วิชำบังคับเรียน    ให้เรียน   42 หน่วยกิต 
1091105 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
1091106 วิทยาการค านวณ        3(2-2-5)  
1091107 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
1091108 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5) 
1091502 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
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1092108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5) 
1092109 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์      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 วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ  21 หน่วยกิต 
1091501 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

 1092302 การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิทัล                     3(2-2-5) 
1092404 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก      3(2-2-5) 
1092405 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน     3(2-2-5) 
1093103 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง        3(2-2-5)  
1093405 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์     3(2-2-5) 
1093612 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 
1094304    เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา                              3(2-2-5) 
1094608 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน       3(2-2-5) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ 6    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร ์       
Bachelor of Education Program in Science 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความรอบรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์            
ด้านวิชาชีพครู มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีทักษะสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม            
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะและความปรีชาสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์             
มีสติปัญญาและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วย
สติปัญญา มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัด
ประสบการณ์จริงและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาในชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
2.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ

และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.4 มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์           
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์           
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้
ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงข้ึนในอนาคต 

2.5 มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
3.1 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.2 นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือการสอนวิทยาศาสตร์ 
3.3 ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือการสอนวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากรฝ่าย

ฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา   
3.4 เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
3.5 อาชีพอิสระด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือการสอนวิทยาศาสตร์ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 106 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    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. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ 
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน      ไม่น้อยกว่ำ  106  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำชีพครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1011103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้2 (ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

   2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวชิา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 (ต้องเรียนวชิา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 (ต้องเรียนวชิา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 

ผ่านมาก่อน)        6(290) 
             2.2 กลุ่มวิชำเอก         ไม่น้อยกว่ำ 63 หน่วยกิต 
      2.2.1 วิชำบังคับเรียน           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) 
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1133206  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา     3(2-2-5) 
1133207  การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน      3(2-2-5) 
4011107  ฟิสิกส์ส าหรับครู1        3(2-2-5) 
4011108  ฟิสิกส์ส าหรับครู2        3(2-2-5) 
4021119  เคมีส าหรับครู1        3(2-2-5) 
4021120  เคมีส าหรับครู2         3(2-2-5) 
4031105  ชีววิทยาส าหรับครู1        3(2-2-5) 
4031106  ชีววิทยาส าหรับครู2        3(2-2-5) 
4052105  วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ        3(2-2-5) 
4052106  ดาราศาสตร์และอวกาศ        3(2-2-5) 

    2.2.2 วิชำเลือกเรียน             ไม่น้อยกว่ำ 21    หน่วยกิต 
1091106  วิทยาการค านวณ        3(2-2-5) 
1130301  การสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1130302  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
1130303  วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ศึกษา       3(2-2-5) 
1131801  คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์      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  ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
1134902  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
1134903  สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ 
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำพลศึกษำ        

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

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

ครูพลศึกษา เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง มีความรู้ สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นผู้น าทางการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษา ผู้น าการออกก าลังกาย ผู้น านันทนาการ ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา โดยผ่านกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
แบบบูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วทันความก้าวหน้าทางวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองอย่างม่ันคง และน าพาการศึกษาด้านพลศึกษาไปสู่ความส าเร็จได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพทางพลศึกษา ยึดมั่นในความมีน้ าใจนักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีภาวะผู้น าจิตสาธารณะ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจ
ผู้อื่น สังคมของประเทศและของโลก 

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ หลักการ ทฤษฎีและเข้าใจความก้าวหน้าของวิทยาการทางพลศึกษา การใช้การวิจัย
ในการแก้ปัญหาและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ และเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป 

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางวิชาชีพพลศึกษา โดยประยุกต์แนวคิด หลักการ 
ทฤษฎี ทักษะกระบวนการต่างๆ และประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีสมรรถนะในการแก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานประจ าได้อย่างเหมาะสม 

2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถมีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหากลุ่ม มีภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม คิดริเริ่มในการ
แก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและกลุ่ม รับผิดชอบ เรียนรู้ พัฒนาตนและอาชีพอย่างต่อเนื่อง  

2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข ความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป และเพื่อ
การวิจัยทางพลศึกษาในชั้นเรียน สามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ทางการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง
อย่างบูรณาการ 
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3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
3.1  ข้าราชครูและครูเอกชนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน 
3.2  พนักงานกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
3.3  นักกีฬาอาชีพ และผู้ฝึกสอนกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาต่างๆ  
3.4  ธุรกิจกีฬา อาทิเช่น ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องกีฬา  
3.5  อาชีพอิสระ อาทิเช่น ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้น าการออกก าลังกายและผู้น านันทนาการ  

 
  
  



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             220            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    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. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน      ไม่น้อยกว่ำ  103  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำชีพครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1011103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้2 (ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

   2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวชิา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 (ต้องเรียนวชิา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 (ต้องเรียนวชิา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 

ผ่านมาก่อน)        6(290) 
2.2 กลุ่มวิชำเอก           ไม่น้อยกว่ำ 60   หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชำบังคับเรียน    ให้เรียน  40 หน่วยกิต 

1141101 ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา      3(3-0-6) 
1142201 การบริหารและการจัดการทางพลศึกษา      3(2-2-5) 
1143207 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา      2(1-2-3)  
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1143208 การจัดการเรียนรู้เกมและนันทนาการ     3(2-2-5)  
1143209 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา     3(2-2-5)  
1141301  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางพลศึกษา            3(3-0-6)  
1143511 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย      3(2-2-5)  
1144602 การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย     3(2-2-5) 
1144603 นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา      3(2-2-5)  
1144703 พื้นฐานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา      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 วิชำเลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ  20 หน่วยกิต 
1141901 ยืดหยุ่นและยิมนาสติก        2(1-2-3) 
1141902 ว่ายน้ า          2(1-2-3)  
1141903 กรีฑาลู่และลาน        2(1-2-3)  
1142904 กระบี่กระบอง         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)  
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1144908 การฝึกด้วยน้ าหนัก       2(1-2-3) 
1144909 การว่ายน้ าช่วยชีวิต       2(1-2-3) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ 6    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย     

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

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักการผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาไทย และเอกลักษณ์ไทย มีความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ มีความสามารถทางด้านการสอนภาษาไทย มีความผูกพันต่อท้องถิ่น สามารถบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการสอน
ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม มีคุณลักษณะความเป็นครูที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและสามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
2.1 มีความรอบรู้ทางด้านการสอนภาษาไทย และวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติการสอน

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2.2 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการใช้แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องใน

ศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
2.3 มีทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 
2.4 เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม

อย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.5 มีความสามารถในการติดตอ่สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้

อย่างเหมาะสม 
2.6 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
2.7 มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 ครูสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน 
3.2 ครูสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
3.3 นักวิชาการหรือบุคลากรด้านการศึกษา 

  3.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
      3.5 ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการศึกษา 
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โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 106 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    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. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน      ไม่น้อยกว่ำ  106  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำชีพครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1011103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้2 (ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

   2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวชิา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 (ต้องเรียนวชิา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 (ต้องเรียนวชิา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 

ผ่านมาก่อน)        6(290) 
   2.2 กลุ่มวิชำเอก     ไม่น้อยกว่ำ 63    หน่วยกิต 
     2.2.1 วิชำบังคับเรียน    ให้เรียน  42 หน่วยกิต 

1161101 หลักภาษาไทย        3(2-2-5) 
1161206 การฟัง การดู และการพูดส าหรับครูภาษาไทย    3(2-2-5) 
1161207 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต       3(2-2-5) 
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1161208 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ    3(2-2-5)  
1161401 พัฒนาการของภาษาไทย       3(2-2-5)  
1162101 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย      3(2-2-5)  
1162102 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย      3(2-2-5)  
1162202 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรค์สร้างงานเขียน    3(2-2-5) 
1162302 พัฒนาการของวรรณคดีไทย      3(2-2-5) 
1163305 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน      3(2-2-5) 
1163402 คติชนวิทยา        3(2-2-5) 

  1163501 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  3(2-2-5)  
1163608 การวิจัยในชั้นเรียน       3(2-2-5)  
1163804 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย      3(2-2-5)  

    2.2.2 วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ 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 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5)  
1163801 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา             3(2-2-5)  
1163803 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย     3(2-2-5)  
1164201 หลักการสอนอ่านออกเขียนได้               3(2-2-5) 
1164605 เพลงเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย      3(2-2-5) 
1164702 โครงงานและสัมมนาการสอนภาษาไทย     3(2-2-5)  
1540303 วรรณกรรมส าหรับเด็ก       3(2-2-5) 

 
  

3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ 6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 

ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอน 
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ     

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

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถสร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
2.2 มีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรที่จะส่งผลให้ครูภาษาอังกฤษ          

มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 2.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน 
ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพคร ู
 2.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงข้ึนในอนาคต 
 2.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 ครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน 
3.2 นักวิชาการการศึกษาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3 อาชีพอื่นๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 106 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู            ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู    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.  หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
หมำยเหตุ นักศึกษำต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษระดับ C1 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน      ไม่น้อยกว่ำ  106  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำชีพครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1011103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้2 (ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

   2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวชิา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 (ต้องเรียนวชิา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 (ต้องเรียนวชิา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 

ผ่านมาก่อน)        6(290) 
    2.2 กลุ่มวิชำเอก                ไม่น้อยกว่ำ 63 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชำบังคับเรียน     ให้เรียน  42  หน่วยกิต 
1151103 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1151301 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1151401 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
1151601 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1151201 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
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1152401 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
1152501 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1152301 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1152402 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1154201 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1153806 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ     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 วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ     21   หน่วยกิต 
1152801 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1153810 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก  3(2-2-5) 
1153808 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
1152701 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1153201 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1154307 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน         3(2-2-5) 
1154103 กิจกรรมสร้างสรรค์และนันทนาการภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1154804 การจัดการเรียนรู้โดยสื่อบันเทิงภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
1154805 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น    3(2-2-5) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
หมำยเหตุ นักศึกษำต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษระดับ C1 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรประถมศึกษำ      

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

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้วิชาการระดับประถมศึกษา มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ            
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู มีความสามารถในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมืออาชีพ 
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา            
มีความคิดสร้างสรรค์และการค้นคว้าวิจัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตครูประถมศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 
2.1 มีความรอบรู้ในวิชาการระดับประถมศึกษา และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 
2.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา 
2.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน  
2.4 มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพตามจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพครูประถมศึกษา 
 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 นักวิชาการศึกษา 
3.3 เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม 
3.4 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 106 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    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. หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน      ไม่น้อยกว่ำ  106  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำชีพครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1011103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้2 (ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

   2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวชิา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 (ต้องเรียนวชิา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 (ต้องเรียนวชิา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 

ผ่านมาก่อน)        6(290) 
 2.2 กลุ่มวิชำเอก             ไม่น้อยกว่ำ 63    หน่วยกิต 

2.2.1 วิชำบังคับเรียน     ให้เรียน  43 หน่วยกิต 
  2.2.1.1 หลักกำร ทฤษฎี และแนวคิดทำงกำรประถมศึกษำ 
1171103 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา     3(2-2-5) 
1174103  วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียน         3(2-2-5) 
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   2.2.1.2 พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษำ 
1171104 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา     3(2-2-5) 

   2.2.1.3 ภำษำไทยส ำหรับครูประถมศึกษำ 
1171201 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา       2(1-2-3)  
1172201 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)  

   2.2.1.4 คณิตศำสตร์ส ำหรับครูประถมศึกษำ 
1171305 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา        2(1-2-3) 
1172304 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 

   2.2.1.5 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส ำหรับครูประถมศึกษำ 
1171401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา      2(1-2-3) 
1172401 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)  

   2.2.1.6 สังคมศึกษำส ำหรับครูประถมศึกษำ 
1171501 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา        2(1-2-3) 
1172501 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 

  2.2.1.7 ภำษำอังกฤษส ำหรับครูประถมศึกษำ 
1171601 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา        2(1-2-3)  
1172601 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 

  2.2.1.8 สุขศึกษำและพลศึกษำส ำหรับครูประถมศึกษำ 
1172707 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 

  2.2.1.9 ศิลปะส ำหรับครูประถมศึกษำ 
1172801 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 

  2.2.1.10 กำรงำนอำชีพส ำหรับครูประถมศึกษำ 
1172901 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 

   2.2.2 วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต  
1171402 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
1173105 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1173106 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้        3(2-2-5) 
1173107  การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา    3(2-2-5)  
1173108 การพัฒนาการอ่านและการเขียนส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี 

ความต้องการพิเศษ        3(2-2-5) 
1173102  การจัดการเรียนรู้แบบคละช้ัน      2(1-2-3) 
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1173401  สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา ตามแนว สสวท    3(2-2-5) 
1173901 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา     3(2-2-5)   
1174105 กิจกรรมพัฒนาการคิดส าหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
1174701 กิจกรรมเกมและนันทนาการส าหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5)  
3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ 6    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน 
มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษ  

Bachelor of Education Program in Special Education  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
   ผลิตครูการศึกษาพิเศษ ที่สามารถบูรณาการความรู้ทางการศึกษาพิเศษ ทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีมา
พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาพิเศษในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ จัดการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ ที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 2.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทนใจ
กว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพคร ู
 2.4 เป็นผู้ที่มีความสามารถบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนางานการศึกษาพิเศษในท้องถ่ิน  

2.5 เป็นผู้ที่มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 ครูผู้สอนทางการศึกษาพิเศษในทุกสังกัด 
3.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษาพิเศษ 
3.3 เจ้าหน้าที่ในองค์ที่บริการทางการศึกษาพิเศษ 
3.4 นักกระตุ้นพัฒนาการ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 106 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    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  41  หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 

ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอน 
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป           ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน      ไม่น้อยกว่ำ  106  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำชีพครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1011103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้2 (ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

   2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวชิา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 (ต้องเรียนวชิา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 (ต้องเรียนวชิา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 

ผ่านมาก่อน)        6(290) 
2.2 กลุ่มวิชำเอก     ไม่น้อยกว่ำ 63 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชำเอกบังคับ    ให้เรียน  41  หน่วยกิต 
1081107 ความรู้ทั่วไปทางการศึกษาพิเศษ      3(2-2-5) 
1081109 ความเป็นครูการศึกษาพิเศษ      2(1-2-3) 
1081110 จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ     3(2-2-5) 
1082219 การคัดแยกและประเมินเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   3(2-2-5) 
1082403 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม       4(2-4-6) 
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1082504 เทคโนโลยี สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3(2-2-5) 
1083316 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ     3(2-2-5) 
1083317 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  4(2-4-6) 
1083318 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  4(2-4-6) 
1083409 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   3(2-2-5) 
1083410 การสร้างเสริมการด ารงชีวิตอิสระและทักษะอาชีพส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ 

จ าเป็นพิเศษ        3(2-2-5) 
1083904 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ       3(2-2-5)  
1084409 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน     3(2-2-5) 

  2.2.2 วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต 
1081111 ภาษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาพิเศษ     3(2-2-5) 
1081201 การพัฒนาการพูด ภาษา และการสื่อความหมาย ส าหรับเด็กที่มีความต้องการ 

จ าเป็นพิเศษ        3(2-2-5) 
1081408 สุขอนามัยและสวัสดิศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   3(2-2-5) 
1082306 อักษรเบรลล์เบื้องต้น       2(1-2-3) 
1082307 ภาษามือเบื้องต้น        2(1-2-3) 
1082308 การช่วยเหลือเฉพาะด้านส าหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา   2(1-2-3) 

 1082309 การช่วยเหลือเฉพาะด้านส าหรับเด็กออทิสติก     2(1-2-3) 
1082402 กีฬา นันทนาการ และศาสตร์ทางเลือกส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3(2-2-5) 

 1082405 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์   3(2-2-5) 
 1082509 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  2(1-2-3) 
 1083315 การสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   2(1-2-3) 
 1084403 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 2(1-2-3) 

1084903 สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ      2(1-2-3) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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สำระส ำคญัของหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

 
หลักกำร 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตก าลังคนที่สนอง          
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชา และวิชาชีพชั้นสูง 
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มี          
การเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ควบคู่ทฤษฎีและยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนน าไปสู่การพัฒนาก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม 
 
จุดมุ่งหมำย 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยมี
คุณสมบัติดังนี้  
 1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะในหน่วยงาน ของรัฐ เอกชนและประกอบอาชีพอิสระได้
 2. น าความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้
อย่างเหมาะสม  
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาการทางด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตการประกอบอาชีพ สังคม และ
สภาพแวดล้อม  
 4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็น
อย่างดี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             242            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   มีจ ำนวนทั งหมด 15 สำขำวิชำ ดังนี  
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 6 สำขำวิชำ คือ 
  1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
  2. สาขาวิชาภาษาไทย  
  3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น     
  4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  
  5. สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา  
  6. สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 3 สำขำวิชำ คือ   
  1. สาขาวิชาดนตรีสากล  
  2. สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  
  3. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต มีจ ำนวน 2 สำขำวิชำ คือ  
  1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
  2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 2 สำขำวิชำ คือ  

1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
2. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ                                                   
Bachelor of Arts Program in English 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

บัณฑิตมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ การศึกษาต่อและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงสู่
สังคมโลก 
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการน าความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไปใช้เพื่อให้

เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
2.2 มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 
2.3 มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและ

อเมริกันและวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ การแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทท่ีใช้ค าศัพท์เฉพาะด้าน 

2.4 มีความสามารถคิดและวิเคราะห์ โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะประเภท 
ของข้อมูลภาษาอังกฤษที่น าเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

2.5 มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการท างานของตนเองและการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความ
หลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 

2.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูล
และองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 พนักงานในภาคธุรกิจการบริการ อาทิ การท่องเที่ยว การโรงแรม   
3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3 นักวิชาการทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)  
3.4 เลขานุการและเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการท างาน 
3.5 นักแปลและล่าม    3.6 นักเขียน 
3.7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  3.8 มัคคุเทศก์ (เมื่อได้ใบรับรองประกอบวิชาชีพนั้นๆ) 
3.9 ประกอบอาชีพอิสระ  
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 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 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  ให้เรียน  12  หน่วยกิต    
2.2.3 กลุ่มวิชาวรรณคดี    ให้เรียน  12  หน่วยกิต 
2.2.4 กลุ่มวิชาการแปล    ให้เรียน  9 หน่วยกิต    

2.3 กลุ่มวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ให้เรียน  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
หมำยเหตุ นักศึกษำต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนภำษำอังกฤษในระดับ C1 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  97   หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน  21  หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำแกนคณะ    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 

2500128 จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม     3(2-2-5) 
   2.1.2 วิชำแกนสำขำ    ให้เรียน  18  หน่วยกิต 

1551115 การฟัง-พูดเบื้องต้น       3(2-2-5)  
1551116 การอ่านเบื้องต้น        3(3-0-6)  
1551117 การเขียนเบื้องต้น        3(2-2-5) 
1551401 การแปลเบื้องต้น        3(2-2-5) 
1552208 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
1552323 วรรณคดีเบื้องต้น        3(3-0-6) 

2.2  กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน         ให้เรียน  54 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชำทักษะภำษำ   ให้เรียน  21 หน่วยกิต 

1551118 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น      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 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ      3(2-2-5) 
1554110 การค้นคว้าอิสระ        3(2-2-5) 

2.2.2 กลุ่มวิชำภำษำศำสตร์   ให้เรียน  12 หน่วยกิต 
1552209 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
1553215 ระบบค าและระบบโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
1553216 ความหมายและการตีความในภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
1554206 วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

2.2.3 กลุ่มวิชำวรรณคดี    ให้เรียน  12 หน่วยกิต 
1552324 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
1553332 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
1553333 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 
1554312 วรรณกรรมวิจารณ์       3(3-0-6) 
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             2.2.4 กลุ่มวิชำกำรแปล    ให้เรียน  9  หน่วยกิต 

1552403 การแปลระดับกลาง           3(2-2-5) 
1553407 การแปลระดับสูง              3(2-2-5) 
1554405 การแปลเอกสารด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น           3(2-2-5) 

2.3  กลุ่มวิชำเลือก         ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจำกกลุ่มวิชำต่อไปนี  กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลำยกลุ่มรวมกัน 

            2.3.1 กลุ่มวิชำทักษะภำษำ 
1552119 การอ่านออกเสียงในสถานการณ์ต่างๆ     3(2-2-5) 
1552120 การอ่านงานวิชาการ       3(3-0-6) 
1553114 การอภิปรายและการโต้วาที      3(2-2-5) 
1553115 การเขียนเชิงวิจารณ์       3(2-2-5)  
1553116 การเขียนเชิงสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
1554111 สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ       3(2-2-5)   

             2.3.2 กลุ่มภำษำศำสตร์ 
1553217 ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6)   
1554207 การวิเคราะห์ข้อความ       3(3-0-6) 
1554208 การประยุกต์ภาษาศาสตร์เพื่อการแปล     3(3-0-6) 
1554209 การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ    3(3-0-6)  
1554210 สัมมนาภาษาศาสตร์       3(2-2-5) 

            2.3.3 กลุ่มวรรณคดี 
1552325 วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน      3(3-0-6)  
1552326 การละครอังกฤษและอเมริกัน      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 สัมมนาวรรณคดี        3(2-2-5) 

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

   2.3.5 กลุ่มภำษำอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ 
1552504 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
1552505 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเที่ยวในท้องถิ่น     3(2-2-5) 
1552506 ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิง       3(3-0-6) 
1552507 ภาษาอังกฤษเพื่องานส านักงาน      3(3-0-6)     
1552508 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม      3(2-2-5) 
1553509 ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน      3(3-0-6) 
1553510 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์    3(3-0-6) 
1553511 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
1553512 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการด้านธุรกิจการบิน    3(2-2-5)  
1554502 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             ให้เรียน  7 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหน่ึงดังต่อไปนี  

     2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)  6(640)  

2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
1554603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ    1(45)  
1554604 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา  

หรือ 1554603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ผ่านมาก่อน)  6(450)         
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำไทย 
Bachelor of Arts Program in Thai 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในสังคมและท้องถ่ินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย 
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เจตคติ และทักษะในอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา โดยเฉพาะด้านภาษาและวรรณคดี 
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความภูมิใจในภาษา วรรณกรรม และ

วรรณคดีไทย อันเป็นวัฒนธรรมของชาติ 
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจ าวัน 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการใช้ภาษาไทยในภาครัฐ 
3.2 ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการใช้ภาษาไทยในภาคเอกชน 
3.3 ประกอบอาชีพอิสระ 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  51 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่า
ด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
*หมำยเหตุ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษหรือจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ            

อย่างน้อย 12 หน่วยกิต  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน     ไม่น้อยกว่ำ   9   หน่วยกิต 
  - บังคับเรียน          3   หน่วยกิต 

 2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม     3(2-2-5) 
   - เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
 1500117   การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล     3(2-2-5) 
 1500119   การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล    3(2-2-5) 
 1500141   ภาษาอังกฤษส าหรับมนุษยศาสตร์      3(3-0-6) 
 1500142   ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
 1500135   คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย      3(2-2-5) 
 1500136   ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์     3(2-2-5) 
 1500137   สุนทรียศาสตร์        3(2-2-5) 
 1500139   มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
 1500143   การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
 2500115   เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(3-0-6) 
 2500121   สังคมวิทยาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 2500125   ระบบสังคมและการเมืองไทย      3(3-0-6) 
 2500126   กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6) 
 2500127   ภูมิลักษณ์ชุมชน        3(2-2-5)  

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ       ให้เรียน   51  หน่วยกิต 
   - ทักษะกำรใช้ภำษำ 
 1542101   ศิลปะการฟังและการอ่าน       3(2-2-5) 
 1542102   ศิลปะการพูดและการเขียน       3(2-2-5) 
   - หลักภำษำและภำษำศำสตร์ 
 1541201   ลักษณะภาษาไทย        3(3-0-6) 
 1541202   ภาษาศาสตร์พื้นฐาน       3(3-0-6) 
 1543208   พัฒนาการภาษาไทย       3(3-0-6) 
   - วรรณคดีและวรรณกรรม 
 1541301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย     3(3-0-6) 
 1542303   วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา      3(3-0-6) 
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 1543305   วรรณคดีเอกของไทย       3(3-0-6) 
 1543306   วรรณกรรมไทยปัจจุบัน       3(3-0-6) 
 1544313   วรรณกรรมวิจารณ์       3(2-2-5) 

  - ภำษำและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
 1542401   ภาษาไทยกับสังคม                3(3-0-6) 
 1543403   คติชนวิทยา        3(2-2-5) 
 1543404   วรรณกรรมกับชีวิตและสังคม      3(3-0-6) 
 1543405   วรรณกรรมท้องถ่ิน       3(3-0-6) 

  - กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรวิจัย 
 1541501   ภาษาไทยและสารสนเทศ       3(2-2-5) 
 1544502   การวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย      3(2-2-5) 
   - ภำษำเพื่ออำชีพ 
 1543603   ภาษาไทยเพื่อบรรณาธิการกิจ      3(2-2-5) 

 2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก      ไม่น้อยกว่ำ  33  หน่วยกิต 
   - ทักษะกำรใช้ภำษำ 
 1542103   การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษาภาษาไทย   3(2-2-5) 
 1542104   การแต่งค าประพันธ์       3(2-2-5) 
 1542105   การเขียนบันเทิงคดี       3(2-2-5) 
 1542106   การเขียนสารคด ี       3(2-2-5) 
 1543107   การเขียนเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 

  - หลักภำษำและภำษำศำสตร์ 
 1542203   สัทศาสตร์และสัทวิทยาในภาษาไทย      3(3-0-6) 
 1542204   ระบบค าและวากยสัมพันธ์ในภาษาไทย     3(3-0-6) 
 1542205   ภาษากับความหมายในภาษาไทย      3(3-0-6) 
 1542206   ภาษาไทยปัจจุบัน        3(3-0-6)  
 1542207   ค ายืมในภาษาไทย       3(3-0-6) 
 1543209   พัฒนาการแบบเรียนไทย       3(3-0-6) 
 1543210   ภาษาถิ่นไทย        3(3-0-6) 
   - วรรณคดีและวรรณกรรม 
 1542302   วรรณคดีสมัยสุโขทัย       3(3-0-6) 
 1542304   วรรณคดีสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์     3(3-0-6) 
 1543307   วรรณกรรมส าหรับเด็ก       3(2-2-5) 
 1543308   คีตวรรณกรรม        3(3-0-6) 
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 1543309   พระราชนิพนธ์ในสมัยรัตนโกสินทร์      3(3-0-6) 
 1543310   วรรณกรรมค าสอน       3(3-0-6) 
 1543311   เรื่องสั้นและนวนิยายไทย       3(3-0-6) 
 1543312   วรรณกรรมแปล        3(3-0-6) 

  - ภำษำและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
 1542402   จารึกและเอกสารโบราณภาษาไทยสมัยอยุธยา    3(3-0-6) 
   - กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรวิจัย 
 1544503   สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย      3(2-2-5) 
   - ภำษำเพื่ออำชีพ 
 1542601   ภาษาไทยส าหรับมัคคุเทศก ์      3(2-2-5) 
 1543602   ภาษาไทยส าหรับสื่อมวลชน      3(2-2-5) 
 1543604   ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์     3(2-2-5) 
 1543605   ภาษาไทยธุรกิจ        3(2-2-5) 

 2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ    ไม่น้อยกว่ำ 7  หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   2.4.1 วิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801   เตรียมสหกิจศึกษา                       1(45) 
 9014802   สหกิจศึกษา          6(640) 

  2.4.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 1544801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย     2(90) 
 1544802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย     5(480) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียน มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น                                                    

Bachelor of Arts Program in Japanese 
ระดับปริญญำตรี  (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะภาษาญี่ปุ่นที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพ มีความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและสามารถเป็น
สื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติในฐานะผู้มีความทางรู้ภาษาญี่ปุ่นในท้องถิ่น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิต
อาสาเพื่อการด ารงตนอยู่ในสังคมส่วนรวม 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจของญี่ปุ่น สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
  2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถท างานร่วมกับ
บุคคลในองค์กรได ้
  2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้และ/หรือศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 3.1 ล่ามภาษาญี่ปุ่น 
 3.2 นักแปลภาษาญี่ปุ่น 
 3.3 พนักงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ 
 3.4 พนักงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น 
 3.5 นักวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น 
 3.6 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐในส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ 
 3.7 อาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับประเทศและภาษาญี่ปุ่น 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ      3 หน่วยกิต 
    - วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ      64  หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่มีการเปิดสอนในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา หรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  103  หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิชำแกน     ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
   - วิชำบังคับ          3   หน่วยกิต 
 2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม     3(2-2-5) 
   - วิชำเลือก     ไม่น้อยกว่ำ   3   หน่วยกิต 
 1500117   การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล     3(2-2-5) 
 1500119   การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล    3(2-2-5) 
 1500141   ภาษาอังกฤษส าหรับมนุษยศาสตร์      3(3-0-6)  
 2500126   กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6) 
 2500127   ภูมิลักษณ์ชุมชน        3(2-2-5) 

 2.2  กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ  97   หน่วยกิต 
   - วิชำบังคับ         64   หน่วยกิต 
 1561101   ภาษาญี่ปุ่น1        3(2-2-5) 
 1561102   ภาษาญี่ปุ่น2        3(2-2-5) 
 1561406   การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5) 
 1561407   การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 1561501   วัฒนธรรมญี่ปุ่น        3(3-0-6) 
 1562103   ภาษาญี่ปุ่น3        3(2-2-5) 
 1562104   ภาษาญี่ปุ่น4        3(2-2-5) 
 1562201   การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน      3(3-0-6) 
 1562204   การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง      3(3-0-6) 
 1562301   การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน      3(3-0-6) 
 1562408   การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
 1562409   การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์    3(2-2-5) 
 1562501   ญี่ปุ่นปัจจุบัน        3(3-0-6) 
 1563105   ภาษาญี่ปุ่น5        3(2-2-5) 
 1563106   ภาษาญี่ปุ่น6        3(2-2-5) 
 1563205   การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงแสดงความคิดเห็น    3(3-0-6) 
 1563303   การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย       3(2-2-5) 
 1563304   การแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น       3(2-2-5) 
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 1563502   การสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น      3(3-0-6) 
 1564801*  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น     2(0-90-0) 
 1564802*  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น         5(0-350-0) 
 9013801*  เตรียมสหกิจศึกษา       1(0-45-0)  
 9014801*  สหกิจศึกษา                            6(0-640-0)  
 *หมำยเหตุ เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่นหรือสหกิจศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 - วิชำเลือก       ไม่น้อยกว่ำ  33   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องเลือกรายวิชาของ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

 1563206   การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
 1563302   การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ       3(3-0-6) 
 1563305   การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง      3(3-0-6)  
 1563410  กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบทางการและไม่ทางการ   3(2-2-5) 
 1563411   การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในหัวข้ออิสระ     3(2-2-5) 
 1563501   ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น     3(3-0-6)  
 1563605   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ    3(2-2-5) 
 1563606   ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อมัลติมีเดีย      3(3-0-6) 
 1563701   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม       3(3-0-6) 
 1563702   ภาษาญี่ปุ่นส าหรับงานมัคคุเทศก์      3(3-0-6) 
 1563704   เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาญี่ปุ่น      3(2-2-5) 
 1564108   ภาษาญี่ปุ่น7        3(2-2-5) 
 1564203   วรรณกรรมญี่ปุ่น        3(3-0-6) 
 1564305   การแปลภาษาญี่ปุ่นในงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
 1564406   การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ      3(2-2-5) 
 1564407   การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม      3(2-2-5) 
 1564601   ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น       3(3-0-6) 
 1564602   การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ    3(2-2-5) 
 1564902   ความรู้พื้นฐานในการท างานในภาคอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
 1551201   การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 1553233   การแปลอังกฤษเป็นไทย       3(2-2-5) 
 1554302   ภาษาอังกฤษเพื่องานส านักงาน      3(3-0-6) 
 3541101   หลักการตลาด        3(3-0-6) 
 3551101   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
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 3571204   หลักการมัคคุเทศก ์       3(2-2-5) 
 3573306   การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า    3(2-2-5)  
  รำยวิชำเรียนเสริมไม่นับหน่วยกิต 
 1561109   พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น*       2(2-0-4) 
  *ประเมินผลกำรเรียนเป็น S หรือ U 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่มีการเปิดสอนในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
หรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง   
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรสอนภำษำจีน                                                    
Bachelor of Education Program in Teaching Chinese as a Foreign  Language 
ระดับปริญญำตรี  (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

ผลิตครูภาษาจีนที่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับ            
ประเทศจีน วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตสาธารณะ สามารถ          
บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใน          
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน มีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน 

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนมีความเข้าใจในทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อวิชาการและวิชาชีพ          
มีความอดทน ใจกว้าง มีจิตสาธารณะ สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 3.1 ครู-อาจารย์สอนภาษาจีนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสถาบันกวดวิชา 
 3.2 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
 3.3 อาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาจีน 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า 43   หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาชีพครู    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. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ า

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ 103  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำชีพครู     ให้เรียน  43 หน่วยกิต 

2.1.1 วิชำชีพครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 
1001103 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2      3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ให้เรียน  12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
   ผ่านมาก่อน)        2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
   ผ่านมาก่อน)        2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
   ผ่านมาก่อน)        6(290)  

2.2 กลุ่มวิชำเอก     ไม่น้อยกว่ำ  60 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชำบังคับเรียน    ให้เรียน   40 หน่วยกิต 

2151105 ระบบการออกเสียงภาษาจีน      3(2-2-5) 
2151106 ภาษาจีนระดับต้น 1       3(2-2-5) 
2151107  ภาษาจีนระดับต้น 2 (ต้องเรียนวิชา 2151106 ภาษาจีนระดับต้น1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
2152101  ภาษาจีนระดับกลาง (ต้องเรียนวิชา 2151107 ภาษาจีนระดับต้น2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
2152208  ภาษาจีนระดับสูง (ต้องเรียนวิชา 2152101 ภาษาจีนระดับกลาง ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
2151202  การฟังและการพูดภาษาจีน 1      3(2-2-5) 
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2152209 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 (ต้องเรียนวิชา 2151202 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
2152210  การอ่านภาษาจีน        3(2-2-5) 
2152211  การเขียนภาษาจีน        3(2-2-5) 
2153204  การแปลภาษาจีน (ต้องเรียนวิชา 2153404 ไวยากรณ์จีน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
2153404  ไวยากรณ์จีน (ต้องเรียนวิชา 2152101 ภาษาจีนระดับกลาง ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
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 ส านวนและสุภาษิตจีน       3(3-0-6) 
2153201 การอ่านภาษาจีนเชิงวิชาการ (ต้องเรียนวิชา 2152210 การอ่านภาษาจีน    

   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
2153202 การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ (ต้องเรียนวิชา 2152211 การเขียนภาษาจีน    

   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
2153203 ภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ต้องเรียนวิชา 2152209 การฟังและการพูดภาษาจีน 2  

   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
2153302 วรรณคดีจีน        3(3-0-6) 
2153507 ศิลปะและดนตรีจีน       3(3-0-6) 
2153508 ก้าวทันจีนยุคปัจจุบัน       3(3-0-6) 
2153509 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมไทย     3(2-2-5) 
2153609  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน    3(2-2-5)  
2153610  วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน       3(2-2-5)  
2154201 การน าเสนอด้วยภาษาจีน (ต้องเรียนวิชา 2152209 การฟังและการพูดภาษาจีน 2   

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

   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
2154203 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน     3(2-2-5) 
2154204 การแปลภาษาจีนขั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 2153204 การแปลภาษาจีน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
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2154401 ภาษาจีนคลาสสิก        2(2-0-4) 
2154606 การแปลภาษาจีนแบบล่าม (ต้องเรียนวิชา 2152208 ภาษาจีนระดับสูง    

   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
2154607 คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันจีน      3(2-2-5) 

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา

ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชนและสังคม    
Bachelor of Arts Program in Community and Social Development 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

บัณฑิตมีความรู้ในศาสตร์การพัฒนาสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ควบคู่กับการมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ดังอุดมคติของหลักสูตร “สร้างจิตอาสา พัฒนาความรู้ เชิดชูศักยภาพชุมชนและสังคม” 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 องค์กรชุมชนท้องถิ่น และการท างานในภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงชุมชนและ
สังคม  
 2.3 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ พร้อมจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม     

2.4 เพื่อเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าด้านการพัฒนาสังคม โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม  
 

3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
3.1 นักพัฒนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
3.2 เจ้าหน้าที่และนักวิชาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3 นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา  
3.4 นักวิชาการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
3.5 นักวิจัยสังคม  
3.6 พัฒนากร 
3.7 นักพัฒนาอิสระในท้องถิ่น   
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต 

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

3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

  
   หมำยเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน    

ด้วยภาษาอังกฤษ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ 100  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน    15   หน่วยกิต 
  บังคับเรียน        ให้เรียน  9   หน่วยกิต 

 1500142   ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร์      3(3-0-6)     
 2500121   สังคมวิทยาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม      3(2-2-5) 
   เลือกเรียน        ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 
 1500117   การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล     3(2-2-5) 
 1500119   การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล    3(2-2-5) 
 1500135   คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย        3(2-2-5) 
 1500136   ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์      3(2-2-5)  
 1500137   สุนทรียศาสตร์        3(2-2-5) 
 1500139   มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
 1500141   ภาษาอังกฤษส าหรับมนุษยศาสตร์      3(3-0-6)   
 1500143   การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
 2500115   เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(3-0-6) 
 2500125   ระบบสังคมและการเมืองไทย       3(3-0-6) 
 2500126   กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6)  
 2500127   ภูมิลักษณ์ชุมชน         3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ     ให้เรียน   54  หน่วยกิต 
 2531104   ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6)  
 2531105   ชุมชนศึกษา        3(2-2-5)  
 2531204   ทักษะข้ันพื้นฐานส าหรับนักพัฒนา      3(2-2-5)  
 2531205   กระบวนการพัฒนาชุมชน           3(3-0-6) 
 2532107   การพัฒนาสังคม         3(3-0-6) 
 2532108   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์      3(3-0-6)  
 2532109   จิตวิทยากับการพัฒนา        3(3-0-6) 
 2532208   การศึกษาเรียนรู้แนวพระราชด าริเพื่อการพัฒนา    3(3-0-6) 
 2532209   อยุธยากับการพัฒนาเมืองมรดกโลก      3(3-0-6) 
 2533209   ผู้ประกอบการสังคมและวิสาหกิจชุมชน        3(2-2-5) 
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 2533211   การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา      3(3-0-6) 
 2533212   งานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน             3(2-2-5) 
 2533318   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(2-2-5) 
 2533319   การวิจัยภาคสนาม       3(2-2-5)  
 2533512   นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา        3(3-0-6)  
 2534101   พลวัตการพัฒนาสังคมชนบทและเมือง       3(3-0-6)  
 2534214   สัมมนาประเด็นส าคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม    3(2-2-5)  
 2534315   สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานพัฒนา    3(2-2-5)  

 2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  24  หน่วยกิต 
 1501201   ภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับนักพัฒนาสังคม     3(3-0-6) 
 2531106   สังคมศาสตร์กับการพัฒนา       3(3-0-6) 
 2531207   เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา      3(3-0-6) 
 2532110   มานุษยวิทยากับการพัฒนา      3(3-0-6) 
 2532111   ประชากรศึกษากับการพัฒนา      3(3-0-6) 
 2532213   ปัญหาสังคม        3(3-0-6) 
 2532214   สวัสดิการสังคม        3(3-0-6) 
 2532215   การพัฒนาศักยภาพผู้น า       3(2-2-5) 
 2533103   ทฤษฎีทางสังคมกับการพัฒนา      3(3-0-6) 
 2533104   มิติทางเพศกับการพัฒนาสังคม      3(3-0-6) 
 2533208   การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรทางสังคม     3(3-0-6) 
 2533210   กระบวนการคิดและการสื่อสารในงานพัฒนา     3(3-0-6) 
 2533320   นวัตกรรมกับการพัฒนาสังคม      3(2-2-5) 
 2533404   ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
 2533513   ประชาสังคมโลกกับการพัฒนา      3(3-0-6) 
 2533514   การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 2534102   การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมไทย     3(3-0-6) 
 2534215   การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา      3(3-0-6) 
 2534216   การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ     3(3-0-6) 
 2534408   ชาติพันธุ์กับการพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 2534511   การกระจายอ านาจกับการพัฒนาท้องถิ่นไทย     3(3-0-6) 
 2534512   การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย     3(3-0-6) 
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 2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ       ให้เรียน  7  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.4.1 กลุ่มสหกิจศึกษำ 
 9013801   เตรียมสหกิจศึกษา         1(45) 
 9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)  6(640) 
   2.4.2 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  
 2534603   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักพัฒนา     2(90) 
 2534604   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักพัฒนา (ต้องเรียนวิชา 2534603  
   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักพัฒนา ผ่านมาก่อน)   5(480) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
 ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน 
 ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสหวิทยำกำรอิสลำมเพื่อกำรพัฒนำ  
Bachelor of Arts Program in Islamic Interdisciplinary for Development  
ระดับปริญญำตร ี(ปริญญำตรี 4 ปี)  
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตรคือ “บูรณาการศาสตร์ เปรื่องปราดด้านเนื้อหา ก้าวล้ าน าวิชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย”  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต         

ในท้องถิ่นให้มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมได้แก่ ศาสนา สังคม ภาษาและศิลปะ นิติศาสตร์            
การบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรให้มีความสามารถด้านวิชาอาชีพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการบุคลากรด้านอิสลามศึกษา ธุรกิจอิสลาม อุตสาหกรรมหะลาล การเงินการธนาคารอิสลาม สหกรณ์อิสลาม          
การบริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากตะวันออกกลาง และการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตมุสลิม  โดยน าความรู้ที่หลากหลายดังกล่าว
มาเชื่อมโยงและบูรณาการ รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และตลาดแรงงานในปัจจุบันตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและประเทศ 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ทั้งด้าน
ปฏิบัติศาสนกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ 

2.2 เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และสามารถท างานเป็นหมู่คณะ 

2.3 เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม ทัศนคติ ให้มี
บุคลิกภาพการเป็นนักบริการที่ด ี
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 วิทยากรด้านศาสนาอิสลาม 
3.2 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านมุสลิมศึกษา 
3.3 ผู้สอนหรือนักวิชาการในสถานศึกษาอิสลาม 
3.4 บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 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. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ  6 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
       หมำยเหตุ * บังคับให้นักศึกษำเรียนวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 12 หน่วยกิต 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ 100   หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำแกน                ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
2500128 จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม     3(2-2-5) 

  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ     ให้เรียน  48  หน่วยกิต 
2571105 พื้นฐานอัลกุรอาน        3(3-0-6) 
2571106 หลักศรัทธาอิสลาม       3(3-0-6)  
2571107 จริยธรรมเพื่อการท างาน       3(2-2-5) 
2572104 หลักการพิจารณาอัลหะดีษ       3(3-0-6) 
2572205 ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ     3(2-2-5)  
2572206 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจหะลาล      3(2-2-5) 
2572207 ภาษาอาหรับเบื้องต้น        3(3-0-6)  
2572309 ข้อก าหนดหะลาลและหะรอมในชีวิตประจ าวัน    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 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก     ไม่น้อยกว่ำ 42  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนวิชำในแต่ละกลุ่มต่อไปนี  
            กลุ่มที่ 1 รำยวิชำด้ำนศำสนำและสังคม   

2571108  การพัฒนาในอิสลาม       3(3-0-6) 
2572103 อรรถาธิบายอัลกุรอาน       3(3-0-6) 
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) 
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2574105 การพัฒนาชุมชนมุสลิม       3(3-0-6) 
2574106  ภาวะผู้น ามุสลิม        3(3-0-6)  
2574107  การสัมมนาในสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา    3(3-0-6) 
2574108 การบริการหัจญ์และอุมเราะฮ์      3(3-0-6) 
2574109 การประกันภัยตะกาฟุล       3(3-0-6)  

   กลุ่มที่ 2 รำยวิชำด้ำนภำษำและศิลปะ 
2572204 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจท่องเท่ียว      3(2-2-5) 
2572208 ภาษาอาหรับขั้นสูง       3(3-0-6) 
2573207 ภาษาอาหรับในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
2573208 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวหะลาล     3(2-2-5) 
2573209 ภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยวหะลาล      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  ศิลปะการพูดส าหรับมุสลิม       3(2-2-5)  

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

   กลุ่มที่ 4 รำยวิชำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ 
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  ธุรกิจการท่องเที่ยวหะลาล       3(3-0-6) 
2574403  การเงินและการธนาคารอิสลาม      3(3-0-6) 
2574404 การจัดการโลจิสติกส์หะลาล      3(3-0-6) 
3521104    หลักการบัญชี                3(2-2-5) 
3531101 การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
3541101 หลักการตลาด                3(3-0-6) 
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์            3(3-0-6) 
3631101    ความรู้พื้นฐานในงานโรงแรมและธุรกิจบริการ           3(3-0-6) 
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   กลุ่มที่ 5 รำยวิชำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
2572504 คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ       3(2-2-5) 
2573503  ดาราศาสตร์ในชีวิตประจ าวันมุสลิม      3(3-0-6) 
2573504   อิสลามกับการแพทย์       3(3-0-6)  

กลุ่มที่ 6 รำยวิชำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
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 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ           ไม่น้อยกว่ำ 7   หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่งดังต่อไปนี  
   2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

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

   2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
2574703 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา   2(90) 
2574704 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา (ต้องเรียนวิชา 2574703  

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ผ่านมาก่อน) 5(320) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอน 
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
หมำยเหตุ * บังคับให้นักศึกษำเรียนวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 12 หน่วยกิต 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำประวัติศำสตร ์
Bachelor of Arts Program in History 
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)    
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์อยุธยาและสามารถน าความรู้     
ทางประวัติศาสตร์ไปประกอบอาชีพได้ 

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ สามารถบูรณาการประวัติศาสตร์เข้ากับศาสตร์ 
สาขาอื่น 

 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ 
3.2 นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ประวัติศาสตร์) 
3.3 เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์ 
3.4 นักจดหมายเหตุ 
3.5 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ 
3.6 มัคคุเทศก์ 
3.7 เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ 
3.8 อาชีพอิสระ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 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.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  88  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำแกน             ให้เรียน  3   หน่วยกิต 
2500128 จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม     3(2-2-5)  

2.2 กลุ่มวิชำบังคับ             ให้เรียน  66    หน่วยกิต 
1641105 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนคริสต์ศตวรรษที่13     3(3-0-6) 
1641303 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนคริสต์ศตวรรษที่16   3(3-0-6) 
1641304 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16 ถึงปัจจุบัน 3(3-0-6) 
1641403 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนคริสต์ศตวรรษที่16     3(3-0-6) 
1641404 ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16 ถึงปัจจุบัน   3(3-0-6)  
1642104 ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13 ถึง18    3(3-0-6) 
1642105 ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่18 ถึงปัจจุบัน   3(3-0-6) 
1642106 ประวัติศาสตร์อยุธยา       3(3-0-6) 
1642201 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์     3(3-0-6) 
1642303 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก      3(3-0-6) 
1642305 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้และตะวันออกกลาง     3(3-0-6) 
1642404 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา      3(3-0-6) 
1642506 โบราณคดีเบื้องต้น       3(2-2-5) 
1642507 ประวัติศาสตร์ศิลปะ       3(3-0-6) 
1643110 อยุธยาในเอกสารต่างชาติ       3(3-0-6) 
1643114 ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน       3(2-2-5) 
1643115 ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินอยุธยา       3(3-0-6) 
1643116 ชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมอยุธยา   3(3-0-6) 
1643201 อยุธยามรดกโลก        3(3-0-6) 
1643502 ประวัติศาสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์    3(2-2-5) 
1643503 พิพิธภัณฑสถานวิทยา       3(3-0-6) 
1644501 สัมมนาประวัติศาสตร์       3(2-2-5) 
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2.3 กลุ่มวิชำเลือก             ไม่น้อยกว่ำ 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 ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
1643715 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์      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 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ    ให้เรียน  7    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา                         1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640)  

2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
1644603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประวัติศาสตร์    1(45) 
1644604 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประวัติศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 1644603 การเตรียมฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพประวัติศาสตร์ ผ่านมาก่อน)                 6(640) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำดนตรศีึกษำ  
Bachelor of Education Program in Music Education 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

ผลิตครูดนตรีศึกษาที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบูรณาการความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผล
ให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 2.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจ
กว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพคร ู
 2.4 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์เพื่อการปฏิบัติงานจริง 
 2.5  เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงข้ึนในอนาคต 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1  ครู-อาจารย์สอนดนตรีในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน 
3.2  ครูในโรงเรียนสอนเฉพาะทางด้านดนตรี 
3.3  วิทยากรสอนและฝึกอบรมทางด้านดนตรี 
3.4  นักวิชาการศึกษาทางด้านดนตรีสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
3.5  ครูผู้สอนหรือผู้จัดการโรงเรียนดนตรีเอกชน 
3.6  นักวิชาการนันทนาการสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
3.7  นักดนตรีหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านดนตรีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
3.8  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 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.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ 
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน      ไม่น้อยกว่ำ  103  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำชีพครู     ให้เรียน  43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชำชีพครู     ให้เรียน  31 หน่วยกิต 

1011103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
1011108 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
1021101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1042105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1062201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1      3(2-2-5) 
1022304 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้2 (ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
1024903 ครุนิพนธ์        1(0-2-1)  

   2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู  ให้เรียน   12 หน่วยกิต 
1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      2(90) 
1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 (ต้องเรียนวชิา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 (ต้องเรียนวชิา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

ผ่านมาก่อน)          2(90) 
1004805 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 (ต้องเรียนวชิา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 

ผ่านมาก่อน)        6(290) 
2.2  วิชำเอก                    ไม่น้อยกว่ำ 60 หน่วยกิต 

   2.2.1 วิชำบังคับ      ให้เรียน 40 หน่วยกิต 
1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย      3(2-2-5) 
1500137 สุนทรียศาสตร ์        3(2-2-5) 
2061115 ทฤษฎีดนตรีไทย        3(3-0-6)  
2061309 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก       3(3-0-6)  
2062119 ประวัติดนตรีไทย        2(2-0-4)  
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 2062334 ประวัติดนตรีตะวันตก       2(2-0-4)  
2061235 ทักษะฆ้องวงใหญ่ขั้นพื้นฐาน      2(0-4-2)  
2061250 ทักษะขับร้องไทยขั้นพื้นฐาน      2(0-4-2) 
2061439 ทักษะเปียโนขั้นพื้นฐาน       2(0-4-2)  
2062441 การขับร้องประสานเสียง        1(0-2-1)  
2061602 หลักและวิธีการสอนดนตรีศึกษา      3(2-2-5) 
2063631 การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรี      2(1-2-3) 
2063330 ดนตรีโลก        3(2-2-5) 
2063902 วิธีวิจัยทางดนตรี        3(2-2-5) 
2064606 สัมมนาทางดนตรีศึกษา       3(2-2-5) 
2064909 การเสนอผลงานทางดนตรี       3(2-2-5)  

   2.2.2 วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต 
ก. วิชำทักษะเคร่ืองเอก    ให้เรียน  10     หน่วยกิต 
เลือกเรียน 1 กลุ่ม จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1) กลุ่มทักษะเครื่องไทย  

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

   ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 
 2062234 ทักษะเครื่องสายไทย3 (ต้องเรยีนวิชา 2061237 ทักษะเครื่องสายไทย2  
   ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 
 2062235 ทักษะเครื่องสายไทย4 (ต้องเรยีนวิชา 2062234 ทักษะเครื่องสายไทย3  
   ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 

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

   2) กลุ่มทักษะปี่พำทย์ 
 2061238 ทักษะป่ีพาทย1์         2(0-4-2) 
 2061239 ทักษะป่ีพาทย2์ (ต้องเรียนวิชา 2061238 ทักษะป่ีพาทย์1 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2) 
 2062236 ทักษะป่ีพาทย3์ (ต้องเรียนวิชา 2061239 ทักษะป่ีพาทย์2 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2) 
 2062237 ทักษะป่ีพาทย4์ (ต้องเรียนวิชา 2062236 ทักษะป่ีพาทย์3 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2) 
 2063225 ทักษะป่ีพาทย5์ (ต้องเรียนวิชา 2062237 ทักษะป่ีพาทย4์ ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2)  
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3) กลุ่มทักษะเครื่องเป่ำไทย 
2061240 ทักษะเครื่องเป่าไทย1        2(0-4-2) 

 2061241 ทักษะเครื่องเป่าไทย2 (ต้องเรยีนวิชา 2061240 ทักษะเครื่องเป่าไทย1  
   ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 

2062238 ทักษะเครื่องเป่าไทย3 (ต้องเรยีนวิชา 2061241 ทักษะเครื่องเป่าไทย2  
ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 

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

2063226 ทักษะเครื่องเป่าไทย5 (ต้องเรยีนวิชา 2062239 ทักษะเครื่องเป่าไทย4  
ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 
4) กลุ่มทักษะขิมไทย 

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

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

ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 
6) กลุ่มทักษะกีตำร ์

2061440 ทักษะกีตาร์1          2(0-4-2) 
2061441 ทักษะกีตาร์2 (ต้องเรียนวิชา 2061440 ทักษะกีตาร์1 ผ่านมาก่อน)  2(0-4-2) 
2062442 ทักษะกีตาร์3 (ต้องเรียนวิชา 2061441 ทักษะกีตาร์2 ผ่านมาก่อน)    2(0-4-2)  
2062443 ทักษะกีตาร์4 (ต้องเรียนวิชา 2061442 ทักษะกีตาร์3 ผ่านมาก่อน)  2(0-4-2) 
2063429 ทักษะกีตาร5์ (ต้องเรียนวิชา 2062443 ทักษะกีตาร์4 ผ่านมาก่อน)  2(0-4-2) 
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7) กลุ่มทักษะเครื่องสำยสำกล 
 2061442 ทักษะเครื่องสายสากล1        2(0-4-2) 

2061443 ทักษะเครื่องสายสากล2 (ต้องเรียนวิชา 2061442 ทักษะเครื่องสายสากล1  
ผ่านมาก่อน)         2(0-4-2) 

2062444 ทักษะเครื่องสายสากล3 (ต้องเรียนวิชา 2061443 ทักษะเครื่องสายสากล2  
ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 

2062445 ทักษะเครื่องสายสากล4 (ต้องเรียนวิชา 2062444 ทักษะเครื่องสายสากล3  
ผ่านมาก่อน)         2(0-4-2) 

2063430 ทักษะเครื่องสายสากล5 (ต้องเรียนวิชา 2062445 ทักษะเครื่องสายสากล4  
ผ่านมาก่อน)         2(0-4-2) 
8) กลุ่มทักษะเครื่องลมไม้ 

2061444 ทักษะเครื่องลมไม1้       2(0-4-2) 
2061445 ทักษะเครื่องลมไม2้ (ต้องเรียนวิชา 2061444 ทักษะเครื่องลมไม้1  

ผ่านมาก่อน)         2(0-4-2) 
2062446 ทักษะเครื่องลมไม3้ (ต้องเรียนวิชา 2061445 ทักษะเครื่องลมไม้2  

ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 
2062447 ทักษะเครื่องลมไม4้ (ต้องเรียนวิชา 2062446 ทักษะเคร่ืองลมไม้3  

ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 
2063431 ทักษะเครื่องลมไม5้ (ต้องเรียนวิชา 2062447 ทักษะเคร่ืองลมไม้4  

ผ่านมาก่อน)            2(0-4-2) 
9) กลุ่มทักษะเครื่องทองเหลือง 

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

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

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

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

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

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

2061451 ทักษะเครื่องกระทบ2 (ต้องเรยีนวิชา 2061450 ทักษะเครื่องกระทบ1  
ผ่านมาก่อน)         2(0-4-2) 

2062452 ทักษะเครื่องกระทบ3 (ต้องเรยีนวิชา 2061451 ทักษะเครื่องกระทบ2  
ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 

2062453 ทักษะเครื่องกระทบ4 (ต้องเรยีนวิชา 2062452 ทักษะเครื่องกระทบ3  
ผ่านมาก่อน)         2(0-4-2) 

2063434 ทักษะเครื่องกระทบ5 (ต้องเรยีนวิชา 2062453 ทักษะเครื่องกระทบ4  
ผ่านมาก่อน)         2(0-4-2) 
12) กลุ่มทักษะขับร้องสำกล 

2061452 ทักษะขับร้องสากล1         2(0-4-2) 
2061453 ทักษะขับร้องสากล2 (ต้องเรียนวิชา 2061452 ทักษะขับรอ้งสากล1  

ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 
2062454 ทักษะขับร้องสากล3 (ต้องเรียนวิชา 2061453 ทักษะขับรอ้งสากล2  

ผ่านมาก่อน)         2(0-4-2) 
2062455 ทักษะขับร้องสากล4 (ต้องเรียนวิชา 2062454 ทักษะขับร้องสากล3  

ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 
2063435 ทักษะขับร้องสากล5 (ต้องเรียนวิชา 2062455 ทักษะขับรอ้งสากล4  

ผ่านมาก่อน)        2(0-4-2) 
ข. วิชำทักษะเคร่ืองโท     ไม่น้อยกว่ำ    2   หน่วยกิต  
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่ซ้ ากับทักษะเครื่องมือเอก 

2061246 ทักษะเครื่องสายไทยขั้นพื้นฐาน      2(0-4-2) 
2061247 ทักษะป่ีพาทย์ขั้นพื้นฐาน       2(0-4-2) 
2061248 ทักษะเครื่องเป่าไทยขั้นพื้นฐาน      2(0-4-2) 
2061249 ทักษะขิมขั้นพื้นฐาน       2(0-4-2)  
2061454 ทักษะกีตาร์ขั้นพื้นฐาน         2(0-4-2)  
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 2061455 ทักษะเครื่องสายสากลข้ันพื้นฐาน      2(0-4-2)  
2061456 ทักษะเครื่องลมไม้ขั้นพื้นฐาน       2(0-4-2)  

 2061457 ทักษะเครื่องทองเหลืองขั้นพื้นฐาน      2(0-4-2)  
 2061458 ทักษะเครื่องกระทบขั้นพื้นฐาน      2(0-4-2)  

2061459 ทักษะขับร้องสากลข้ันพื้นฐาน        2(0-4-2) 
ค. วิชำเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ    8   หน่วยกิต 

2014102 ศิลปะนาฏดุริยางค์สร้างสรรค์       3(2-2-5) 
2062120 จังหวะและหน้าทับในดนตรีไทย      3(2-2-5) 
2062121 ดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านไทย      3(2-2-5) 
2062122 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย     2(1-2-3) 
2063111 การวิเคราะห์เพลงไทย        3(3-0-6) 
2063112 วงมโหรี         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 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย2      1(0-2-1) 
2063208 เพลงประกอบการแสดงเบ็ดเตล็ด       2(0-4-2) 
2063209 เพลงประกอบการแสดงโขนละคร       2(0-4-2) 
2063210 เพลงเรื่อง        2(0-4-2) 
2063211 เพลงมโหรี        2(0-4-2) 
2064201 เพลงเดี่ยว          2(0-4-2)  
2064202 เพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์     2(0-4-2) 
2062335 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักดนตรี      2(1-2-3) 
2062336 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2       3(3-0-6) 
2062337 การเรียบเรียงเสียงประสาน      3(3-0-6) 
2062338 หลักการโยธวาทิต       2(1-2-3) 
2062339 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีสากล     2(1-2-3)  
2063330 สวนศาสตร์ดนตรี        2(1-2-3) 
2063331 คีตปฏิภาณ        2(0-4-2) 
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2062456 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก1      1(0-2-1) 
2063436 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก2      1(0-2-1) 
2063511 ดนตรีบ าบัด         2(1-2-3) 
2064307 การประพันธ์ดนตรีเบื้องต้น      3(3-0-6) 
2063707 การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมทางดนตรี     3(2-2-5) 
2064702 การวิจารณ์ดนตรี        3(3-0-6) 
2064910 อาศรมดนตรี        2(0-4-2) 

 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกวำ่   6   หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 

ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ 
สาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีสำกล  

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Western Music  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
 มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญดนตรีสากล 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้เชี่ยวขาญด้านดนตรีสากล สามารถน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางดนตรีได้อย่าง
ภาคภูมิ  

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางดนตรีสากล 
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นสื่อกลางการ

เรียนรู้เพิ่มพูนสมรรถนะทางดนตรีสากล 
 

3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 3.1 นักประกอบธุรกิจดนตรี 
 3.2 นักผลิตผลงานทางดนตรี 
 3.3 นักประพันธ์เพลง/นักเรียบเรียงเสียงประสาน 
 3.4 ครูสอนดนตรี 
 3.5 นักร้อง/นักดนตรีอาชีพ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 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. หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ  

 รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา  
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   94   หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 2500128 จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม     3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 84 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำบังคับ             บังคับเรียน 63 หน่วยกิต 
  ก. กลุ่มวิชำทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้    41 หน่วยกิต 

 2071103 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก1       3(3-0-6) 
 2071104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2 (ต้องเรียนวิชา 2071103 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก1  

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

ผ่านมาก่อน)                 3(3-0-6) 
 2072105 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก4 (ต้องเรียนวิชา 2072104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก3  

ผ่านมาก่อน)                 3(3-0-6) 
 2072201 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 2072202 ประวัติศาสตร์ดนตรีประชานิยม      3(3-0-6) 
 2072304 เทคโนโลยีทางดนตรีเบื้องต้น      3(2-2-5) 
 2072601 การสอนและการเรียนรู้ดนตรีเบื้องต้น     3(2-2-5) 
 2073111 การประพันธ์ดนตรี       3(2-2-5) 
 2073112 การเรียบเรียงเครื่องดนตรีส าหรับวงดุริยางค์     3(2-2-5) 
 2073701 บทเพลงพระราชนิพนธ์       2(1-2-3) 
 2073702 ธุรกิจดนตรีสร้างสรรค์       2(1-2-3) 
 2073901 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี       3(3-0-6) 
 2074901 การน าเสนอผลงานด้านดนตรี      4(2-4-6) 
   ข. กลุ่มวิชำทักษะกำรปฏิบัติพื นฐำนทำงดนตรี   10 หน่วยกิต 
 2071501 โสตทักษะ1        1(0-2-1) 
 2071502 โสตทักษะ2 (ต้องเรียนวิชา 2071501 โสตทักษะ1 ผ่านมาก่อน)    1(0-2-1) 
 2071503 ทักษะคีย์บอร์ดพื้นฐาน1       1(0-2-1) 
 2071504 ทักษะคีย์บอร์ดพื้นฐาน2 (ต้องเรียนวิชา 2071503  ทักษะคีย์บอร์ดพื้นฐาน1  

ผ่านมาก่อน)                 1(0-2-1) 
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 2071505 การขับร้องประสานเสียง1       1(0-2-1) 
 2071506 การขับร้องประสานเสียง2 (ต้องเรียนวิชา 2071505 การขับร้องประสานเสียง1  

ผ่านมาก่อน)                 1(0-2-1) 
 2072501 การขับร้องประสานเสียง3 (ต้องเรียนวิชา 2071506 การขับร้องประสานเสียง2  

ผ่านมาก่อน)                 1(0-2-1) 
 2072502 การขับร้องประสานเสียง4 (ต้องเรียนวิชา 2072501 การขับร้องประสานเสียง3  

ผ่านมาก่อน)                 1(0-2-1) 
 2072503 ปฏิบัติรวมวง1        1(0-2-1) 
 2072504 ปฏิบัติรวมวง2 (ต้องเรียนวิชา 2072503 ปฏิบัติรวมวง1 ผ่านมาก่อน)      1(0-2-1) 
   ค. กลุ่มวิชำปฏิบัติเครื่องดนตรีหลัก    12 หน่วยกิต 
   ให้นักศึกษาเลือกเรียนปฏิบัติจากเครื่องดนตรีต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียวตลอดหลักสูตร 
   กลุ่มขับร้อง 
 2071401 ขับร้อง1         3(2-2-5) 
 2071402 ขับร้อง2 (ต้องเรียนวิชา 2071401 ขับร้อง1 ผ่านมาก่อน)    3(2-2-5) 
 2072401 ขับร้อง3 (ต้องเรียนวิชา 2071402 ขับร้อง2 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
 2072402 ขับร้อง4 (ต้องเรียนวิชา 2072401 ขับร้อง3 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 

 กลุ่มเครื่องเป่ำลมไม้ 
 2071403 เครื่องลมไม้1        3(2-2-5) 
 2071404 เครื่องลมไม้2 (ต้องเรียนวิชา 2071403 เครื่องลมไม้1 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 2072403 เครื่องลมไม้3 (ต้องเรียนวิชา 2071404 เครื่องลมไม้2 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 2072404 เครื่องลมไม้4 (ต้องเรียนวิชา 2072403 เครื่องลมไม้3 ผ่านมาก่อน)    3(2-2-5) 
   กลุ่มเครื่องเป่ำลมทองเหลือง 
 2071405 เครื่องทองเหลือง1       3(2-2-5) 
 2071406 เครื่องทองเหลอืง2 (ตอ้งเรียนวิชา 2071405 เครื่องทองเหลอืง1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2072405 เครื่องทองเหลอืง3 (ตอ้งเรียนวิชา 2071406 เครื่องทองเหลอืง2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2072406 เครื่องทองเหลอืง4 (ตอ้งเรียนวิชา 2072405 เครื่องทองเหลอืง3 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 

 กลุ่มคีย์บอร์ด 
 2071407 คีย์บอร์ด1        3(2-2-5) 
 2071408 คีย์บอร์ด2 (ต้องเรียนวิชา 2071407 คีย์บอร์ด1 ผ่านมาก่อน)           3(2-2-5) 
 2072407 คีย์บอร์ด3 (ต้องเรียนวิชา 2071408 คีย์บอร์ด2 ผ่านมาก่อน)           3(2-2-5) 
 2072408 คีย์บอร์ด4 (ต้องเรียนวิชา 2072407 คีย์บอร์ด3 ผ่านมาก่อน)           3(2-2-5) 
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 กลุ่มกีตำร ์
 2071409 กีตาร์1          3(2-2-5) 
 2071410 กีตาร์2 (ต้องเรียนวิชา 2071409 กีตาร์1 ผ่านมาก่อน)            3(2-2-5) 
 2072409 กีตาร์3 (ต้องเรียนวิชา 2071410 กีตาร์2 ผ่านมาก่อน)            3(2-2-5) 
 2072410 กีตาร์4 (ต้องเรียนวิชา 2072409 กีตาร์3 ผ่านมาก่อน)            3(2-2-5) 

 กลุ่มกีตำร์เบส 
 2071411 กีตาร์เบส1        3(2-2-5) 
 2071412 กีตาร์เบส2 (ต้องเรียนวิชา 2071411 กีตาร์เบส1 ผ่านมาก่อน)           3(2-2-5) 
 2072411 กีตาร์เบส3 (ต้องเรียนวิชา 2071412 กีตาร์เบส2 ผ่านมาก่อน)    3(2-2-5) 
 2072412 กีตาร์เบส4 (ต้องเรียนวิชา 2072411 กีตาร์เบส3 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 

 กลุ่มเครื่องกระทบ 
 2071413 เครื่องกระทบ1        3(2-2-5) 
 2071414 เครื่องกระทบ2 (ต้องเรียนวิชา 2071413 เครื่องกระทบ1 ผ่านมาก่อน)    3(2-2-5) 
 2072413 เครื่องกระทบ3 (ต้องเรียนวิชา 2071414 เครื่องกระทบ2 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
 2072414 เครื่องกระทบ4 (ต้องเรียนวิชา 2072413 เครื่องกระทบ3 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 

 กลุ่มเครื่องสำย 
 2071415 เครื่องสาย1        3(2-2-5) 
 2071416 เครื่องสาย2 (ต้องเรียนวิชา 2071415 เครื่องสาย1 ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
 2072415 เครื่องสาย3 (ต้องเรียนวิชา 2071416 เครื่องสาย2 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 2072416 เครื่องสาย4 (ต้องเรียนวิชา 2072415 เครื่องสาย3 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 

  2.2.2 วิชำเลือก             ไม่น้อยกว่ำ 21    หน่วยกิต 
   2.2.2.1 วิชำเอกเลือก    บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
   ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกเลือก ก.กลุ่มวิชาการแสดงดนตรีและการสอน หรือ ข.กลุ่มวิชา 
การผลิตผลงานทางดนตรี กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
  ก. กลุ่มวิชำกำรแสดงดนตรีและกำรสอน    12  หน่วยกิต 
  เรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มรายวิชาปฏิบัติเครื่องมือเอก โดยเลือกเรียนต่อจากรายวิชาบังคับ 

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีหลักท่ีเคยเรียนมาแล้วเท่านั้น 2.กลุ่มรายวิชาปฏิบัติรวมวง และ3.กลุ่มรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง  
  1. กลุ่มรำยวิชำปฏิบัติเครื่องมือเอก    6 หน่วยกิต 

 กลุ่มขับร้อง 
 2073403 ขับร้อง5 (ต้องเรียนวิชา 2072402 ขับร้อง4 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 2073404 ขับร้อง6 (ต้องเรียนวิชา 2073403 ขับร้อง5 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
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   กลุ่มเครื่องเป่ำลมไม้ 
 2073405 เครื่องลมไม้5 (ต้องเรียนวิชา 2072404 เครื่องลมไม้4 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 2073406 เครื่องลมไม้6 (ต้องเรียนวิชา 2073405 เครื่องลมไม้5 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
   กลุ่มเครื่องเป่ำลมทองเหลือง 
 2073407 เครื่องทองเหลอืง5 (ตอ้งเรียนวิชา 2072406 เครื่องทองเหลอืง4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2073408 เครื่องทองเหลอืง6 (ตอ้งเรียนวิชา 2073407 เครื่องทองเหลอืง5 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 

 กลุ่มคีย์บอร์ด  
 2073409 คีย์บอร์ด5 (ต้องเรียนวิชา 2072408 คีย์บอร์ด4 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 2073410 คีย์บอร์ด6 (ต้องเรียนวิชา 2073409 คีย์บอร์ด5 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 

 กลุ่มกีตำร ์
 2073411 กีตาร์5 (ต้องเรียนวิชา 2072410 กีตาร์4 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 2073412 กีตาร์6 (ต้องเรียนวิชา 2073411 กีตาร์5 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 

 กลุ่มกีตำร์เบส 
 2073413 กีตาร์เบส5 (ต้องเรียนวิชา 2072412 กีตาร์เบส4 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 2073414 กีตาร์เบส6 (ต้องเรียนวิชา 2073413 กีตาร์เบส5 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 

 กลุ่มเครื่องกระทบ 
 2073415 เครื่องกระทบ5 (ต้องเรียนวิชา 2072414 เครื่องกระทบ4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2073416 เครื่องกระทบ6 (ต้องเรียนวิชา 2073415 เครื่องกระทบ5 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 

 กลุ่มเครื่องสำย 
 2073417 เครื่องสาย5 (ต้องเรียนวิชา 2072416 เครื่องสาย4 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 2073418 เครื่องสาย6 (ต้องเรียนวิชา 2073417 เครื่องสาย5 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 

  2. กลุ่มรำยวิชำปฏิบัติรวมวง      2 หน่วยกิต 
 2073502 ปฏิบัติรวมวง3 (ต้องเรียนวิชา 2072504 ปฏิบัติรวมวง2 ผ่านมาก่อน) 1(0-2-1) 
 2073503 ปฏิบัติรวมวง4 (ต้องเรียนวิชา 2073502 ปฏิบัติรวมวง3 ผ่านมาก่อน) 1(0-2-1) 

  3. กลุ่มรำยวิชำปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง    4  หน่วยกิต 
 2073419 ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง1       2(1-2-3) 
 2073420 ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง2 (ต้องเรียนวิชา 2073419 ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง1  

ผ่านมาก่อน)                 2(1-2-3) 
  ข. กลุ่มวิชำกำรผลิตผลงำนทำงดนตรี    12  หน่วยกิต 

 2073305 การผลิตผลงานทางดนตรีและการบันทึกเสียง1    3(2-2-5) 
 2073306 การผลิตผลงานทางดนตรีและการบันทึกเสียง2 (ต้องเรียนวิชา 2073305 การผลิตผลงาน 

ทางดนตรีและการบันทึกเสียง1 ผ่านมาก่อน)             3(2-2-5) 
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 2073307 การผลิตดนตรีส าหรับสื่อทัศน์1      3(2-2-5) 
 2073308 การผลิตดนตรีส าหรับสื่อทัศน์2 (ต้องเรียนวิชา 2073307 การผลิตดนตรีส าหรับสื่อทัศน์1  

ผ่านมาก่อน)                 3(2-2-5) 
   2.2.2.2 วิชำเลือก            ไม่น้อยกว่ำ 9    หน่วยกิต 
   เลือกรายวิชาในกลุ่มที่ต่อเนื่องมาจากวิชาเอกเลือก จากกลุ่มการแสดงดนตรีและการสอน  

 หรือกลุ่มการผลิตผลงานทางดนตรี 
  ก. กลุ่มวิชำกำรแสดงดนตรีและกำรสอน   ไม่น้อยกว่ำ 9  หน่วยกิต 

 2073221 วรรณกรรมดนตรี ส าหรับการสอนดนตรี     3(2-2-5) 
 2073601 ปรัชญาการสอนดนตรี       3(3-0-6) 
 2073602 วิธีการสอนดนตรี        3(2-2-5) 
 2073703 การควบคุมวงดนตรี       3(2-2-5) 
 2073704 การสอดแทรกท านอง       3(3-0-6) 
 2073705 ดนตรีในศตวรรษที่ 20       3(3-0-6) 
 2073706 ดนตรีสร้างสรรค์ส าหรับชุมชน      3(2-2-5) 
 2073707 ดนตรีวิทยาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 2073708 ดนตรีโลกเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 2073709 การแสดงบนเวทีส าหรับนักดนตรี      3(2-2-5) 
 2074401 การบรรเลงคีตปฏิภาณ       3(2-2-5) 
 2074701 จิตปัญญาดนตรีศึกษา       3(2-2-5) 

  ข. กลุ่มวิชำกำรผลิตผลงำนทำงดนตรี  ไม่น้อยกว่ำ 9  หน่วยกิต 
 2073113 การประพันธ์เนื้อร้อง       3(2-2-5)  
 2073114 การเรียบเรียงดนตรีเชิงพาณิชย์      3(2-2-5) 
 2073115 ดนตรีลูกทุ่ง        3(3-0-6) 
 2073309 การสังเคราะห์เสียง       3(2-2-5) 
 2073710 การวิเคราะห์โครงสร้างดนตรี      3(3-0-6) 
 2073711 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์       3(2-2-5)
 2074302 การจัดระบบขยายเสียง       3(2-2-5) 
 2074702 การผลิตวิดีทัศน์ดนตรี       3(2-2-5) 
 2074703 การออกแบบกราฟฟิคส าหรับงานดนตรี     3(2-2-5) 
 2074704 การถ่ายภาพส าหรับงานดนตรี      3(2-2-5) 
 2074705 กฎหมายธุรกิจดนตรี       3(3-0-6) 
 2074706 การจัดการส าหรับอุตสาหกรรมดนตรี     3(3-0-6) 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             293            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

  2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ    ไม่น้อยกว่ำ  7 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

 2074801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีสากล    2(90) 
 2074802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล (ต้องเรียนวิชา 2074801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพทางดนตรีสากลหรือ 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 5(320) 
  ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา                        1(45) 
 9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640)  
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน 
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประยุกต์ศิลป ์      

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Applied Arts 
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)   
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

สร้างบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญงานประยุกต์ศิลป์ คิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาท้องถ่ินที่ยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านประยุกต์ศิลป์ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 3.1 พนักงานบริษัทหรือสถานประกอบการที่ด าเนินธุรกิจทางด้านประยุกต์ศิลป์ 
 3.2 นักวิชาการ/ผู้ให้ค าปรึกษาทางด้านประยุกต์ศิลป์ 
 3.3 ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านประยุกต์ศิลป์ ผู้สร้างสรรค์/ผลิต/จัดจ าหน่ายงานประยุกต์ศิลป์ 
 3.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ในหน่วยงานราชการและเอกชน 
 3.5 ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางประยุกต์ศิลป์ 
 3.6 บุคลากรในสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานประยุกต์ศิลป ์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 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.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ  

  รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
 
  หมำยเหตุ  ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน  
  ด้วยภาษาอังกฤษรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   103   หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกน              ให้เรียน     6 หน่วยกิต 
 2500128 จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม     3(2-2-5)  
 1500137 สุนทรียศาสตร์        3(2-2-5) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ    ให้เรียน  69   หน่วยกิต   
 2003104 ศิลปะอยุธยากับการสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
 2003105 การวิจัยทางประยุกต์ศิลป์       3(3-0-6) 
 2003601 ธุรกิจการออกแบบ       3(3-0-6) 
 2003701 การน าเสนอผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์     3(3-0-6) 
 2004701 ศิลปนิพนธ์        6(2-8-8) 
 2011302 องค์ประกอบศิลป์        3(2-2-5) 
 2011303 การเขียนแบบเบื้องต้น       3(2-2-5) 
 2011304 การออกแบบเบื้องต้น       3(2-2-5) 
 2012204 ประวัติศาสตร์ศิลป์       3(3-0-6) 
 2012301 ความคิดสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
 2013106 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
 2013402 ทฤษฎีการถ่ายภาพ       3(3-0-6) 
 2021310 การวาดเส้นเพื่องานประยุกต์ศิลป์      3(2-2-5) 
 2021311 ประติมากรรมพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
 2021312 จิตรกรรมพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
 2021313 ภาพพิมพ์พื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์      3(2-2-5)  
 2032410 การออกแบบโฆษณา       3(2-2-5) 
 2032501 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 มิติ     3(2-2-5) 
 2042405 การออกแบบผลิตภัณฑ์       3(2-2-5) 
 2043405 การออกแบบตกแต่งภายใน      3(2-2-5) 
 2043406 การออกแบบบรรจุภัณฑ์       3(2-2-5) 
 2043501 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ     3(2-2-5) 
  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก                 ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
 2002401 ศิลปศึกษา        3(2-2-5) 
 2003702 การสัมมนาทางประยุกต์ศิลป์      3(2-2-5) 
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 2013301 ศิลปะร่วมสมัย        3(2-2-5) 
 2013401 ศิลปะดิจิทัล        3(2-2-5) 
 2022311 จิตรกรรมไทยเพื่อการสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
 2022312 ซิลค์สกรีนสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
 2023308 การสร้างสื่อผสมทางการพิมพ์      3(2-2-5) 
 2023309 ประติมากรรมดินเผา       3(2-2-5) 
 2023310 จิตรกรรมไทย1        3(2-2-5) 
 2023311 จิตรกรรมไทย2 (ต้องเรียนวิชา 2023310 จิตรกรรมไทย1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2032411 การออกแบบนิเทศศิลป์       3(2-2-5)  
 2032502 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์     3(2-2-5) 
 2033405 การออกแบบตัวอักษร        3(2-2-5)  
 2043407 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์       3(2-2-5) 
 2043408 ผลิตภัณฑ์ชุมชน        3(2-2-5) 
 2043409 การท าหุ่นจ าลอง        3(2-2-5) 
 2043410 การออกแบบตกแต่งภายนอก      3(2-2-5) 
 2043411 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น     3(2-2-5) 
 2043412 การออกแบบของที่ระลึก       3(2-2-5) 
 2043413 เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ      3(2-2-5) 
 2043502 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว     3(2-2-5) 
  2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ    ไม่น้อยกว่ำ 7 หน่วยกิต 

  2.4.1 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 2004803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์    1(45) 
 2004804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์ (ต้องเรียนวิชา 2004803 การเตรียม ฝึกประสบการณ์ 
   วิชาชีพประยุกต์ศิลป์ หรือวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(400)  
   2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
 9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 หมำยเหตุ  ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้โดยรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์  

ต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์หรือวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา  
 ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง      

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts 
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)   
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดงได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และรักษาไว้ซึ่งศิลปะการแสดง
ของท้องถิ่นต่อยอดและพัฒนาสู่เวทีระดับสากล  

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญทางศิลปะการแสดง สามารถน าทักษะและความรู้ไปประยุกต์ใช้             
ในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้เจริญรุ่งเรือง 

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดง ในระดับมืออาชีพและสามารถสร้างมูลค่า
และประกอบอาชีพด้านศิลปะการแสดง 

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีใจรักและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดงทั้งไทย และสากลอย่าง
ลึกซ้ึง 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 3.1 นักแสดง  
 3.2 ผู้จัดการแสดง 
 3.3 ผู้ก ากับการแสดง 
 3.4 ผู้ฝึกสอนการแสดง 
 3.5 ผู้ออกแบบท่าร า ท่าเต้น 
 3.6 ผู้จัดการแสดงและกิจกรรมพิเศษ 
 3.7 นักวิชาการด้านการแสดงและด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.8 นักฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและความกล้าแสดงออกตามองค์กรต่างๆ 
 3.9 นักบริหารจัดการในองค์กรด้านศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมศิลปะบันเทิง 
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โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 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.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 

 ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน 
 ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ 100  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน  9 หน่วยกิต 
 1500135 คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย      3(2-2-5) 
 1500137 สุนทรียศาสตร์        3(2-2-5) 
 2500128 จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม     3(2-2-5)  

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 84 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำบังคับ     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 ร าวง         2(1-2-3) 
 2051307 การแต่งหน้า ท าผมเพื่อการแสดง      3(2-2-5) 
 2052108 ประวัติและวิวัฒนาการนาฏศิลป์ตะวันตก     3(3-0-6) 
 2052306 ร าหน้าพาทย์        3(2-2-5) 
 2052307 ระบ ามาตรฐาน        3(2-2-5) 
 2052309 นาฏศิลป์ตะวันตก1       3(2-2-5)  
 2052310 นาฏศิลป์ตะวันตก2       3(2-2-5) 
 2052311 การแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดง      3(2-2-5) 
 2052313 การแสดงละครเวที       2(1-2-3) 
 2053206 นาฏศิลป์ท้องถ่ิน        3(2-2-5) 
 2053308 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน       3(2-2-5) 
 2053310 นาฏศิลป์ร่วมสมัย1       3(2-2-5) 
 2053313 การออกแบบท่าร าเต้น       3(2-2-5) 
 2053403 การบริหารการจัดการแสดง      3(3-0-6) 
 2053404 หลักการสร้างละครและงานบนเวที      3(3-0-6) 
 2053405 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในงานศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 
 2053507 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
 2053613 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา      3(2-2-5) 
 2054601 ศิลปะการแสดงนิพนธ์       4(2-4-6) 
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  2.2.2 วิชำเลือก     ไม่น้อยกว่ำ 16 หน่วยกิต 
 2052109 ประวัติละครตะวันตก       3(3-0-6) 
 2052308 นาฏศิลป์ส าหรับเด็ก       2(1-2-3)  
 2053316 เพลงพื้นบ้าน        3(2-2-5) 
 2052312 การพูดและการฝึกเสียงเพื่อการแสดง     2(1-2-3) 
 2052504 ละครสร้างสรรค์        2(1-2-3) 
 2053309 ระบ าเบ็ดเตล็ด        3(2-2-5) 
 2053311 นาฏศิลป์ร่วมสมัย2       3(2-2-5) 
 2053312 นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันตก       3(2-2-5) 
 2053314 การเขียนบทและการตัดต่อบทละคร      3(3-0-6) 
 2053315 ละครเด็ก        2(1-2-3) 
 2053614 การแสดงแสงเสียง       3(2-2-5) 
 2054206 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
 2054301 นาฏศิลป์อินเดีย        3(2-2-5) 
 2054302 การผลิตภาพยนตร์สั้น       3(2-2-5) 
 2054303 ลิเก         3(2-2-5)  

 2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ไม่น้อยกว่ำ 7 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหน่ึง ดังต่อไปนี  

  ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 2054701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง    1(45) 
 2054702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง (ต้องเรียนวิชา 2054701 การเตรียม   
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง หรือวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา    
   ผ่านมาก่อน)        6(480) 
   ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
 9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา  
 ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน  
 ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต         

Bachelor of Laws   
ระดับปริญญำตร ี(ปริญญำตรี 4 ปี)  
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

พัฒนาสังคมและท้องถิ่น ด้วยกฎหมายและคุณธรรม 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้จากหลักสูตรไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 3.1 ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ผู้พิพากษา) 
 3.2 ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง (ตุลาการศาลปกครอง) 
 3.3 ข้าราชการอัยการ (พนักงานอัยการ) 
 3.4 ข้าราชการต ารวจ 
 3.5 ข้าราชการทหาร 
 3.6 นิติกร 
 3.7 เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอ าเภอ) 
 3.8 เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ (ประจ าศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง) 
 3.9 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (DSI) 
 3.10 เจ้าพนักงานสังกัด ป.ป.ส.  
 3.11 ทนายความ 
 3.12 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Consultants) 
 3.13 นักวิชาการ หรือนักวิจัยด้านกฎหมาย 
 3.14 พนักงานบริษัทในสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 105 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกนคณะ    ให้เรียน      3 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  80 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต  

3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวด 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก หรือรายวิชาใด ๆในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียนและ 
การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ฉบับที ่2 พ.ศ. 2557  
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  105  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชำแกนคณะ     ให้เรียน    3    หน่วยกิต 
 2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม     3(2-2-5)  
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ      ให้เรียน  80   หน่วยกิต 

2561101   หลักกฎหมายเอกชน       3(3-0-6) 
2561102   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา    3(3-0-6) 
2561103   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้     3(3-0-6) 
2561104   กฎหมายอาญา1        3(3-0-6) 
2561201   ประวัติศาสตร์กฎหมาย       2(2-0-4) 
2561202   หลักกฎหมายมหาชน       3(3-0-6) 
2561204   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง     2(2-0-4) 
2562105   กฎหมายอาญา2        3(3-0-6) 
2562106   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน    3(3-0-6) 
2562107   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ 3(3-0-6)  
2562111   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท    3(3-0-6) 
2562113   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว     2(2-0-4) 
2562114   กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา1      3(3-0-6) 
2562115   กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา2      3(3-0-6) 
2562116   กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา3      3(3-0-6) 
2562117   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก     2(2-0-4) 
2562204   นิติปรัชญา        2(2-0-4) 
2563115   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1      3(3-0-6) 
2563116   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2      3(3-0-6)  
2563117   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1      3(3-0-6) 
2563118   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2      3(3-0-6) 
2563119   กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ     3(3-0-6) 
2563207   กฎหมายปกครอง        3(3-0-6) 
2563208   ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม     2(2-0-4) 
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2563209   กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน    3(3-0-6) 
2563405   กฎหมายเกี่ยวกับมรดกโลก       3(3-0-6) 
2564120   กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6) 
2564401   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีเมือง    3(3-0-6) 
2564504   การว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย     2(1-2-3) 

2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
   ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ 
   ก. กลุ่มวิชำกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และกฎหมำยอำญำ 

2564121   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      3(3-0-6) 
2564122   อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา      3(3-0-6) 
2564123   นิติเวชศาสตร์        3(3-0-6) 
2564124   สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    3(3-0-6) 
2564125   กฎหมายการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม    3(3-0-6) 

   ข. กลุ่มวิชำกฎหมำยมหำชน 
2564209   กฎหมายเกี่ยวกับบริหารราชการไทย     3(3-0-6) 
2564210   กฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย      3(3-0-6) 
2564211   กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    3(3-0-6) 
2564212   กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่    3(3-0-6)  
2564213   สัญญาทางปกครอง       3(3-0-6) 
2564214   ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง     3(3-0-6) 
2564215   กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 
2564220   กฎหมายการคลังและภาษีอากร      3(3-0-6) 

   ค. กลุ่มวิชำกฎหมำยธุรกิจ 
2564301   กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์      3(3-0-6)  
2564302   กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน       3(3-0-6) 
2564303   กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค    3(3-0-6) 

   ง. กลุ่มวิชำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
2564402   กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลและพาณิชย์นาวี    3(3-0-6) 
2564403   กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

   จ. กลุ่มวิชำกฎหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
2564502   กฎหมายอนุญาโตตุลาการ       3(3-0-6) 
2564503   กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6) 
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  2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  7  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
2564602   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย      2(90) 
2564603   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (ต้องเรียนวิชา 2564602 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพกฎหมาย ผ่านมาก่อน)       5(420) 
   ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

9013801   เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ    6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวด 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก หรือรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียนและ 
การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 
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หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำนิเทศศำสตร ์      

Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างที่สามารถปฏิบัติงาน ในสายวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้
อย่างหลากหลายหน้าที่ มีความรอบรู้ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ วิชาชีพอย่างเหมาะสม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทั้งด้านการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารองค์กร รวมทั้งสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสามารถผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถคิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารได้อย่างรอบด้าน 
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสนองตอบความต้องการและเพื่อการสร้างสรรค์ท้องถิ่นและ

สังคมโดยรวม  
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
3.1 ผู้สื่อข่าว 
3.2 นักสื่อสารองค์กร 
3.3 นักสื่อสารการตลาด  
3.4 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์   
3.5 พิธีกรและผู้ด าเนินรายการ  
3.6 นักออกแบบสื่อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก  
3.7 ช่างภาพ 
3.8 นักสื่อสารกิจกรรมพิเศษ 
3.9 ผู้ผลิตสื่ออิสระ 

 3.10 ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชน 
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โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ   100 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  27 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  51 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เรียน  7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และต้องไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 

หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชำแกน       ให้เรียน  27   หน่วยกิต 
 3011101   หลักนิเทศศาสตร์        3(3-0-6) 

3011201   สังคมศาสตร์เพื่องานนิเทศศาสตร์       3(3-0-6)  
3011202   การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์              3(2-2-5) 
3011203   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
3011204   จิตวิทยาการสื่อสารและพฤติกรรมการสื่อสาร     3(3-0-6)  
3012201   ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์1      3(3-0-6)   
3012301   กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน       3(3-0-6) 
3013201   ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
3013901   ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)   

  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ      ให้เรียน  51   หน่วยกิต 
3011102   หลักการบันเทิง        3(3-0-6) 
3011103   หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     3(3-0-6) 
3011104   วาทนิเทศ        3(2-2-5)  
3011301   การสื่อข่าวในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
3011501  การถ่ายภาพระบบดิจิทัล         3(2-2-5) 
3011502   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง       3(2-2-5)  
3011503   การสร้างสารเพื่องานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
3012202   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6) 

 3012302   การเขียนบทความและสารคดีส าหรับงานสื่อสารมวลชน   3(2-2-5) 
3012501   การเขียนบทเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์     3(2-2-5) 
3012502   การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล1       3(2-2-5)  
3012503   การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก      3(2-2-5) 
3013301 การสื่อสารแบบรวมสื่อ               3(2-2-5) 
3013401   การวางแผนกลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) 
3013402   การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
3013403   การสื่อสารองค์กร        3(3-0-6) 
3014501   การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น       3(2-2-5) 
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  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก      ไม่น้อยกว่ำ 15   หน่วยกิต 
3012203   สื่อพื้นบ้าน         3(2-2-5) 
3012504   การผลิตสื่อบันเทิง (ต้องเรียนวิชา 3011102 หลักการบันเทิง ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
3012505   การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล2 (ต้องเรียนวิชา 3012502 การผลิตรายการ   

   โทรทัศน์ดิจิทัล1 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5)  
3013202   ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์2 (ต้องเรียนวิชา 3012201 ภาษาอังกฤษ    

เพื่องานนิเทศศาสตร์1 ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 
3013203   การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
3013204   การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน      3(3-0-6)  
3013302   สารคดีเชิงข่าว (ต้องเรียนวิชา 3011301 การสื่อข่าวในยุคดิจิทัล ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5)  
3013303   สื่อมวลชนในท้องถิ่น               3(2-2-5)    
3013404   การบริหารกิจการสื่อ        3(3-0-6)   
3013501   การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 
3014301   การรู้เท่าทันสื่อ         3(3-0-6) 
3014901   การสัมมนานิเทศศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 3014801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   นิเทศศาสตร์ ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
  2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม      ให้เรียน  7   หน่วยกิต 

3013801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์     2(0-90-0) 
3014801   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์        5(0-450-0) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และต้องไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์   

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       
1.  ปรัชญำของหลักสูตร  

สร้างนักบริหารมืออาชีพในองค์การภาครัฐและเอกชนที่มีจิตสาธารณะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านรฐัประศาสนศาสตรไ์ปปฏิบัติงานด้านการบริหารระดบัปฏิบัติการในองค์กรภาครฐั
และเอกชน สามารถสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ การน าเสนอ และมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 3.1 รับราชการในต าแหน่งต่างๆ สังกัดกระทรวง กรม ในสายต่างๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป นักวิเคราะห์งานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานฝ่ายบุคคล  
 3.2 พนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจในสายบริหารทั่วไป ต าแหน่งระดับปฏิบัติ เช่น พนักงานฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 3.3 พนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่รองรับองค์การภาคเอกชน เช่น พนักงานประจ าส านักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป หรือ
หน่วยงานองค์การไม่แสวงหาผลก าไร และองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
 3.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.5 เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ต ารวจ และทหาร 

3.6 ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระตามความถนัด 
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โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต  
   2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    ให้เรียน  39  หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  7   หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 

ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา  

 
หมำยเหตุ  ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต  

2.1 กลุ่มวิชำแกน     ไม่น้อยกว่ำ   9   หน่วยกิต 
บังคับเรียน            3   หน่วยกิต 

2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม     3(2-2-5)  
 เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

 1500117   การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล     3(2-2-5) 
1500119   การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล    3(2-2-5) 
1500142   ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
1500136   ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์     3(2-2-5) 
1500139   มนุษย์กับการใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
1500143   การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
2500115   เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(3-0-6) 
2500121   สังคมวิทยาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
2500125   ระบบสังคมและการเมืองไทย      3(3-0-6) 
2500126   กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6) 
2500127   ภูมิลักษณ์ชุมชน        3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ      ให้เรียน  39   หน่วยกิต 
   2.2.1 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร 

2551106   ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์      3(3-0-6) 
2552105   ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ      3(3-0-6) 

   2.2.2 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 
2551201   นโยบายสาธารณะ       3(3-0-6)  
2553205   การบริหารเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
2553206   การบริหารโครงการ       3(2-2-5) 

   2.2.3 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
2552306   การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 

   2.2.4 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนสตร์ 
2551404   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
2551405   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
2552404   การปกครองท้องถ่ินไทย       3(3-0-6) 
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2553408   กฎหมายปกครอง        3(3-0-6) 
2554417   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(2-2-5)  

   2.2.5 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคลังและงบประมำณ 
2552515   การบริหารงานคลังและงบประมาณ      3(3-0-6) 

   2.3.6 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนอัตลักษณ์ 
2553601   สหวิทยาการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก      3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก     ไม่น้อยกว่ำ   45  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มรวมกัน     
   2.3.1 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร 

2552103   พฤติกรรมองค์การ       3(3-0-6) 
2552104   เทคนิคการบริหาร       3(3-0-6) 
2553108   การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6)  
2552109   การบริหารจัดการเมือง       3(3-0-6) 
2554110   การจัดการเครือข่ายสาธารณะ      3(3-0-6) 

   2.3.2 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 
2552205   การก าหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6) 
2553207   การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล     3(3-0-6) 
2554206   การประเมินผลโครงการ       3(3-0-6) 

   2.3.3 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
2554306   การบริหารแรงงานสัมพันธ์      3(3-0-6) 
2593301   การบริหารค่าตอบแทน       3(3-0-6) 
2593302   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)  

2.3.4 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
2551406   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6) 
2551407   กฎหมายรัฐธรรมนูญ       3(3-0-6) 
2552406   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
2552405   อาเซียนในการเมืองโลก1       3(3-0-6) 
2553409   ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
2553410   จริยธรรมส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
2553411   การเมืองภาคประชาชน       3(3-0-6) 
2553412   ชนชั้นน าและผู้น าทางการเมือง        3(3-0-6) 
2553413  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ      3(3-0-6)  
2553414   การบริหารและการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
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2553415   อาเซียนในการเมืองโลก2       3(3-0-6) 
2554418   สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(2-2-5) 
2554419   การจัดการความขัดแย้ง       3(3-0-6) 
2554420   การสื่อสารการเมือง         3(3-0-6) 
2592401   สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 
2593110   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา        3(3-0-6) 
2593409   กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6)  
2562114   กฎหมายอาญา1        3(3-0-6) 
2562105   กฎหมายอาญา2        3(3-0-6) 

   2.3.5 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคลังและงบประมำณ 
2553509   เศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่        3(3-0-6)  
2554501   เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น   3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ไม่น้อยกว่ำ  7  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.4.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
2553801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    2(90)  
2554801   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 2553801 การเตรียมฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านมาก่อน)   5(480)  
   2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

9013801   เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่ำ 6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรรัฐประศำนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น     

Bachelor of Public Administration Program in Local Government 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี)   
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       
1. ปรัชญำของหลักสูตร  

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองท้องถิ่นที่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรภาคเอกชนตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ 

2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงกับหลักวิชาการได้
เป็นอย่างดี 

2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรและชุมชนทุกลักษณะได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้น าและ มีจิตสาธารณะ 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
3.2 ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐ 
3.3 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
3.4 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานองค์กรเอกชน 
3.5 เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ต ารวจ และทหาร 
3.6 ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ       ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำแกน     ไม่น้อยกว่ำ  12   หน่วยกิต 
   บังคับเรียน        ให้เรียน  6   หน่วยกิต 

2500128   จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม      3(2-2-5) 
1500142   ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร ์      3(3-0-6) 

เลือกเรียน        ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 
2500115   เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย      3(3-0-6) 
2500121   สังคมวิทยาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
2500125   ระบบสังคมและการเมืองไทย       3(3-0-6) 
2500126   กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม       3(3-0-6) 
2500127   ภูมิลักษณ์ชุมชน         3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ     ไม่น้อยกว่ำ  39  หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร 

2551106   ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์      3(3-0-6) 
2552105   ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ      3(3-0-6) 

2.2.2 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 
2551201   นโยบายสาธารณะ       3(3-0-6) 
2553205   การบริหารเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
2553206   การบริหารโครงการ       3(2-2-5) 

2.2.3 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
2552306   การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 

2.2.4 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
2551404   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
2551405   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
2552404   การปกครองท้องถ่ินไทย       3(3-0-6) 
2553408   กฎหมายปกครอง        3(3-0-6) 
2554417   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(2-2-5)  

2.2.5 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคลังและงบประมำณ 
2552515   การบริหารงานคลังและงบประมาณ      3(3-0-6) 
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2.2.6 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนอัตลักษณ ์
2594601   สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินพระนครศรีอยุธยา     3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนวิชำเลือก    ไม่น้อยกว่ำ  42  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนทุกกลุ่มองค์ความรู้ดังต่อไปนี้  
2.3.1 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร 

2593102   นวัตกรรมทางการบริหารท้องถิ่น      3(2-2-5)  
2592102   การจัดการภาครัฐกับธรรมาภิบาล      3(3-0-6) 

   2.3.2 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
2592302   การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์    3(3-0-6) 
2592303   การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ังและประเมินผลการปฏิบัติงาน  3(3-0-6) 
2593301   การบริหารค่าตอบแทน       3(3-0-6) 
2593302   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
2593303   การจัดประชุมสัมมนา       3(3-0-6) 
2593304   กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม     3(3-0-6) 
2593305   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน    3(3-0-6) 
2593306   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน     3(3-0-6)  
2593307   การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6) 

2.3.3 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
2591401   แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถ่ิน      3(3-0-6) 
2592401   สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 
2592402   การเมืองท้องถ่ิน        3(3-0-6) 
2553409   ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์     3(3-0-6) 
2592404 กฎหมายอาญา        3(3-0-6) 
2593401   โลกาภิวัตน์กับการปกครองท้องถ่ิน      3(3-0-6) 
2593402   กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ิน     3(3-0-6) 
2593403   การปกครองท้องถ่ินในต่างประเทศ      3(3-0-6) 
2593404   การปกครองท้องถ่ินในพื้นที่เมืองและมหานคร    3(3-0-6) 
2593405   การมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น    3(3-0-6) 
2593406   ประชาสังคม        3(3-0-6) 
2593407   การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ    3(2-2-5)  
2593310   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      3(3-0-6) 
2593409   กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6) 
2593410   สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน      3(3-0-6) 
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2594402   สัมมนาทางการปกครองท้องถิ่น      3(2-2-5) 
2.3.4 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคลังและงบประมำณ 

2593501   การบริหารการคลังท้องถ่ิน      3(3-0-6) 
2593502   เศรษฐกิจชุมชนและการจัดการวิสาหกิจชุมชนของท้องถิ่น    3(3-0-6)  
2593503   การบริหารงานพัสดุ       3(3-0-6) 

2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ไม่น้อยกว่ำ  7  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.4.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
2554801   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    2(90)  
2554802   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 2554801 เตรียมฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านมาก่อน)   5(480) 
2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

9013801   เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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สำระส ำคัญของหลักสูตร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

หลักกำร 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษามุ่งผลิตก าลังคนที่สนองความต้องการของ
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ โดย
มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี และยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนน าไปสู่การพัฒนาก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม 
 
จุดมุ่งหมำย   

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่นโดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประกอบ
อาชีพอิสระได้ 

2. น าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตน
และสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม และ
สภาพแวดล้อม 

4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างด ี
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มีจ ำนวนทั งหมด 15 สำขำวิชำ ดังนี  
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 11 สำขำวิชำ คือ 
 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์    

2. สาขาวิชาเคม ี
 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    

4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

6. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
  7. สาขาวิชาคณิตศาสตร ์    

8. สาขาวิชาจุลชีววิทยา    
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  มีจ ำนวน 2 สำขำวิชำ คือ 
  1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ   

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีจ ำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต มีจ ำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์       

Bachelor of Science Program in Agriculture 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

“เกษตรศำสตร์ น ำควำมรู้และคุณธรรม สู่กำรพัฒนำท้องถิ่น” 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตให้มีความเหมาะสมและทันต่อความต้องการ
ตลาดโลก โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีความรู้ มีคุณธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพในสาขาเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรและสามารถน าความรู้ปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาประเทศและการเกษตรไทยให้
มีความทนัสมัยและยั่งยืน 

 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 รับราชการในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน และ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  

3.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
3.3 พนักงานในหน่วยงานเอกชน 
3.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 101 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   ให้เรียน  24 หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 

-  บังคับเรียน    ให้เรียน  41 หน่วยกิต 
-  เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2.3  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ไม่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับวิชาที่เรียนมาแล้ว 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  101  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำนวิชำชีพ      ให้เรียน  24   หน่วยกิต 
 1552601   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
 4011301   ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4011302   ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4031101   ชีววิทยาเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4091801   คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
 4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 

4001101   การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 71   หน่วยกิต 

- บังคับเรียน        ให้เรียน  41   หน่วยกิต 
4021303   เคมีอินทรีย์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4022506   ชีวเคมีเบื้องต้น        3(2-2-5) 
4033104   พันธุศาสตร์        3(2-2-5) 
4032201   จุลชีววิทยา        3(3-0-6) 
4032202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3-0) 
5001101   หลักการปลูกพืช        3(2-2-5) 
5001201   ปฐพีวิทยาเบื้องต้น       3(2-2-5) 
5001601   หลักการเลี้ยงสัตว์        3(3-0-6) 
5002501   กีฏวิทยาเบื้องต้น        3(2-2-5) 
5002502   หลักการควบคุมวัชพืช       3(2-2-5) 
5002503   โรคพืชเบื้องต้น        3(2-2-5) 
5003701   หลักการส่งเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 
5003901   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-2-5) 
5003902   สัมมนาทางการเกษตร       1(1-0-2) 
5004903   ปัญหาพิเศษเกษตร       3(2-2-5) 
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-  เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 
5003105   เกษตรทฤษฎีใหม่        3(2-2-5) 
5003106   เกษตรอาเซียน        3(2-2-5) 
5003107   การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชท้องถิ่น   3(2-2-5) 
5003108   สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช      3(2-2-5) 
5003202   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน       3(2-2-5) 
5003204   การอนุรักษ์ดินและน้ า       3(2-2-5) 
5003205   เทคนิคการใช้ดิน-ปุ๋ย-น้ า       3(2-2-5) 
5003306   ธัญพืช         3(2-2-5) 
5003307   พืชไร่เศรษฐกิจ        3(2-2-5) 
5003308   พืชน้ ามัน        3(2-2-5) 
5003401   หลักการพืชสวน        3(2-2-5) 
5003402   การผลิตผัก        3(2-2-5) 
5003403   ไม้ดอกไม้ประดับ        3(2-2-5) 
5003404   การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้       3(2-2-5) 
5003406   หลักการขยายพันธุ์พืช       3(2-2-5) 
5003407   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตร     3(2-2-5) 
5004306   พืชอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
5004309   พืชพลังงาน        3(2-2-5) 
5004307   พืชอาหารสัตว์        3(2-2-5) 
5004308   พืชเครื่องดื่ม        3(2-2-5) 
5004310   การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
5003506   โรคของพืชเศรษฐกิจ       3(2-2-5) 
5003507   โรคของผลิตผลพืชภายหลังเก็บเกี่ยว      3(2-2-5) 
5003508   แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ      3(2-2-5) 
5003509   หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี      3(2-2-5) 
5003604   การผลิตสัตว์ปีก        3(2-2-5) 
5003605   หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       3(2-2-5) 
5003606   การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน      3(2-2-5) 
5004106   การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช       3(2-2-5) 
5004110   เทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์      3(2-2-5) 
5004105   หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช       3(2-2-5) 
5004111   การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร    3(2-2-5) 
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5004112   มาตรฐานสินค้าเกษตรและระบบการผลิตเชิงบูรณาการ   3(2-2-5) 
5004202   การจัดการดิน        3(2-2-5) 
5004203   มลพิษของดินและการจัดการ      3(2-2-5) 
5004204   ปุ๋ย         3(2-2-5) 
5004402   การจัดสวนและสนามหญ้า       3(2-2-5) 
5004403   เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์พืช       3(2-2-5) 
5004404   อนุกรมวิธานของพืชปลูก       3(2-2-5) 
5004702   การส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน      3(2-2-5) 
5004704   ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น       3(3-0-6) 
5004705   ระบบสารสนเทศเกษตร       3(3-0-6) 

2.3  กลุ่มวิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม         6  หน่วยกิต 
1. วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

5002801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์1     1(45) 
5003802   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์2 (ต้องเรียนวิชา 5002801 การเตรียม 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์1 ผ่านมาก่อน)    1(45) 
5004803   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 5003802 การเตรียมฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์2 ผ่านมาก่อน)     4(350) 
   หรือ  
   2. วิชำสหกิจศึกษำ 

9013801   เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
หมำยเหตุ วิชำเตรียมสหกิจศึกษำไม่นับหน่วยกิตในกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่ไม่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับวิชาที่เรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคม ี         

Bachelor of Science Program in Chemistry 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางเคมี คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
วิชาชีพและพัฒนาท้องถ่ิน 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 2.1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 2.2 มีความรู้พื้นฐานทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  

2.4 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและสังคม 
2.5 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
3.1 นักวิชาการด้านเคมี 
3.2 นักสิ่งแวดล้อม 
3.3 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี เภสัชเคมี เคมีเครื่องส าอางค์ 
3.4 พนักงานขายสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
3.5 บุคลากรทางการศึกษา 
3.6 ข้าราชการต ารวจกองพิสูจน์หลักฐาน 
3.7 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 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.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   98  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน        ไม่น้อยกว่ำ 31 หน่วยกิต 
 4091101 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
 4091102 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลัส1    
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์          3(2-2-5) 
 4992101 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 
 1552601 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
 4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4011302 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0–3-0) 
 4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3–0-6) 
 4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0–3-0) 
 4021103 เคมีพื้นฐาน (ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)  3(3–0-6) 
 4021104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน        1(0–3-0) 
 4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น           3(3–0-6) 
 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น           1(0–3-0)  
  2.2 วิชำเฉพำะด้ำน             ไม่น้อยกว่ำ  60 หน่วยกิต         
    2.2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ     51 หน่วยกิต 
 4022201 เคมีอนินทรีย1์ (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 
 4022202 เคมีอนินทรีย2์ (ต้องเรียนวิชา 4022201 เคมีอนินทรีย์1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 4022203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์        1(0-3-0) 
 4022301 เคมีอินทรีย์1 (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 
 4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1        1(0-3-0) 
 4022303 เคมีอินทรีย์2 (ต้องเรียนวิชา 4022301 เคมีอินทรีย์1 ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์2       1(0-3-0) 
 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์1 (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน  และวิชา 4091102    
   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 
 4022403 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์         1(0-3-0) 
 4022406 เคมีเชิงฟิสกิส์2 (ต้องเรียนวิชา 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 4022622 เคมีวิเคราะห์ (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 
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 4022623 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์       1(0-3-0) 
 4022624 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1 (ต้องเรียนวิชา 4022622 เคมีวิเคราะห์    
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 4022625 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1    1(0-3-0) 
 4023305 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์       2(2-0-4) 
 4023501 ชีวเคมีพื้นฐาน (ต้องเรียนวิชา 4022301 เคมีอินทรีย์1 ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 4023502 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน        1(0-3-0) 
 4023608 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2 (ต้องเรียนวิชา 4022625 ปฏิบัติการ   
   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1 ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 
 4023609 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2    1(0-3-0) 
 4023730 การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ       2(2-0-4) 
 4023731 การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยทางเคมี     2(2-0-4) 
 4023901 สัมมนาเคมี1         1(0-2-1) 
 4024907 โครงการวิจัยทางเคมี        3(0-6-3) 
 1553602 ภาษาอังกฤษส าหรับเคมี        3(2-2-5) 
     2.2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก         ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนในรำยวิชำต่อไปนี  
 4024205 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์      3(3-0-6) 
 4024208  เคมีสะอาด        3(3-0-6)  
 4024308 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ             3(3-0-6) 
 4024310 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอินทรีย์            3(3-0-6) 
 4024404 เคมีเชงิฟิสิกส3์ (ต้องเรียนวิชา 4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 
 4024406 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์             3(3-0-6) 
 4024407 เคมีพื้นผิว              3(3-0-6) 
 4024506 วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี      3(3-0-6) 
 4024507 โปรตีนเทคโนโลย ี             3(2-2-5) 
 4024606     วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวิเคราะห์            3(3-0-6) 
 4024607 การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี           3(2-2-5) 
 4023732 เคมีสภาวะแวดล้อม             3(2-2-5) 
 4023733 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย (ต้องเรียนวิชา 4022622 เคมีวิเคราะห์ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 4024706 เคมีอุตสาหกรรม (ต้องเรียนวิชา 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 
 4024708 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น             3(3-0-6) 
 4024716 เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม           3(2-2-5) 
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 4024717 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม            3(3-0-6)  
 4024718 นิติวิทยาศาสตร์              3(2-2-5) 
 4024719 วัสดุศาสตร์ทางเคมี             3(3-0-6)  
 4024720     การขนส่งสารเคมีอันตราย            3(3-0-6)  
   2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ      7      หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหน่ึง ดังต่อไปนี  
   2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
 9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)      6(640) 
    2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 4023801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี            1(45)  
 4024802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี (ต้องเรียนวิชา 4023801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี  
   หรือวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)          6(400)  
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                
 โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์     

Bachelor of  Science Program in Home Economics  
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี)     
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะทางคหกรรมศาสตร์ และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของสังคม 
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการศึกษาหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตส านึกรักความเป็นไทยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำและแนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ   
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารและควบคุมอาหาร 
3.2 พนักงานฝ่ายโภชนาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
3.3 ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ 
3.4 พนักงานฝ่ายผลิตอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร 
3.5 เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจงานดอกไม้ งานสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม งานศิลปะประดิษฐ์ 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาแกน    ให้เรียน  18 หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   ให้เรียน  22 หน่วยกิต 
2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 

   - วิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  33 หน่วยกิต 
   - วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   ให้เรียน  6 หน่วยกิต             
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

  ให้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 

  2.1  กลุ่มวิชำแกน       ให้เรียน  18   หน่วยกิต 
 4091801   คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 

4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 
4011301   ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
4011302   ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0) 
4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4031101   ชีววิทยาเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น       1(0-3-0) 

  2.2  กลุ่มวิชำพื นฐำนวิชำชีพ      ให้เรียน  22   หน่วยกิต 
4571101   คหกรรมศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4571504   หลักเศรษฐศาสตร์เพื่องานคหกรรมศาสตร์     3(2-2-5) 
4573502   การจัดการงานคหกรรมศาสตร์      3(3-0-6) 
4573301   บริโภคศึกษา        3(2-2-5) 
4573911   การสัมมนาคหกรรมศาสตร์      1(0-2-1) 
4573914   ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 
4572912   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
4573503   ธุรกิจคหกรรมศาสตร์       3(3-0-6) 

2.3  กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ   54  หน่วยกิต 
-  วิชำเฉพำะด้ำนบังคับ       ให้เรียน  33  หน่วยกิต 

4571202   ศิลปะเพื่อชีวิต         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) 
4572308   ขนมไทย         3(2-2-5) 
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4572406   สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม       3(2-2-5) 
4572508   หลักการจัดดอกไม้และงานใบตอง      3(2-2-5) 
4572710   พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว      3(2-2-5) 
4574315   การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย     3(3-0-6) 
4574915   การศึกษาค้นคว้าอิสระ         3(2-2-5) 

-  วิชำเฉพำะด้ำนเลือก    ไม่น้อยกว่ำ   21  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

4571302   โภชนศาสตร์ครอบครัว       3(2-2-5) 
4572304   การถนอมอาหาร        3(2-2-5) 
4572305   อาหารท้องถิ่น        3(2-2-5) 
4572306   อาหารไทย        3(2-2-5) 
4572307   อาหารว่าง        3(2-2-5) 
4573302   อาหารอาเซียน        3(2-2-5) 
4573303   อาหารตะวันตก        3(2-2-5) 
4573304   อาหารตะวันออก        3(2-2-5) 
4573305   เทคนิคการผลิตเบเกอรี่       3(2-2-5) 
4573306   เทคนิคการผลิตเพสตรี้       3(2-2-5) 
4573307   ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม       3(2-2-5) 
4573310   อาหารอิสลาม        3(2-2-5) 
4574313   อาหารเพื่อสุขภาพและการบ าบัดโรค     3(2-2-5) 
4574316   อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ      3(2-2-5) 
4574317   การบริการอาหารในสถาบัน      3(2-2-5) 
4574318   การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินคุณภาพอาหาร    3(2-2-5) 
4573313   ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร     3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชำสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
4571405   เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า       3(2-2-5) 
4571402   การออกแบบเครื่องแต่งกายและการวาดหุ่น     3(2-2-5) 
4572403   การสร้างแบบและแยกแบบตัด      3(2-2-5) 
4572404   การออกแบบแฟช่ันเสื้อระดับสูง      3(2-2-5) 
4572405   การสร้างแบบเสื้อแฟช่ัน       3(2-2-5) 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             337            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

4573406   การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี       3(2-2-5) 
4573407   การตัดเย็บเสื้อผ้าชาย       3(2-2-5) 
4573408   การท าเสื้อผ้าบนหุ่น       3(2-2-5) 
4573409   การตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นในสตรี      3(2-2-5) 
4573410   การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก       3(2-2-5) 
4574411   การตัดเย็บสูทสตรี       3(2-2-5) 
4574413   การตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตรี       3(2-2-5) 
4574415   ธุรกิจเสื้อผ้า        3(2-2-5) 

3. กลุ่มวิชำพัฒนำกำรมนุษย์และครอบครัว 
4572701   การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว     3(2-2-5) 
4572702   พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู      3(2-2-5)  
4573701   การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก       3(2-2-5) 
4574701   การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ      3(2-2-5) 

4. กลุ่มวิชำศิลปะประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 
4571201   พวงมาลัยดอกไม้สด       3(2-2-5) 
4572203   การเขียนลวดลาย        3(2-2-5) 
4572204   หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 
4572205   การจัดดอกไม้ในงานพิธีมงคลสมรส      3(2-2-5) 
4572206   การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ      3(2-2-5) 
4573203   งานใบตองวิจิตรศิลป์       3(2-2-5) 
4573204   การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ     3(2-2-5) 
4573205   เครื่องหอมและของช าร่วย       3(2-2-5) 
4573206   เครื่องแขวนไทย        3(2-2-5) 
4574201   การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป ์      3(2-2-5) 
4573208   การจัดพาน        3(2-2-5) 
4574501   การจัดการธุรกิจศิลปะประดิษฐ์      3(2-2-5) 

5. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรบ้ำนและที่อยู่อำศัย 
4572601   การพัฒนาที่อยู่อาศัย       3(2-2-5) 
4572602   การออกแบบการตกแต่งภายในบ้าน      3(2-2-5) 
4573601   การจัดการเรื่องเวลาในครอบครัว      3(2-2-5) 
4574601   การจัดภูมิทัศน์ของบ้าน       3(2-2-5) 
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2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม     ให้เรียน  6   หน่วยกิต 
4574801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์     1(0-45-0) 
*4574802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4574801 การเตรียม 

ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ผ่านมาก่อน)              5(0-450-0) 
หรือ 

9013801   เตรียมสหกิจศึกษา           1(0-45-0) 
*9014802  สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)  6(0-640-0) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์    

Bachelor of Science Program in Computer Science 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถน าความรู้ไปบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ 
อย่างสร้างสรรค์ สามารถท างาน วิจัยหรือศึกษาต่อในระดับสูง โดยบัณฑิตต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีจิตสาธารณะ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการน าความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปพัฒนางานด้านต่างๆ          

ด้วยการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ 
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถน าไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
3.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3.3 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
3.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3.5 ผู้สอนคอมพิวเตอร์  
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โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 94    หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           ให้เรียน  69   หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 18    หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7    หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ    6    หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ า        

กับรายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   94 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ    ไม่น้อยกว่ำ 69    หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน  15    หน่วยกิต  
1552601 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
4091201 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์         3(2-2-5)  
4131403 ภินทนคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
4132405 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส 1  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
  2.1.2 กลุ่มวิชำชีพบังคับ      ให้เรียน  54   หน่วยกิต 
  1. กลุ่มประเด็นด้ำนองค์กำรและระบบสำรสนเทศ  ให้เรียน   6     หน่วยกิต       
4132106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต้องเรียนวิชา 4132206 ระบบฐานข้อมูล  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5)   
4133118 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
  2. กลุ่มวิชำเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต์   ให้เรียน  9     หน่วยกิต 
4132206 ระบบฐานข้อมูล         3(2-2-5) 
4133215 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางคอมพิวเตอร์      3(1-4-4) 
4133224 การเรียนรู้ของเครื่องจักร        3(2-2-5) 

3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์  ให้เรียน  15    หน่วยกิต 
4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1       3(2-2-5) 
4131304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2        3(2-2-5) 
4132303 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน      3(2-2-5) 
4133315 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ต้องเรียนวิชา 4132106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

ผ่านมาก่อน)            3(2-2-5) 
4133316 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (ต้องเรียนวิชา 4132106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5)   
  4. กลุ่มโครงสร้ำงพื นฐำนของระบบ  ให้เรียน  15   หน่วยกิต  
4131401 การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี      3(2-2-5) 
4131402 ตรรกะดิจิทัล           3(2-2-5) 
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4131404 โครงสร้างข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  
ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 

4132406 ระบบปฏิบัติการ (ต้องเรียนวิชา 4132502 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  
ผ่านมาก่อน)          3(2-2-5) 

4133407 ปัญญาประดิษฐ์ (ต้องเรียนวิชา 4131404 โครงสร้างข้อมูล ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 
  5. กลุ่มฮำร์ดแวร์และสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  ให้เรียน   6    หน่วยกิต 
4132502 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม     3(2-2-5) 
4132503 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (ต้องเรียนวิชา 4131402  

ตรรกะดิจิทัล ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
  6. กลุ่มโครงงำน กรณีศึกษำ   ให้เรียน   3    หน่วยกิต 
4134606 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์         3(0-6-3) 

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก    ไม่น้อยกว่ำ 18   หน่วยกิต 
4091202 แคลคูลัส 2 (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส 1 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
4133119 เศรษฐกิจดิจิทัล           3(3-0-6) 
4133120 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(2-2-5) 
4133214 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (ต้องเรียนวิชา 4132206 ระบบฐานข้อมูล  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5)  
4133216 คอมพิวเตอร์กราฟิก          3(2-2-5) 
4133217 การประมวลผลภาพ (ต้องเรียนวิชา 4133216 คอมพิวเตอร์กราฟิก ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
4133218 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว     3(2-2-5) 
4133219 พื้นฐานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 1 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
4133220 เทคโนโลยีสื่อประสม          3(2-2-5) 
4133221 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น       3(2-2-5) 
4133222 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเทคโนโลยีเว็บ (ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 1 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
4133223 การเขียนและน าเสนอผลงานเชิงเทคนิค        3(2-2-5) 
4133317 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (ต้องเรียนวิชา 4133315 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

ผ่านมาก่อน)           3(2-2-5) 
4133318 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
4133408 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (ต้องเรียนวิชา 4131404 โครงสร้างข้อมูล  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
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4133409 ทฤษฎีการค านวณ (ต้องเรียนวิชา 4131403 ภินทนคณิตศาสตร์ส าหรับ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
4133410 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (ต้องเรียนวิชา 4133407 ปัญญาประดิษฐ์  

ผ่านมาก่อน)              3(2-2-5) 
4133411 การวิจัยด าเนินงาน (ต้องเรียนวิชา 4131403 ภินทนคณิตศาสตร์ส าหรับ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)          3(2-2-5) 
4133412 การพัฒนาระบบฝังตัวแบบอัจฉริยะ        3(2-2-5) 
4133511 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ต้องเรียนวิชา 4132502 ระบบคอมพิวเตอร์และ 

สถาปัตยกรรม ผ่านมาก่อน)          3(2-2-5) 
4133512 การจัดการเครือข่าย (ต้องเรียนวิชา 4132503 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
4133513 ระบบแบบกระจาย (ต้องเรียนวิชา 4132406 ระบบปฏิบัติการ ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
4133514 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  

ผ่านมาก่อน)           3(2-2-5) 
4133515 การประมวลผลข้อมูลแบบก้อนเมฆเบื้องต้น     3(2-2-5) 
4133516 การบริหารความมั่นคงของคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ    ไม่น้อยกว่ำ 7    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหน่ึง ดังต่อไปนี  

  2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
9013801     เตรียมสหกิจศึกษา                       1(45)  
9014802     สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 

2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
4133711 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์    1(45) 
4134708 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4133711  

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)  6(640) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่ำ 6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 

 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             344            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ    

Bachelor of Science Program in Information Technology    
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี)  
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร สังคม ท้องถิ่น และการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อให้บัณฑิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะความสามารถเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย นักวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

 3.1 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
 3.2 ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.3 นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
 3.4 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
 3.5 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 3.6 ประกอบอาชีพอิสระ 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     15    หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาแกนทางด้านภาษาอังกฤษ    6    หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ     60   หน่วยกิต 

2.3.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ  12    หน่วยกิต 
2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   21    หน่วยกิต 
2.3.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15    หน่วยกิต 
2.3.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ   12    หน่วยกิต 

2.4 กลุ่มวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   12    หน่วยกิต 
2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    3    หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ า 

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว รวมท้ังเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง 
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   96  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำนวิชำชีพ                15  หน่วยกิต 
 1552601   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

4091101   แคลคูลัส1            3(3-0-6) 
4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
4141201   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
4141702   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ    3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชำแกนทำงด้ำนภำษำอังกฤษ        6  หน่วยกิต 
4141101   ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)  
4143102   การประยุกต์ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 

  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน                60  หน่วยกิต 
2.3.1 กลุ่มประเด็นด้ำนวิชำองค์กรและระบบสำรสนเทศ     12  หน่วยกิต 

4141202   การออกแบบระบบฐานข้อมูล      3(2-2-5) 
4142202   ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4141202 การออกแบบระบบฐานข้อมูล   

ผ่านมาก่อน)           3(2-2-5) 
4143601   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต้องเรียนวิชา 4142301 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์  

และ 4141202 การออกแบบระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
4143603   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ          3(2-2-5) 

   2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต์       21  หน่วยกิต 
4142301   การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (ต้องเรียนวิชา 4142201 โครงสร้างข้อมูลและ 

อัลกอริทึม ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4142603   การจัดการเว็บไซต์       3(2-2-5) 
4142604   การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ      3(2-2-5) 
4142605   มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5) 
4143501   การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5)   
4143902   โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1     3(2-2-5) 
4144901   โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2     3(2-2-5) 
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   2.3.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์    15  หน่วยกิต 
4141301   โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
4142502   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
4142602   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ           3(2-2-5)  
4143301   การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล      3(2-2-5) 
4143502   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์     3(2-2-5) 

   2.3.4 กลุ่มโครงสร้ำงพื นฐำนของระบบ       12  หน่วยกิต 
4141401   คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6)    
4142201   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม      3(2-2-5) 
4142701   เครือข่าย1                       3(2-2-5) 
4142702   ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5)    
  2.4 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต  

4141701   เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต     3(2-2-5) 
4142501   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา 4141202 การออกแบบ 

ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
4142601   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 
4143201   คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล (ต้องเรียนวิชา 4141202 การออกแบบระบบ 

ฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
4143302   วิศวกรรมซอฟต์แวร์       3(3-0-6) 
4143602   การตลาดอิเล็กทรอนิกส์       3(2-2-5) 
4143604   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ต้องเรียนวิชา 4143603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
  ผ่านมาก่อน)          3(2-2-5) 
4143605   ระบบธุรกิจอัจฉริยะ       3(2-2-5) 
4143606   เศรษฐกิจดิจิทัล        3(2-2-5) 
4143701   เครือข่าย2 (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
4143702   การจัดการและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
4143703   ระบบแบบกระจาย (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)  
4143704   การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สาย (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4143705   การจัดการระบบปฏิบัติการ      3(2-2-5) 
4143706   การบริหารและการออกแบบเครือข่าย (ต้องเรียนวิชา 4142701 เครือข่าย1  

ผ่านมาก่อน)         3(2-2-5) 
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4143903   หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ1    3(2-2-5) 
4144601   ระบบการจัดการส านักงานอัตโนมัติ           3(2-2-5) 
4144602   เทคโนโลยีการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)  
4144902   หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ2    3(2-2-5) 

  2.5 กลุ่มวิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม         3   หน่วยกิต 
4144801   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา 4143902 โครงงาน 

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ผ่านมาก่อน)    3(350)  
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต  
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 

ที่เคยเรียนมาแล้ว รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             349            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย   

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
ระดับปรญิญำตร ี(หลักสตูร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร   

มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในท้องถิ่น สถานประกอบการ
ภาครัฐและเอกชน 
 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข 
วิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสามารถน าความรู้เหล่านี้ไปบูรณาการในการดูแลสุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม แก่ผู้ประกอบอาชีพ ทั้งในชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และชุมชนรอบสถานประกอบการ 

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านอาชีว 
อนามัยความปลอดภัย และด้านสาธารณสุข 

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในท้องถิ่น รวมถึงสถานประกอบการในภาครัฐและเอกชน 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 3.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ : Safety Officer) ในสถานประกอบการที่กฎหมาย
บังคับ  

3.2 วิทยากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
3.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน (Laboratory Officer) 
3.4 นักวิชาการด้านอาชีวอนามัย ในหน่วยงานภาครัฐ 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ 109 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     31     หน่วยกิต 
    2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    19 หน่วยกิต 
    2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                   6 หน่วยกิต 
    2.1.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข    6 หน่วยกิต   

2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข       30  หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต      

3. หมวดวิชำเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้ ทั้งในและนอกคณะ  
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ 109  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำนวิชำชีพ         31  หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์        19  หน่วยกิต 

 1552601   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
4011301   ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
4011302   ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0) 
4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4022503   ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
4022504   ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     1(0-3-0)  
4031101   ชีววิทยาเบื้องต้น        3(3-0-6)  
4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น       1(0-3-0) 

   2.1.2 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์              6   หน่วยกิต    
4091801   คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 

   2.1.3 กลุ่มวิชำพื นฐำนสำธำรณสุข          6   หน่วยกิต          
4172303   กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน       3(3-0-6) 
4172304   สรีรวิทยาพื้นฐาน        3(3-0-6) 

  2.2 กลุ่มวิชำชีพสำธำรณสุข                30  หน่วยกิต 
4171301   สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      3(3-0-6) 
4171302   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน     3(3-0-6) 
4172302   การปฐมพยาบาล         3(2-2-5) 
4172305   อนามัยสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
4172701   จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข    3(3-0-6) 
4173304   วิทยาการระบาด        3(2-2-5) 
4173305   หลักการป้องกันและควบคุมโรค      3(3-0-6) 
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4173801   อนามัยชุมชนและการฝึกปฏิบัติการชุมชน     3(2-2-5) 
4174701   การบริหารงานสาธารณสุข      3(3-0-6) 
4174904   ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข      3(2-2-5) 

  2.3. กลุ่มวิชำชีพเฉพำะสำขำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  ไม่น้อยกว่ำ   48   หน่วยกิต 
   2.3.1 กลุ่มวิชำอำชีวอนำมัย              14   หน่วยกิต 

4173405   พิษวิทยาส าหรับอาชีวอนามัย      2(2-0-4) 
4173406   อาชีวเวชศาสตร์         2(2-0-4) 
4173409   การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างาน     3(2-2-5) 
4174905   การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    1(0-2-1) 
9013801   เตรียมสหกิจศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต ให้เกรดเป็น S หรือ U)    1(45) 
9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
  หรือ 
4174803   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   6(640) 

   2.3.2 กลุ่มวิชำควำมปลอดภัย       10   หน่วยกิต 
4172402   กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย    2(2-0-4) 
4173703   การประเมินและการจัดการความเสี่ยง     3(2-2-5) 
4173407   การป้องกันอุบัติภัยและระงับอัคคีภัย      3(2-2-5) 
4174703   การบริหารจัดการความปลอดภัย      2(2-0-4) 

   2.3.3 กลุ่มวิชำวิศวกรรมทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  8   หน่วยกิต 
4172204   วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม     2(2-0-4) 
4173203   กลศาสตร์ของไหล       3(3-0-6) 
4173204   เทคโนโลยีการระบายอากาศและปรับอากาศ     3(3-0-6) 
4173606   การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี     3(3-0-6) 
4173607   การอนุรักษ์พลังงาน       3(3-0-6) 
4174204   การออกแบบและวางผังโรงงาน      3(3-0-6) 
4174205   เขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น      3(2-2-5) 

   2.3.4 กลุ่มวิชำกฎหมำยอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย    4   หน่วยกิต 
4173701   กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    2(2-0-4) 
4173702   มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 
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   2.3.5 กลุ่มวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรม       8  หน่วยกิต                    
4173408   สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย     3(3-0-6) 
4173410   การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
4173411   การฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม    2(1-2-3) 

   2.3.6 กลุ่มวิชำสนับสนุนวิชำชีพอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย   4   หน่วยกิต 
4174501   เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีวอนามัย     2(1-2-3) 
4174601   จิตวิทยาอุตสาหกรรม       2(2-0-4) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6   หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานอกเหนือ 
จากท่ีระบุไว้ได้ ทั้งในและนอกคณะ 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร ์     
Bachelor of Science Program in Mathematics 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร   

ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ สามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเอง และสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานสากล และตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ สามารถน าคณิตศาสตร์

ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 มีทักษะการคิด กระบวนการคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ มี

ความใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีระเบียบแบบแผนในการท างาน 
2.3 มีความรู้คู่คุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัว และแก้ปัญหาได้

ด้วยสติปัญญา เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม มีความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
3.2 ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา 
3.3 นักวิเคราะห์วางแผน วิจัยและประมวลผล 
3.4 นักวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์  
3.5 อาชีพในสายงานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เช่น งานพิจารณารับประกัน งานสินไหมทดแทน 
3.6 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
3.7 งานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่น งานด้านพยากรณ์ นักคณิตศาสตร์และสถิติ ในธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ                 ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  28  หน่วยกิต  
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์ 
การส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             356            Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน     28   หน่วยกิต 
 1552601   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

4011101   ฟิสิกส์1         3(3-0-6) 
4011102   ปฏิบัติการฟิสิกส1์(ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน) 1(0-3-0) 
4011103   ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
4011104   ปฏิบัติการฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011103 ฟิสิกส์2 ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน) 1(0-3-0) 
4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4031101   ชีววิทยาเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4091110   คณิตศาสตร์พื้นฐาน       3(2-2-5) 
4091201   แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
4091202   แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ   69  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชำเฉพำะด้ำนบังคับ   ให้เรียน      39  หน่วยกิต 

1552109   ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง         3(3-0-6) 
4092102   หลักการคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
4092203   แคลคูลัส3(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
4092204   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4092301   พีชคณิตเชิงเส้น1        3(2-2-5) 
4093303   พีชคณิตนามธรรม1        3(3-0-6) 
4093503   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข1(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4093601   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
4094206   ตัวแปรเชิงซ้อน (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
4094904   สัมมนาคณิตศาสตร์       1(0-2-1) 
4094905   โครงงานคณิตศาสตร์       2(1-2-3) 
4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
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4131101   การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี      3(2-2-5) 
4131301   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4131101 การเขียนโปรแกรมและ 

ขั้นตอนวิธี ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
2.2.2 วิชำเฉพำะด้ำนเลือก   ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์     ไม่น้อยกว่ำ   15  หน่วยกิต 

4093103   ทฤษฎีจ านวน          3(2-2-5) 
4092104   วิยุตคณิต        3(2-2-5) 
4093105   การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
4093106   ทฤษฎีเซต        3(3-0-6) 
4093205   แคลคูลัสขั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
4093302   พีชคณิตเชิงเส้น2 (ต้องเรียนวิชา 4092301 พีชคณิตเชิงเส้น1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4093404   ส ารวจเรขาคณิต        3(2-2-5) 
4093504   การค านวณทางคณิตศาสตร(์ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4093602   การวิเคราะห์เวกเตอร์       3(3-0-6) 
4094107   ทอพอโลยีเบื้องต้น       3(3-0-6) 
4094207   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย(ต้องเรียนวิชา 4092204 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
4094304   พีชคณิตนามธรรม2 (ต้องเรียนวิชา 4093303 พีชคณิตนามธรรม1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
4094505   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข2 (ต้องเรียนวิชา 4093402 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
4094603   การวิเคราะห์เชิงจริง       3(3-0-6) 
4094703   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น       3(3-0-6) 
4094906   หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์1      3(3-0-6) 
4094907   หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์2 (ต้องเรียนวิชา 4094906 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์1  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
2. กลุ่มวิชำกำรประยุกต์ใช้คณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 15  หน่วยกิต 

4112202   สถิติเชิงคณิตศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
4113301   การวิเคราะห์การถดถอย (ต้องเรียนวิชา 4111101 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ และ  

4092301 พีชคณิตเชิงเส้น1 ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
4113305   การวางแผนการทดลอง (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4113310   การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติส าหรับ 

วิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
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4113501   การวิจัยด าเนินงาน       3(2-2-5) 
4113601   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย      3(2-2-5) 
4114301   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4114309   ระเบียบวิธีวิจัย (ต้องเรียนรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสถิติผ่านมาก่อน)  3(2-2-5)    
4092701   การบัญชีการเงินส าหรับธุรกิจประกันภัย     3(2-2-5) 
4093702   คณิตศาสตร์การเงิน1(ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4093703   คณิตศาสตร์ส าหรับการประกันชีวิต1 (ต้องเรียนวิชา 4093702 คณิตศาสตร์การเงิน1  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4093704   การประกันวินาศภัย (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
4093705   ตัวแบบการอยู่รอด (ต้องเรียนวิชา 4093703 คณิตศาสตร์ส าหรับการประกันชีวิต1  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
4093706   ตัวแบบความสูญเสีย (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
4094707   คณิตศาสตร์การเงิน2 (ต้องเรียนวิชา 4093702 คณิตศาสตร์การเงิน1  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
4094708   คณิตศาสตร์ส าหรับการประกันชีวิต2 (ต้องเรียนวิชา 4093703 คณิตศาสตร์ส าหรับ 

การประกันชีวิต1 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม     ไม่น้อยกว่ำ    3   หน่วยกิต  

4094803   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์     3(270) 
   หรือ 

9013801   เตรียมสหกิจศึกษา (ไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา)   1(45) 
9013802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)  6(640) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ      

Bachelor of Science Program in Microbiology  
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะควบคู่ 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนี้ 
 คุณลักษณะด้านวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แตกฉานเชิง
ทฤษฎีและความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติในสาขาวิชาชีพจุลชีววิทยาทางการเกษตรและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีพฤตินิสัยของ
นักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง (Good Scientist) คือมีกระบวนคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถค้นคว้าต่อยอดความรู้ของตน
ได้อย่างไม่รู้จบ ซึ่งคุณลักษณะนี้จะเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับบัณฑิตในการสร้างความก้าวหน้าแก่ตนในการประกอบสัมมาอาชีพ 

คุณลักษณะด้านคุณธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมของพลเมือง
ดี (Good citizenship) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมของนักวิทยาศาสตร์ นั่นคือ การเคารพในข้อมูลและข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่ตบแต่งบิดเบือนเพื่อประโยชน์ส่วนตน และการรู้จักอุทิศตนในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้าง
คุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางจุลชีววิทยา ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ถึงระดับบูรณาการ คือ สามารถ
ประมวลความรู้และข้อมูลได้ ปฏิบัติได้ และประยุกต์ได้ โดยมุ่งเน้นความรู้เฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และจุลชีววิทยา
การเกษตร ซึ่งประกอบด้วยความรู้ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา การจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารและ
ความปลอดภัยทางอาหาร และการประยุกต์เทคโนโลยีจุลชีววิทยาในภาคการเกษตร  

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาที่มีคุณธรรมของพลเมืองดี คือ มีความเคารพในกฏระเบียบและบรรทัดฐานของ
สังคม มีจิตสาธารณะรู้จักใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีความเคารพในหลักวิทยาศาสตร์และความเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ ไม่ใช้ความรู้และหลักวิชาการในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้
ความรู้เพื่อการเสริมสร้างความเจริญยั่งยืนของตนและประเทศชาติ 
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3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
3.1 นักวิทยาศาสตร์ – นักวิจัยด้านจุลชีววิทยา 
3.2 นักนิติวิทยาศาสตร์ 
3.3 นักวิชาการในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ 

เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์ -จุลชีววิทยาทดสอบ หัวหน้าห้องปฏิบัติการทาง  
3.4 นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาของหน่วยงานต่างๆ 
3.5 ผู้ประกอบการธุรกิจและอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาเป็นพื้นฐาน 
3.6 บุคลากรทางการศึกษา 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           ให้เรียน  69  หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 21    หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   96  หน่วยกิต  

2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ            ให้เรียน  69  หน่วยกิต 
 4091801   คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5)  
 4111104   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
 1552109   ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง       3(3-0-6) 
 4011301   ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4011302   ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4021101   เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 

4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4031101   ชีววิทยาเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4031102   ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4022506   ชีวเคมีเบื้องต้น        3(2-2-5) 
4032201   จุลชีววิทยา        3(3-0-6) 
4032202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3-0) 
4033205   ราวิทยาเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4033206   ปฏิบัติการราวิทยาเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4033213   พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์       3(3-0-6) 
4033214   ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์      1(0-3-0) 
4034215   สรีรวิทยาของจุลินทรีย์       3(3-0-6) 
4034216   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์      1(0-3-0) 
4032203   การจัดจ าแนกแบคทีเรีย       3(3-0-6) 
4032204   ปฏิบัติการการจัดจ าแนกแบคทีเรีย      1(0-3-0) 
4032217   การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา      3(3-0-6)  
4032218   ปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา     1(0-3-0) 
4032219   การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา    3(3-0-6) 
4032220   ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา   1(0-3-0) 
4031103   ชีววิทยาของเซลล์        3(3-0-6) 
4031104   ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์      1(0-3-0) 
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4033403   จุลชีววิทยาทางการเกษตร       3(3-0-6) 
4033404   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร     1(0-3-0) 
4033501   จุลชีววิทยาทางอาหาร       3(3-0-6) 
4033502   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร      1(0-3-0) 
4034701   สัมมนาทางจุลชีววิทยา       2(1-2-3) 
4034702   โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา      3(0-4-5) 

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  21  หน่วยกิต 
4033207   สาหร่ายวิทยา        3(2-2-5) 
4033209   ไวรัสวิทยา        3(3–0-6) 
4034210   ชีววิทยาระดับโมเลกุล       3(3-0-6) 
4034211   พันธุวิศวกรรมของจุลินทรีย์      3(3-0-6) 
4033212   การเก็บรักษาจุลินทรีย์       3(2-2-5) 
4033218  การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ      3(2-2-5) 
4034219   ชีวสารสนเทศเบื้องต้น       3(2-2-5) 
4033301   วิทยาภูมิคุ้มกัน        3(2-2-5) 
4033302   พยาธิวิทยาของจุลินทรีย์       3(2-2-5) 
4034704   จุลชีววิทยาการสุขาภิบาล       3(2-2-5) 
4033401   จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
4033405   จุลชีววิทยาของดิน       3(2-2-5) 
4033407   การผลิตเห็ด        3(2-2-5) 
4034408  การประยุกต์จุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช     3(2-2-5) 
4033409   โรคพืชวิทยา        3(2-2-5) 
4034503   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
4034505   เทคโนโลยีการหมัก       3(2-2-5) 
4034507   การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร     3(2-2-5) 
4033509   ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี       3(2-2-5) 
4033510   ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์      3(2-2-5) 
4033511   เอนไซม์จากจุลินทรีย์       3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ    ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
9013801   เตรียมสหกิจศึกษา                 1(45) 
9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640)      
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2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
4034601   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา    1(45) 
4034602   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา     5(250) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology  
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร   

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร น าความรู้คู่คุณธรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น” เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะในการพัฒนาอาหารทั้งในระดับชุมชนและระดับสากล  
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  
 2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปใช้ประโยชน์ในการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2.4 เพื่อผลติบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

 3.1 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 3.2 นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร 
 3.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหารในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 3.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในอาหาร อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ด้านอาหาร 

 3.6 เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการด้านอาหาร   
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน      46    หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ     41    หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 9    หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7    หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 
  รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  103  หน่วยกิต  

 2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำน       46   หน่วยกิต 
 1552109 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง       3(3-0-6) 
 1552601 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
 4091101 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
 4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6)  
 4011302 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น       1(0-3-0)  
 4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4021102  ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4021303 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น        3(2-2-5)  
 4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรียนวิชา 4021101  
   เคมีเบื้องต้น และ 4091102 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 4022405 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   1(0-3-0)  
 4022605 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรียนวิชา  
   4021101 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)       3(3-0-6)  
 4022606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-0)  
 4023503 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรียนวิชา 4021303  
   เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ผ่านมาก่อน)       3(3-0-6) 
 4023504 ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   1(0-3-0) 
 4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น        3(3-0-6)  
 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4032201 จุลชีววิทยา        3(3-0-6) 
 4032202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3-0) 
 4091102* คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 5071601 อาหารและโภชนาการ       3(3-0-6) 
 หมำยเหตุ  *เป็นวิชาบังคับเรียนและได้รับค่าระดับคะแนน S โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
 หลักสูตรสาขาวิชานี้  
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 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ              41   หน่วยกิต 
 5073706 เคมีอาหาร        3(2-2-5) 
 5073707 การวิเคราะห์อาหาร       3(2-2-5) 
 5073202 จุลชีววิทยาทางอาหาร       3(3-0-6) 
 5073203 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร       1(0-3-0) 
 5072307 การแปรรูปอาหาร1       3(2-2-5) 
 5073309 การแปรรูปอาหาร2 (ตอ้งเรียนวิชา 5072307 การแปรรูปอาหาร1 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 5073502 วิศวกรรมอาหาร1         3(2-2-5) 
 5073504 วิศวกรรมอาหาร2 (ต้องเรียนวิชา 5073502 วิศวกรรมอาหาร1 ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
 5073102 การควบคุมคุณภาพอาหาร       3(2-2-5) 
 5073104 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร     3(2-2-5) 
 5073105 มาตรฐานและการประกันคุณภาพอาหาร     3(3-0-6) 
 5073407 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร     3(3-0-6)  
 5073408 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร      3(2-2-5) 
 5073906 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    1(1-0-2) 
 5074908 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    3(2-2-5)  

 2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก            ไม่น้อยกว่ำ 9    หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 5074401 เทคโนโลยีธัญชาติ       3(2-2-5) 
 5074402 เทคโนโลยีขนมอบ       3(2-2-5) 
 5074403 เทคโนโลยีนม        3(2-2-5) 
 5074404 เทคโนโลยีเนื้อ        3(2-2-5) 
 5074405 เทคโนโลยีผักและผลไม้       3(2-2-5) 
 5074406 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม       3(2-2-5) 
 5074407 เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน       3(2-2-5) 
 5074408 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส    3(2-2-5) 
 5074423 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร     3(3-0-6) 

 2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ    7    หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801** เตรียมสหกิจศึกษา                         1(45) 
 9014802** สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640)  
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 2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 5073801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   1(45) 
 5074802* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต้องเรียนวิชา  
   5073801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   การอาหาร ผ่านมาก่อน)          6(640) 
 หมำยเหตุ * และ ** หมายถึงวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 โดยเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน 7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา  
 ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม    

Bachelor of Science Program in Environmental Science 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร   

 ความรู้ คู่คุณธรรม น าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียน การสอนโดยมีวัตถุประสงค์           

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
2.1 มีความรู้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ         

ทั้งยังสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้            

ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
2.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 2.4 มีความสามารถในการวิจัย การตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 3.1 นักประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 3.2 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 3.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 3.4 นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 หมำยเหตุ อาชีพที่สามารถประกอบได้ในข้อ 3.1 – 3.3 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีควบคุม 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ 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. หมวดวิชำเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ          ไม่น้อยกว่ำ   102  หน่วยกิต  

 2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำน     ไม่น้อยกว่ำ 41   หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มวิชำแกน      ให้เรียน  26   หน่วยกิต 

 4091201 แคลคูลัส1        3(2-2-5) 
 4091202  แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
 4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4021102  ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
 4021103 เคมีพื้นฐาน        3(3-0-6) 
 4021104  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน       1(0-3-0) 
 4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น       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 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์เฉพำะด้ำน    ให้เรียน  15   หน่วยกิต 
 4062107  เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
 4062108  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม      1(0-3-0) 
 4022301   เคมีอินทรีย์1                        3(3-0-6) 
 4022302  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1            1(0-3-0)  
 4023501   ชีวเคมีพื้นฐาน          3(3-0-6)  
 4023502   ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน        1(0-3-0) 
 4111104  สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 

 2.2 วิชำเฉพำะด้ำนบังคับ    ให้เรียน  42   หน่วยกิต  
   วิชำพื นฐำนทำงส่ิงแวดลอ้ม 
 4061102  นิเวศวิทยากับสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
 4061103  หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       3(3-0-6)  
   วิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 4062405 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง      3(2-2-5) 
 4062406 การควบคุมมลพิษในดิน        3(2-2-5) 
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 4063405 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
 4062202 การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด      3(3-0-6) 
 4062302 เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย    3(2-2-5) 
 4063312 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย       3(2-2-5)  
   วิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
 4063211 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 4063212 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
 4063213 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองมรดกโลก   3(3-0-6) 
 4063214 กฎหมายสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
   วิชำกำรวิจัยและจริยธรรม 
 4063502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 4063601 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       1(0-2-1) 
 4064502 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     2(0-4-2) 

 2.3 วิชำเฉพำะด้ำนเลือก     ไม่น้อยกว่ำ 12   หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 4061104 หลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน      3(2-2-5) 
 4062109 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)  
 4062110 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม       1(0-3-0)  
 4062111 นิเวศวิทยาเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
 4062112 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย      3(2-2-5) 
 4063215 การประเมินวัฏจักรชีวิต        3(2-2-5)  
 4063216 เทคโนโลยีการจัดการการพังทลายของหน้าดิน    3(3-0-6) 
 4063217 การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 4063218 การจัดการของเสียอันตราย      3(3-0-6) 
 4063219 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม       3(3-0-6)  
 4063220 ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
 4063221 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ (ต้องเรียนวิชา 4063212 การวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6) 
 4063313 การส ารวจระยะไกลเบื้องต้น      3(2-2-5) 
 4063406 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
 4063407 เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน      3(3-0-6) 
 4063408 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน      3(3-0-6) 
 4064201 การย่อยสลายและการฟื้นฟูทางชีวภาพ      3(3-0-6) 
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 4064202 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 4064203 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ   3(3-0-6) 
 4064204 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและมลพิษทางน้ า    3(3-0-6) 
 4064205 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 4064206 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
 4064301 แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

  2.4 วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม     ให้เรียน  7    หน่วยกิต 
  2.4.1 กลุ่มวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 

 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา                         1(45) 
 4063604 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม      1(45) 

  2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
 9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 4064605 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม               6(640) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต  

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ า  
 กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช    

Bachelor of Science Program in Plant Production Technology  
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร   

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สร้างสรรค์นวัตกรรม และบริหารจัดการผลิตผล
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร

และเทคโนโลยีชีวภาพ 
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในการวิจัยและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตสินค้ าเชิง

นวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยี เพื่อการท าธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
3.1 เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ท าหน้าที่ควบคุมดูแลการผลิตพืชและการเกษตร โดยใช้

เทคโนโลยีลดแรงงาน พัฒนานวัตกรรมการเกษตรในฟาร์ม 
3.2 ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm manager) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ท าหน้าที่บริหารจัดการ และพัฒนาด้าน

ธุรกิจพืชและการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการเกษตร 
3.3 นักวิชาการหรือพนักงานในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (smart farm advisor) บริษัทธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจฟาร์มเกษตร 

ท าหน้าท่ีออกแบบ เลือกเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ควบคุมการผลิต บริหารจัดการธุรกิจหรือฟาร์มเกษตร และจัดการ
ผลิตผลเกษตร ควบคุมดูแล การตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา ขนส่ง -ซื้อขาย หรือ
น าเข้าและสงออกผลิตผลทางการเกษตร  

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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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  72 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7  หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ า 

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ   94  หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ            ให้เรียน 72 หน่วยกิต 

1552601 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    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 ชีววิทยาเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4091801 คณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5)  
4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
4992101 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
5161101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช      3(2-2-5) 
5161102 เทคโนโลยีการผลิตพืชเบื้องต้น      3(2-2-5) 
5161104 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช      3(2-2-5) 
5162101 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ต้องเรียนวิชา 4031102  

ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
5162102 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน      3(2-2-5) 
5162103 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เบื้องต้น      3(2-2-5) 
5162106 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร     3(2-2-5) 
5162107 จุลชีววิทยาเพื่อการผลิตพืช       3(2-2-5) 
5163101 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช       3(2-2-5) 
5163102 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพืช    3(2-2-5) 
5163103 นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น     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 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก            ไม่น้อยกว่ำ 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 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน      3(2-2-5) 
5163215 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงดิน     3(2-2-5) 
5163216 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์      3(2-2-5) 
5163218 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ   3(2-2-5) 
5163219 โรคพืชและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ     3(2-2-5) 
5163220 เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์     3(2-2-5) 
5163221 เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร    3(2-2-5) 
5163222 เทคโนโลยีการผลิตไม้น้ าเศรษฐกิจ      3(2-2-5)  

2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ    ไม่น้อยกว่ำ 7    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801     เตรียมสหกิจศึกษา                1(45)  
 9014802     สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 

2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  
5163304 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช   1(45)   
5164305 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  (ต้องเรียนวิชา 5163304  

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านมาก่อน) 6(640)  
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต  

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน 
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำร              

Bachelor of Engineering Program in Engineering Management 
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถน าศาสตร์วิศวกรรมไปบูรณาการกับการจัดการด้านต่างๆ  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเศรษฐกิจและสังคม 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎี และทักษะปฎิบัติทางวิศวกรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน        
การประกอบอาชีพได้ 
 2.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสถานประกอบการในภาครัฐ
และเอกชน  
 2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรรม และบุคคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับการเป็นผู้น าเพียงพอที่จะสามารถด าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
 2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 วิศวกรการจัดการและประเมินโครงการ  
3.2 วิศวกรฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
3.3 ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก ในสถานประกอบการ  
3.4 วิศวกร นักวิชาการ นักวิจัย นักออกแบบ  
3.5 ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม  
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 109  หน่วยกิต  
  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ      48  หนวยกิต 

    2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  21 หนวยกิต 
    2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม    27 หนวยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะดาน     ไม่น้อยกว่า     61  หนวยกิต 
      2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการ   48 หนวยกิต 
      2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
       2.2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   7 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรวมถึงรายวิชา 

ที่เทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  109  หน่วยกิต 

  2.1 วิชำพื นฐำนวิชำชีพ          48  หน่วยกิต 
   2.1.1 กลมุวิชำพื นฐำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์   21  หนวยกิต 
 6001301   คณิตศาสตร์วิศวกรรม1       3(3-0-6) 

6001302   คณิตศาสตร์วิศวกรรม2 (ต้องเรียนวิชา 6001301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1  
ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 

6002303   คณิตศาสตร์วิศวกรรม3 (ต้องเรียนวิชา 6001302 คณิตศาสตร์วิศวกรรม2  
ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 

4011101   ฟิสิกส์1         3(3-0-6)  
4011102   ปฏิบัติการฟิสิกส์1 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ควบคู่กัน หรือผ่านมาก่อน) 1(0-3-0) 
4011103   ฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011101 ฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6)  
4011104   ปฏิบัติการฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4011103  ฟิสิกส์2 ควบคู่กัน หรือผ่านมาก่อน) 1(0-3-0) 
4021101   เคมีเบื้องต้น         3(3-0-6) 
4021102   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 

2.1.2 กลุมวิชำพื นฐำนวิศวกรรม           27 หนวยกิต 
6232201   กลศาสตร์วิศวกรรม       3(2-2-5) 
6232202   วัสดุวิศวกรรม        3(2-2-5) 
6232203   สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6) 
6232301   วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน       3(2-2-5) 
6232501   เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5)  
6232204   เทอร์โมไดนามิกส์        3(2-2-5) 
6231501   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
6232101   กรรมวิธีการผลิต        3(2-2-5) 
6234111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและน าเสนอทางวิศวกรรม   3(2-2-5) 

2.2 วิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ  61  หน่วยกิต 
   2.2.1 กลุ่มวิชำบังคับ        48  หน่วยกิต 

6232102   การจัดการเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    3(2-2-5) 
6232103   การจัดการองค์กรและจิตวิทยาอุตสาหกรรม     3(3-0-6)  
6233106   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม             3(3-0-6)   
6233107   กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 
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6233601   วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
6233109   มลพิษทางอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
6233110   ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
6232601   การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม      3(2-2-5) 
6232205   การวิจัยการด าเนินงาน       3(2-2-5) 
6233401   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม           3(3-0-6) 
6233104   การวางแผนและควบคุมการผลิต         3(2-2-5) 
6233105   การศึกษาการท างาน       3(2-2-5) 
6233108  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม       3(2-2-5)                 
6233202   การจัดการควบคุมคุณภาพ       3(2-2-5) 
6233801   โครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ1     3(2-2-5) 
6234802   โครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ2 (ต้องเรียนวิชา 6233801 โครงงานพิเศษ 

วิศวกรรมการจัดการ1 ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
2.2.2 กลุ่มวิชำเลือกวิศวกรรมกำรจัดกำร   ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต 

6234501   เทคโนโลยีแคด-แคม       3(2-2-5) 
6234302   ระบบควบคุมอัตโนมัติ       3(2-2-5)  
6234502   การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ        3(2-2-5)  
6234207   การจ าลองสถานการณ์ (ต้องเรียนวิชา 6232205 การวิจัยการด าเนินงาน  

ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
6234208   การออกแบบพารามิเตอร์       3(2-2-5) 
6234303   ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์        3(2-2-5)  
6234304   เครื่องกลไฟฟ้า        3(2-2-5) 
6234305   การขับเคลื่อนด้วยก าลังไฟฟ้า      3(2-2-5) 
6234306   หุ่นยนต์อุตสาหกรรม       3(2-2-5) 

2.2.3 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม        7 หน่วยกิต 
   2.2.3.1 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

6233901   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ    1(45) 
6234901   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ    6(640) 

   หรือ 
   2.2.3.2 วิชำสหกิจศึกษำ 

9013801   การเตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
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ข้อก ำหนดเฉพำะ 
  นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน รายวิชาดังกล่าวและได้รับค่าระดับคะแนน S หรือ U  

โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 รำยวิชำปรับพื นฐำน 

6001201   งานฝึกฝีมือพื้นฐาน       3(0-6-3) 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 

  เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรวมถึงรายวิชาที่ 
เทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ     

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร   

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อป้อนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ราชการและเอกชน โดยบัณฑิต
มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างมี ระบบและสามารถน าไป
แก้ปัญหาจริงได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาและวิจัยในระดับที่สูงยิ่งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ต้องมีส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นโดยผดุงไว้ซึ่งความมีวินัย 
จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไปเป็นอย่างดี และมีความช านาญเฉพาะสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถด้านวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
2.4 เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 วิศวกรไฟฟ้า  
3.2 วิศวกรโรงงาน 
3.3 ผู้รับผิดชอบดา้นพลังงาน 
3.4 วิศวกรที่ปรึกษาทางด้านไฟฟ้า 
3.5 วิศวกรโครงการทางด้านไฟฟ้า 
3.6 วิศวกรออกแบบทางด้านไฟฟ้า 
3.7 ผู้ประกอบการอิสระ 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 113 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   21 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    24 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ     62 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    (ไม่นับหน่วยกิต) 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 

ที่เรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนด 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  113  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์     21 หน่วยกิต 
4011203   ฟิสิกส์วิศวกรรม1        3(3-0-6) 
4011204   ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม1 (ต้องเรียนวิชา 4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม1 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        1(0-3-0) 
4011205   ฟิสิกส์วิศวกรรม2 (ต้องเรียนวิชา 4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
4011206   ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม2 (ต้องเรียนวิชา 4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม2 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        1(0-3-0) 
4021117   เคมีวิศวกรรม        3(3-0-6)  
4021118   ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม       1(0-3-0) 
6011101   คณิตศาสตร์วิศวกรรม1       3(3-0-6) 
6011102   คณิตศาสตร์วิศวกรรม2 (ต้องเรียนวิชา 6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6)  
6012101   คณิตศาสตร์วิศวกรรม3 (ต้องเรียนวิชา 6011102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม2  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
  2.2 กลุ่มวิชำพื นฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์     24  หน่วยกิต 

6011201   เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5) 
6011202   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
6011203   กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
6011204   วงจรไฟฟ้า1(ต้องเรียนวิชา 6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)  
6012205   อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม1       3(3-0-6) 
6012206   วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6)  
6012207   สนามแม่เหล็กไฟฟ้า(ต้องเรียนวิชา 4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม2 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        3(3-0-6) 
6013208   ระบบควบคุม (ต้องเรียนวิชา 6012101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม3 ผ่านมาก่อน  

หรือเรียนควบคู่กัน)       3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ        62   หน่วยกิต 

6011301   พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ     3(2-2-5) 
6012301   วงจรไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6011204 วงจรไฟฟ้า1 ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6)  
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6012302   ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (ต้องเรียนวิชา 6011301 พื้นฐาน 
วงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)    3(2-2-5)  

6012303   เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
6012304   ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า1 (ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        1(0-3-0) 
6012305   ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม2  

ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)      1(0-3-0)  
6012306   อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม2(ต้องเรียนวิชา 6012205 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
6012307   เครื่องจักรกลไฟฟ้า1(ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        3(3-0-6)  
6012308   ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า1 (ต้องเรียนวิชา 6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า1  

ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)       1(0-3-0)  
6013301   เครื่องจักรกลไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า1  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
6013302   ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6013301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2  

ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)       1(0-3-0)  
6013303   ปฏิบัติการระบบควบคุม (ต้องเรียนวิชา 6013208 ระบบควบคุม ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        1(0-3-0)  
6013304   ระบบไฟฟ้าก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า2 ผ่านมาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่กัน)        3(3-0-6) 
6013305   สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6)  
6013306   การออกแบบระบบไฟฟ้า       3(3-0-6) 
6013307   โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย      3(3-0-6) 
6013308   ระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้     3(2-2-5)  
6013309   วิศวกรรมส่องสว่าง       3(3-0-6) 
6014301   อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม2 ผ่านมาก่อน 

หรือเรียนควบคู่กัน)       3(3-0-6) 
6014302   การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6013304 ระบบไฟฟ้าก าลัง  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
6014303   ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6014302 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  

ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)      1(0-3-0) 
6014304   วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (ต้องเรียนวิชา 6012207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
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6014901   โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1       1(1-0-2) 
6014902   โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า2 (ต้องเรียนวิชา 6014901 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1  

ผ่านมาก่อน)        3(1-5-3) 
6014305   การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6013304 ระบบไฟฟ้าก าลัง  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6)  
6014306   ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง (ต้องเรียนวิชา 6014305 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง  

ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)      1(0-3-0) 
  2.4 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก     ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 

6012401   การขับเคลื่อนด้วยก าลังไฟฟ้า      3(3-0-6) 
6012402   การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6)  
6012403   ระเบียบวิธีเชิงเลข (ต้องเรียนวิชา 6011202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
6012404   เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์      3(3-0-6) 
6012405   โปรแกรมประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า     3(2-2-5) 
6012406   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6)  
6013401   ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
6013402   เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลังและการควบคุม    3(3-0-6) 
6013403   ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้าก าลัง      3(3-0-6) 
6013404   ระบบฝังตัว        3(2-2-5) 
6013405   ไฟฟ้าอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
6013406   สัญญาณและระบบ       3(2-2-5) 
6013407   การออกแบบตัวกรองสัญญาณ      3(3-0-6) 
6013408   แนะน าวิชาชีพวิศวกรรม       3(3-0-6) 

2.5 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ       (ไม่นับหน่วยกิต) 
6013801   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า (ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)      5(450) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว 
หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนด 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม        

Bachelor of Technology Program in Industrial Technology (Continuing Program) 
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตรต่อเนื่อง)  
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร   

ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาชีพ ทักษะปฏิบัติ และวิชาการ สามารถประยุกต์ และ/หรือเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตรงกับความต้องของตลาดแรงงาน ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน 

2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และทักษะปฏิบัติ  โดยสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง  
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทักษะปฏิบัติ และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูง 
 

 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 บุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต 
3.2 บุคลากรฝ่ายการผลิตในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม 
3.3 บุคลากรฝ่ายบริหารในภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรม 
3.4 บุคลากรฝ่ายควบคุมคลังสินค้าหรือคลังพัสดุในภาครัฐและเอกชน 
3.5 บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชน 

 3.6 บุคลากรฝ่ายวางแผนควบคุมการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรม 
3.7 ประกอบธุรกิจส่วนตัวในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า  หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป    ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3  หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

 (เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้ อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต โดยให้มีจ านวน
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

* ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 55 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน    ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

 * ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาแล้วจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

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. หมวดวิชำเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  18  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
  ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้เรียนในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เมื่อนับรวมกับรายวิชา  

ที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือ่ง) นี้ รวมแล้วต้องไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   55 หน่วยกิต 

  2.1 วิชำเฉพำะพื นฐำน          ไม่น้อยกว่ำ 18  หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชำพื นฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ให้เรียน 6  หน่วยกิต 

5651101 สถิติส าหรับงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
5651102 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 

2.1.2 กลุ่มวิชำพื นฐำนทำงเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่ำ 12  หน่วยกิต 
5651201 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน      3(2-2-5) 
5651202 วัสดุอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
5651203 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ    3(2-2-5) 
5652201 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
5652202 การจัดการอุตสาหกรรมยุคใหม่      3(3-0-6) 
5652203 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
หมำยเหตุ  ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาแล้วจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

2.2 วิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ 33  หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชำเทคโนโลยีเฉพำะด้ำน        ไม่น้อยกว่ำ 30  หน่วยกิต 
- บังคับเรียน     ให้เรียน  24  หน่วยกิต 

5651301 หลักการจัดการการบริหารองค์กร      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) 
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- เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่ำ 6  หน่วยกิต 
เทคโนโลยีอุตสำหกำร 

5651305 เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
5652305 ระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
5652306 เทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ    3(2-2-5) 
5652307 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต    3(2-2-5) 
5652308 วิศวกรรมคุณค่า        3(3-0-6) 
5652309 การศึกษางานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
  เทคโนโลยีไฟฟ้ำ 
5652401 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ในกระบวนการผลิต   3(2-2-5)  
5652402 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยสวิตช์แม่เหล็กและพีแอลซี   3(2-2-5) 
5652403 การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์   3(2-2-5) 
5652404 การออกแบบและประยุกต์ใช้งานพีแอลซีในระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
5652405 การออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการฝังตัว    3(2-2-5) 

   เทคโนโลยีอื่นๆ 
5652501 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     3(2-2-5) 
5652502 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
5652503 การบ ารุงรักษาทางอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลอัตโนมัติ   3(2-2-5) 

2.2.2 กลุ่มวิชำโครงกำร   ให้เรียน  3  หน่วยกิต 
5652901 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 

2.3 วิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   ให้เรียน  4  หน่วยกิต 
5652801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   1(45) 

 5652802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต้องเรียนวิชา 5512801   
   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านมาก่อน) 3(320) 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา  
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หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำสำธำรณสขุศำสตร ์   

Bachelor of Public Health Program in Public Health  
ระดับปริญญำตร ี(หลักสูตร 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร   

 “ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นผู้น าด้านสาธารณสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน วิเคราะห์ปัญหาและเหตุ

ปัจจัยทางสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถวางแผนปฏิบัติการด าเนินการ ควบคุมก ากับและประเมินผลแผนงานโครงการ

สาธารณสุข 
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในการท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับชุมชนและสาขาวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ 
 2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเฝ้าระวังปัญหาและรายงานความ
เคลื่อนไหว สถานการณ์ทางสาธารณสุขและปัจจัยก าหนดปัญหาสุขภาพ 
 2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในการเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า จัดฝึกอบรมและพัฒนางานอนามัยชุมชน 
 2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันและ
ควบคุมปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 3.1 นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ของภาครัฐและภาคเอกชน 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ 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. หมวดวิชำเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ         ไม่น้อยกว่ำ   109  หน่วยกิต  
 2.1 กลุ่มพื นฐำนวิชำชีพ           ไม่น้อยกว่ำ 36   หน่วยกิต 
4011105 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(2-2-5) 

 4021101 เคมีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น       1(0-3-0) 
4022507 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(3-0-6) 
4022508 ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     1(0-3-0) 
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น       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 การสาธารณสุขท่ัวไป        2(2-0-4) 
4072106 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข     3(3-0-6) 
4072511 อนามัยครอบครัว        3(2-2-5) 
4072701 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการสาธารณสุข     3(3-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชำชีพสำธำรณสุข         ไม่น้อยกว่ำ 30   หน่วยกิต 
4072207 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      3(3-0-6) 
4072512 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       3(3-0-6) 
4072702 ชีวสถิติ         3(3-0-6) 
4072703 อนามัยสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
4073521 การช่วยเหลือเบื้องต้น       3(2-2-5) 
4073701 ระบาดวิทยา        3(3-0-6) 
4073702 จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข     3(3-0-6) 
4073703 การป้องกันและควบคุมโรค       3(2-2-5) 
4073801 การฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ     3(2-2-5) 
4074304 การบริหารงานสาธารณสุข      3(3-0-6)  
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 2.3 กลุ่มวิชำชีพเฉพำะสำขำสำธำรณสุขศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ  36  หน่วยกิต 
4072310 การคุ้มครองผู้บริโภค       3(3-0-6) 
4072313 โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ        2(2-0-4) 
4073204 การให้ค าปรึกษาด้านสาธารณสุข      2(1-2-3) 
4073310 การประยุกต์วิธีการทางระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 
4073409 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข    3(2-2-5) 
4073410 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข    2(1-2-3) 
4073522 การดูแลและบ าบัดโรคเบื้องต้น       3(2-2-5) 
4073608 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ      3(3-0-6) 
4073704 การใช้ยาเบื้องต้น        2(1-2-3) 
4073706 อนามัยโรงเรียน        2(1-2-3) 
4073903 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข      3(2-2-5) 
4074305 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข       2(2-0-4) 
4074609 การวางแผนและประเมินผลโครงการสาธารณสุข    3(2-2-5) 
4074703 อนามัยชุมชน        3(2-2-5) 
 2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ 7  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
  2.4.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
4073802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4073801   

   การฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ผ่านมาก่อน)    1(45) 
4074806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์  (ต้องเรียนวิชา 4073802 การเตรียมฝึก 

   ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านมาก่อน)          6(640) 
  หรือ 
  2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ          
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 4073801 การฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ   

   ผ่านมาก่อน)           1(45) 
9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต  

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา  
 ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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สำระส ำคัญของหลักสูตร คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 
หลักกำร 
 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนนครศรีอยุธยา ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิต
ก าลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาและ
วิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลง  ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิด
โอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและยึด
หลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนน าไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม 
 
จุดมุ่งหมำย 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของ
สังคมและท้องถ่ิน โดยมีมีคุณสมบัติดังนี ้

1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ และทักษะ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประกอบอาชีพอิสระได้ 
2. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาการทางด้านบริหารธุรกิจและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 

การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม 
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านศิลปศาสตร์ อันจะน าไปสู่

การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี 
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สำขำวิชำ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร  มีจ ำนวนทั งหมด  11  สำขำวิชำ  ดังนี  
1.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญช ี
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มีจ านวน 8 สาขาวิชา  คือ 
     1) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์   

2) สาขาวิชาการตลาด  
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
4) สาขาวิชาการจัดการ  
5) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์   

      6) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน      
7) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 
8) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มีจ านวน 1 สาขาวิชา คือ การท่องเที่ยว 
4.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  มีจ านวน 1 สาขาวิชา คือ เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต               
Bachelor of Accountancy 
ระดับปริญญำตร ี(ปริญญำตรี 4 ปี)   
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

ประยุกต์ใช้บัญชีจากหลักการบนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ทางบัญชีอย่างลึกซึ้ง สามารถน าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งมีความรู้รอบในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจอื่นๆ สามารถน าความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับความรู้ทาง
บัญชีได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิด การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ การเป็นผู้ประกอบการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและความก้าวหน้าในเทคโนโลยี 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งตนเองและพร้อมในทุกสถานการณ์ มีเจตคติที่ดีเพื่อจะน าวิชาชีพมาพัฒนา
และให้บริการทางวิชาชีพกับท้องถ่ินอย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้ารับการท างานใน
องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ด้านการท าบัญชี     3.2 ด้านการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
 3.3 ด้านบัญชีบริหาร     3.4 ด้านการบัญชีภาษีอากร 
 3.5 ด้านการวางระบบบัญชี    3.6 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
 3.7 ด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและบัญชี 
 3.8 ผู้บังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
 3.9 ด้านการบริหารการเงิน และด้านบริหารธุรกิจสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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โครงสร้ำงหลักสูตร  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 102 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า    48   หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ไม่น้อยกว่า    51   หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 

3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน  
การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 รวมทั้ง 
ไม่สามารถเลือกเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ  
เป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรนี้ 
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ข้อก ำหนดเพิ่มเติม 
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่1/2555 สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะพิจารณารับรองปริญญาหรอืประกาศนียบตัร 

ในวิชาการบัญชี เพื่อประโยชนใ์นการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ของสถาบันอุดมศึกษาที่ 
เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี ในระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมีโครงสร้างหลักสตูรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และจะพิจารณาคุณสมบัติส าหรับผู้ต้องการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีท่ีส าเร็จ 
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับ การรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯข้างต้น ดังนั้นรายวิชาดังต่อไปนี้  
หากนักศึกษาเคยเรียนมาแล้ว ก็ยังต้องเรียนซ้ าอีกเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

 
ล ำดับ
ท่ี 

รำยวิชำตำมประกำศ 
สภำวิชำชีพบัญชีที่ 1/2555 

รำยวิชำในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

จ ำนวน 
หน่วยกิต 

1 การบัญชีข้ันต้น/ชั้นต้น 3521106 การบัญชีชั้นต้น  3(2-2-5) 
2 การบัญชีข้ันกลาง/ชั้นกลาง 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 

3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

3 การบัญชีข้ันสูง/ชั้นสูง 3524104 การบัญชีชั้นสูง 1 
3524105 การบัญชีชั้นสูง 2 

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

4 การบัญชีต้นทุน 3522109 การบัญชีต้นทุน 1 
3522110 การบัญชีต้นทุน 2 

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

5 การสอบบัญชี 3524312 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 
6 การภาษีอากร 3523405 การภาษีอากร 

3524205 การบัญชีภาษีอากร 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           402          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  102  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชำแกน     ไม่น้อยกว่ำ   48  หน่วยกิต 
1551605   ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 
1552109   ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง       3(3-0-6) 
2562307   กฎหมายส าหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ1    3(3-0-6) 
2562308   กฎหมายส าหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ2 (ต้องเรียนวิชา 2562307 กฎหมาย 

ส าหรับนักบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ1 ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 
3531101   การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 
3523405   การภาษีอากร        3(3-0-6) 
3541101   หลักการตลาด        3(3-0-6) 
3561101   องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
4091801   คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       3(3-0-6) 
4112105   สถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1       3(3-0-6) 
3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1  

ผ่านมาก่อน)         3(3-0-6) 
3614304   การค้าและการเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
3621101   การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
4113504   การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ     ไม่น้อยกว่ำ  51  หน่วยกิต 
3521106   การบัญชีช้ันต้น        3(2-2-5) 
3522107   การบัญชีช้ันกลาง1 (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีช้ันต้น ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
3522108   การบัญชีช้ันกลาง2 (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีช้ันต้น ผ่านมาก่อน)  3(2-2-5) 
3522109   การบัญชีต้นทุน1 (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
3522110   การบัญชีต้นทุน2 (ต้องเรียนวิชา 3522109 การบัญชีต้นทุน1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
3524318   รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1  

และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)    3(2-2-5) 
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3524104   การบัญชีช้ันสูง1 (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1 และ 3522108  

การบัญชีช้ันกลาง2 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
3524105   การบัญชีช้ันสูง2 (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1 และ 3522108  

การบัญชีช้ันกลาง2 ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
3524106   ทฤษฎีบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1 และ 3522108  

การบัญชีช้ันกลาง2 ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6)  
3524205   การบัญชีภาษีอากร (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีช้ันต้น และ 3523405  

การภาษีอากร ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
3524312   การสอบบัญช ี(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1 และ 3522108  

การบัญชีช้ันกลาง2 ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6) 
3524313   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1  

และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 
3524314   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1 และ  

3522108 การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 
3524315   การวิจัยทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  

การบัญชีช้ันกลาง2 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
3523204   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1 และ 

3522108 การบัญชีชั้นกลาง2 ผ่านมาก่อน)    3(3-0-6) 
3524316   โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชั้นต้น และ  

3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)   3(2-2-5) 
3524319   การก ากับดูแลกิจการ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1, 3522108  

การบัญชีช้ันกลาง2 และ 3524313 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 

  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  3  หน่วยกิต 
   เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในกลุ่มวิชาเลือกต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ซึ่งไม่จ าเป็น 

ต้องอยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน  
   กลุ่มวิชำบัญชีกำรเงิน 

3523201   การบัญชีธนาคาร (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีช้ันกลาง2 ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6) 

3523202   การบัญชีเฉพาะกิจ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีช้ันกลาง2 ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6) 
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3523203   การบัญชีโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  

การบัญชีช้ันกลาง2 ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6) 
3523210   การบัญชีสหกรณ์ (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1 และ 3522108  

การบัญชีช้ันกลาง2 ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6) 
3524903   สัมมนาการบัญชีการเงิน (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีช้ันกลาง1 และ 3522108  

การบัญชีช้ันกลาง2 ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6) 
   กลุ่มวิชำกำรบัญชีบริหำร 

3524317   การบัญชีสิ่งแวดล้อม (ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 3522108  
การบัญชีช้ันกลาง2 ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6) 

3524902   สัมมนาการบัญชีบริหาร (ต้องเรียนวิชา 3522110 การบัญชีต้นทุน2  
ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 

   กลุ่มวิชำกำรตรวจสอบ 
3524309   การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ต้องเรียนวิชา 3524312 การสอบบัญชี  

และ3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
3524906   สัมมนาการสอบบัญช ี(ต้องเรียนวิชา 3524312 การสอบบัญชี ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
3524907   สัมมนาการตรวจสอบภายใน (ต้องเรียนวิชา 3524313 การตรวจสอบภายในและ 

การควบคุมภายใน ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6) 
   กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 

3523307   การวางระบบบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3521106 การบัญชีชั้นต้น และ 3522109  
การบัญชีต้นทุน1 ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 

3524908   สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3524314  
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)     3(3-0-6) 

   กลุ่มวิชำภำษีอำกร 
3524203   การวางแผนภาษีอากร (ต้องเรียนวิชา 3524205 การบัญชีภาษีอากร  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
3524909   สัมมนาการภาษีอากร (ต้องเรียนวิชา 3524205 การบัญชีภาษีอากร  

ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
   กลุ่มวิชำที่เกี่ยวข้อง 

3523406   การจัดการการเงินชั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 3531101 การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
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  2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาทุกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
   2.4.1 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

3523802   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี      1(45) 
3524803   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี (ต้องเรียนวิชา 3523802 เตรียมฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพบัญชี ผ่านมาก่อน)       6(640) 
   2.4.2 กลุ่มสหกิจศึกษำ 

9013801   เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา  ผ่านมาก่อน) 6(640) 
3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรียน
มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552, 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 รวมทั้งไม่สามารถเลือกเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี 
และ3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ เป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรนี้ 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์  

Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management 
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีวิสัยทัศน์ มีวินัย        
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมานะอดทน มีจิตส านึกดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้ 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1  เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับ
วิชาชีพ และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพื่อให้มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการด ารง
ตนให้มีคุณค่าต่อสังคม 
 2.3  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีจิตส านึกดีและสามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพสังคมได้ 
 2.4  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา ที่สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 สามารถท างานในภาคราชการ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ ได้แก่  
 3.1 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
 3.2 เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 3.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3.4 นักวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 
 3.6 ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ 
 3.7 นักวิจัย 
 3.8 อาชีพอิสระ 
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 โครงสร้ำงหลักสูตร  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  2. หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 93 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน    ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
    2.2.1 บังคับเรียน   ให้เรียน  33    หน่วยกิต 
    2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า  15    หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เรียน  6    หน่วยกิต 
  3.  หมวดวิชำเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ าซ้อน 

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชาฯ 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  93  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน     39  หน่วยกิต 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3521104   หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3531101  
   การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
 3531101   การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
 3541101   หลักการตลาด        3(3-0-6) 
 3561101   องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 3562307   การจัดการผลิตและการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1       3(3-0-6) 
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 3593101   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
 3621101   การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
 4112105   สถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ   48  หน่วยกิต 
   2.2.1 บังคับเรียน    ให้เรียน     33  หน่วยกิต 
 3621102   การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
 3622103   การสรรหา การคัดเลือก และการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
 3622201   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้     3(3-0-6) 
 3622301   จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
 3623104   การบริหารผลการปฏิบัติงาน      3(3-0-6) 
 3623105   การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล    3(3-0-6) 
 3623106   การบริหารแรงงานสัมพันธ์      3(3-0-6) 
 3623107   การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5) 
 3623202   ทักษะส าหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(2-2-5) 
 3623901   การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(2-2-5) 
 3624902   สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(2-2-5) 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           409          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

   2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
 1552109   ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง       3(3-0-6) 
 3622203   ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม      3(3-0-6) 
 3622206   การให้ค าปรึกษาและวางแผนอาชีพ      3(3-0-6) 
 3622302   เครื่องมือส าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
 3622306   การสร้างความผูกพันในองค์การ      3(3-0-6) 
 3622307   การสื่อสารและการบริหารความขัดแย้งในองค์การ    3(3-0-6) 
 3623109   กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
 3623204   การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน     3(3-0-6) 
 3623205   การบริหารคนเก่ง        3(3-0-6) 
 3623207   การบริหารสมรรถนะของพนักงาน      3(3-0-6) 
 3623303   การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6) 
 3623304   การจัดการความรู้ในองค์การ      3(3-0-6) 
 3623305   การจัดการความหลากหลาย      3(3-0-6) 
 3623401   จริยธรรมทางธุรกิจ       3(3-0-6) 
 4171401   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน     3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
     (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำ) 
 3623801   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
   บังคับเรียน 
 3624802   **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต้องเรียนวิชา 3623801 เตรียมฝึก
   ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านมาก่อน)      6(640) 
 9014802   **สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)  6(640)  
 หมำยเหตุ  *  เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
              ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชา 

ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน 
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชาฯ 

 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           410          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด     

Bachelor of Business Administration Program in Marketing  
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
 

ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตด้านการตลาดให้เป็นผู้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาด บนพื้นฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดและการบริหารธุรกิจ และสามารถน าความรู้ไปใช้
ใน การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ  

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย สามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าของสังคมและท้องถิ่นได้ 
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ
2.5 เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปเป็นแนวทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
3.1 นักการตลาด 
3.2 นักธุรกิจ 
3.3 นักวิจัยการตลาด 

 3.4 พนักงานฝ่ายขาย 
 3.5 นักสื่อสารด้านการตลาด  
   3.6 ประกอบอาชีพอิสระด้านการตลาด  
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 โครงสร้ำงหลักสูตร  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ    ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
    2.2.1 บังคับเรียน   ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
    2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เรียน  6 หน่วยกิต 
  3.  หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

  ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
 หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ               

  โอนผลการเรียน และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ.2552 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ 
  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ   99  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกนบังคับ     ให้เรียน     39  หน่วยกิต 
 3541101 หลักการตลาด        3(3-0-6) 
 3561101   องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 3621101   การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3521104   หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
 3531101   การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1        3(3-0-6) 
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 4112105   สถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญช ีและ 3531101  
   การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
 3593101   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
 3563207   การจัดการผลิตและการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ   54  หน่วยกิต 
   2.2.1 บังคับเรียน    ให้เรียน     39  หน่วยกิต 
 3541102   พฤติกรรมผู้บริโภค       3(3-0-6) 
 3542108   การบริหารช่องทางการตลาด      3(3-0-6) 
 3542113   การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา      3(3-0-6) 
 3542201   การตลาดดิจิตอล        3(2-2-5) 
 3542402   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
 3543102   กลยุทธ์การตลาดค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่     3(2-2-5) 
 3543114   การตลาดธุรกิจระดับโลก       3(3-0-6) 
 3543201   การวางแผนการตลาดองค์กร      3(2-2-5) 
 3543203   การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
 3543206   กลยุทธ์การตลาด        3(2-2-5) 
 3543309   การตลาดบริการ        3(3-0-6) 
 3544701   การวิจัยการตลาด       3(2-2-5) 
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 3544702   สัมมนาทางการตลาด       3(2-2-5) 
   2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ   15  หน่วยกิต 
 3532202   การภาษีอากรธุรกิจ       3(3-0-6) 
 3542115   การบริหารตราสินค้า       3(3-0-6) 
 3542116   โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน       3(3-0-6) 
 3542305   การบริหารการขาย       3(3-0-6) 
 3542317   การบริหารลูกค้าสัมพันธ์       3(3-0-6) 
 3542404   การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย      3(3-0-6) 
 3542414   การตลาดทางตรง       3(3-0-6) 
 3542501   การตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชน      3(3-0-6) 
 3542514   การตลาดเพ่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     3(3-0-6) 
 3543112   การตลาดระหว่างธุรกิจ       3(3-0-6) 
 3543116   การตลาดส าหรับธุรกิจไมซ์       3(3-0-6) 
 3543213   การตลาดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน      3(2-2-5) 
 3543214   การตลาดสินค้าแฟช่ันและสินค้าหรูหรา     3(2-2-5) 
 3543215   การตลาดธุรกิจบันเทิงและกีฬา      3(2-2-5) 
 3543216  การตลาดความงามและสุขภาพ      3(3-0-6) 
 3543222   การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) 
 3543523   การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
 3543601   ระบบสารสนเทศทางการตลาดสมัยใหม่     3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
 3543803   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
   บังคับเรียน 
 3544804   **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด      6(640) 
 9014802   **สหกิจศึกษา        6(640) 

หมำยเหตุ * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามเกณฑ์การส าเร็จ 
    การศึกษา) 

         ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 
  ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พระนครศรีอยุธยาได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วหรือเทียบโอน 
 ผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้น 
 ผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer 
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการน าวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาประยุกต์ในด้านธุรกิจเพื่อ
การประกอบอาชีพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สนองความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมโลก สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานในองค์การธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้น าวิชาชีพ 
 2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความเข้าใจในด้านระบบงานธุรกิจ        
ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ พร้อมที่จะน าไประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 นักพัฒนาโปรแกรม 
3.2 นักพัฒนาเว็บไซต์ 
3.3 นักออกแบบกราฟิก 
3.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
3.5 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
3.6 ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ 
3.7 ผู้จัดการซอฟต์แวร์ 
3.8 ผู้จัดการฐานข้อมูล 
3.9 นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
3.10 ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการในงานคอมพิวเตอร์ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ   102 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  42 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เรียน  6 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ   6    หน่วยกิต 

  ให้ผู้ เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  102  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน    39   หน่วยกิต 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3521104   หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3531101  
   การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
 3531101   การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 3541101   หลักการตลาด        3(3-0-6) 
 3561101   องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 3563207   การจัดการผลิตและการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1        3(3-0-6) 
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1  
   ผ่านมาก่อน)         3(3-0-6) 
 3593101   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
 3621101   การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
 4112105   สถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ      ให้เรียน  42   หน่วยกิต 
   1. กลุ่มประเด็นด้ำนองค์กำรและระบบสำรสนเทศ ให้เรียน  12   หน่วยกิต   
 3501102   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 3501203   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6) 
 3503216   ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
 3503220   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3502401  
   ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
   2. กลุ่มวิชำเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต์และโครงงำน ให้เรียน   12   หน่วยกิต 
 3502401   ระบบฐานข้อมูล        3(2-2-5) 
 3503401   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       3(2-2-5) 
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 3503501   การเขียนโปรแกรมเว็บ       3(2-2-5) 
 3504902   โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       3(2-2-5) 
   3. กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์  ให้เรียน   12    หน่วยกิต 
 3501101   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ    3(2-2-5) 
 3502101   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (ต้องเรียนวิชา 3501101 หลักการเขียนโปรแกรม 
   คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
 3503115   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 3501101 หลักการเขียนโปรแกรม 
   คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
 3503502   คอมพิวเตอร์กราฟิก       3(2-2-5) 
   4. กลุ่มวิชำโครงสร้ำงพื นฐำนของระบบ   ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
 3502301   ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ      3(2-2-5) 
 3503302   การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก     ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
 3503116   กฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
 3503210   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
 3503221   ระบบส านักงานอัตโนมัติ       3(2-2-5) 
 3503402   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
 3503403   โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ      3(2-2-5) 
 3503404   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 
 3503503   การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 3503504   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย       3(2-2-5) 
 3503505   โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์       3(2-2-5) 
 3503901   หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      3(2-2-5) 
 3504901   สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       3(2-2-5) 
  2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
   (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำ) 
 3503803   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
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   บังคับเรียน         6    หน่วยกิต 
 3504804   **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3503803 เตรียมฝึก 
   ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านมาก่อน)      6(640) 
 9014802   **สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 หมำยเหตุ  * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
          ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 
  ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
 ที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 3)  
 พ.ศ. 2558 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร          

Bachelor of Business Administration Program in Management  
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 

“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะด้านการบริหารจัดการและภาษา  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ 
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานในภาคธุรกิจ 

หน่วยงานราชการ และด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการบริหารจัดการ 
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน และอนาคต 
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในประชาคมอาเซียน 

3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในองค์การหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ 

ดังต่อไปนี้ 
3.1 งานสายธุรกิจ เช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน  
3.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3.3 ประกอบกิจการส่วนตัว 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ   105 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ    ให้เรียน        39    หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 60    หน่วยกิต 
    2.2.1 บังคับเรียน    ให้เรียน        45    หน่วยกิต 
    2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า    15    หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เรียน   6    หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ   6    หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ า 
  กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา  
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  105  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกนบังคับ     ให้เรียน    39   หน่วยกิต 
 3541101   หลักการตลาด        3(3-0-6) 
 3561101   องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 3621101   การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3521104   หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
 3531101   การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1       3(3-0-6) 
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 4112105   สถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3531101  
   การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)      3(2-2-5) 
 3593101   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
 3563207   การจัดการผลิตและการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ  60  หน่วยกิต 
   2.2.1 บังคับเรียน     ให้เรียน    45   หน่วยกิต 
 1552310   หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทางการจัดการ   3(3-0-6) 
 1553309   การอ่านและการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษทางการจัดการ    3(3-0-6) 
 1553310   การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
 3561110   การเป็นผู้ประกอบการ       3(2-2-5) 
 3562131   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 3562211   การจัดการคุณภาพ       3(3-0-6) 
 3562212   การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก     3(2-2-5) 
 3562304   การบริหารโครงการทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
 3562505   ภาวะผู้น าและการพัฒนาทีม      3(2-2-5) 
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 3562701   การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
 3563411   การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ     3(3-0-6) 
 3563702   การต่อรองทางธุรกิจและการจัดการความขัดแย้ง    3(3-0-6) 
 3564905   วิธีวิจัยทางธุรกิจ        3(2-2-5) 
 3564912   สัมมนาทางการจัดการ       3(2-2-5) 
 4113309   คณิตศาสตร์ส าหรับการจัดการ      3(3-0-6) 
   2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
 1551605   ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 
 1553311   ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติการทางการจัดการ    3(2-2-5) 
 1554311   ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับผู้บริหาร      3(2-2-5) 
 3503104   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6) 
 3503205   โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย     3(2-2-5) 
 3532202   การภาษีอากรธุรกิจ       3(3-0-6) 
 3561104   ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ      3(3-0-6) 
 3562207   จิตวิทยาองค์การ        3(3-0-6) 
 3562404   การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน     3(3-0-6) 
 3563208   การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง    3(3-0-6) 
 3563209   การจัดการธุรกิจออนไลน์       3(2-2-5) 
 3563210   การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค      3(2-2-5) 
 3563211   การจัดการทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 3563212   การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 
 3563213   การจัดการธุรกิจบริการ       3(3-0-6) 
 3563302   การจัดการทางการเงินและการวิเคราะห์การลงทุน    3(3-0-6) 
 3563402   การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน   3(3-0-6) 
 3563409   การวิเคราะห์และการพยากรณ์ธุรกิจ      3(3-0-6) 
 3564111   ทักษะผู้บริหาร        3(2-2-5) 
 3564202   กลยุทธ์การจัดการบริษัทข้ามชาติ      3(3-0-6) 
 3564213   การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน     3(3-0-6) 
 3564214   การจัดการนวัตกรรมเพื่อโอกาสทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
 3564238   การจัดการและความรับผิดชอบทางสังคม     3(2-2-5) 
 4171401   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน     3(3-0-6) 
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  2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
 3563803   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
   บังคับเรียน 
 3564805   **การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ     6(640) 
 9014802   **สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 หมำยเหตุ *  เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามเกณฑ์การส าเร็จ 
       การศึกษา) 
          ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ 6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
 ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
 การโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจดักำรโลจิสติกส์    

Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management   
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีทักษะความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความเข้าใจในการจัดการโล
จิสติกส์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์มา
สร้างความส าเร็จทางอาชีพ 
 2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตบริการและมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น และสังคม  
 2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 ระดับปฏิบัติการ คือ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและ         
โลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง 

3.2 ระดับบริหาร คือ นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิตกระจายสินค้า 
นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 
 3.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ นักธุรกิจน าเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ ตัวแทน การขนส่งทางบก 
ทางเรือ ทางอากาศ 
 3.4 รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทาง
อากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.5 นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ 
  



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           425          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ   96    หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน     ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
    2.2.1 บังคับเรียน   ให้เรียน  39 หน่วยกิต 
    2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   ให้เรียน  6 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ   6    หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ า 
  กับรายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 พระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  96  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำแกน     ให้เรียน    39  หน่วยกิต 
 2562302   กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 3521104   หลักการบัญชี        3(2-2-5)  
 3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี และ 3531101  
   การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)            3(2-2-5) 
 3531101   การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
 3541101   หลักการตลาด         3(3-0-6) 
 3561101   องค์การและการจัดการ               3(3-0-6)  
 3563207  การจัดการผลิตและการด าเนินงาน       3(3-0-6) 
 3564201   การจัดการเชิงกลยุทธ์                     3(3-0-6) 
 3592101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค1                     3(3-0-6) 
 3592102   เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1  
   ผ่านมาก่อน)         3(3-0-6)  
 3593101   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                    3(3-0-6)  
 3621101   การจัดการทรัพยากรมนุษย์                  3(3-0-6) 
 4112105   สถิติธุรกิจ                              3(2-2-5) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน     ไม่น้อยกว่ำ   51  หน่วยกิต 
   2.2.1 บังคับเรียน    ให้เรียน     39  หน่วยกิต 
 3581102   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     3(3-0-6) 
 3581401   การขนส่งและการกระจายสินค้า      3(2-2-5) 
 3582201   การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินค้า     3(2-2-5) 
 3582402   การจัดการกิจการพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 
 3582403   การจัดการเพื่อการส่งออกและการน าเข้า     3(3-0-6) 
 3582501   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์     3(2-2-5) 
 3583202   การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง     3(3-0-6)  
 3583301   การจัดการการจัดหาและการจัดซื้อ      3(3-0-6)   
 3583601   การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง      3(3-0-6) 
 3583602   ภาษีอากรส าหรับโลจิสติกส์       3(3-0-6)  
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 3583701   ภาษาอังกฤษส าหรับโลจิสติกส์      3(3-0-6) 
 3583901   วิธีวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์      3(2-2-5) 
 3584902   สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์      3(2-2-5) 
   2.2.2 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่ำ   12  หน่วยกิต 
 3583103   โลจิสติกส์ระดับสากล       3(3-0-6)  
 3583104   โลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน     3(3-0-6)  
 3583404   การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 3583405   เศรษฐศาสตร์การขนส่ง       3(3-0-6) 
 3583406   การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ      3(3-0-6)  
 3583502   การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการโลจิสติกส์    3(2-2-5) 
 3583603   การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   3(2-2-5) 
 3583604   กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน      3(3-0-6) 
 3583605   ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)  
 3583606   การจัดการคุณภาพในงานโลจิสติกส์      3(3-0-6)  
 3584105   การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
 3584106   โลจิสติกส์อยธุยา            3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
   บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 3583801   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
   บังคับเรียน           6  หน่วยกิต 
 3584802   **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ (ต้องเรียนวิชา  3583801 เตรียมฝึก 
   ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านมาก่อน)      6(640) 
   หรือ 
 9014802   **สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา  9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640)  
 หมายเหตุ  * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
          ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา  
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่ำ 6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
 ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจชุมชน   

Bachelor of Business Administration Program in Community Business Management  
ระดับปริญญำตร ี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เกิดความสามารถและทักษะในการบริหารธุรกิจชุมชน วางแผนการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจของชุมชน อันประกอบไปด้วย กิจกรรมทางการผลิตและการบริการ กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรม
การซื้อ และการบริโภคของชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนที่
จัดตั้งขึ้นให้มีความเจริญเติบโตด้านบริหารธุรกิจและสามารถน าความรู้นั้นสร้างอาชีพและสร้างธุร กิจด้วยตนเองอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 มุ่งสู่การเรียนรู้ในสถานการณ์การประกอบธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถ่ิน  
2.2 ผู้เรียนใช้ความคิดทักษะและความสามารถที่ได้รับลงมือประกอบธุรกิจด้วยวิธีการต่างๆ มากกว่าการใช้ความรู้

เพียงอย่างเดียว 
2.3 มุ่งเน้นการสร้างโอกาสโดยอาศัยความสัมพันธ์เชื่ยมโยงด้านเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและธุรกิจชุมชนและ

ต่างพื้นที ่
2.4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียน ได้แก้ปัญหาในเชิงธุรกิจชุมชนผ่านรายวิชาปฏิบัติที่ให้ผู้เรียนได้เผชิญสภาพ

ปัญหาจริง 
  
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถท างานในธุรกิจชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจชุมชน ทั้งด้านการผลิตสินค้าและการบริการจากชุมชน โดยผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจ
ชุมชน รวมทั้งประกอบอาชีพท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องการศึกษาได้ดังต่อไปนี้  
 3.1 เจ้าของกิจการ ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว ผู้ประกอบการรายใหม่ ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของธุรกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  
 3.2 ปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจและการค้า 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  2. หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ  94   หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน   72 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต   

  3. หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
 
หมำยเหตุ ให้เรียนเลือกเรียนในรำยวิชำกลุ่มภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  94 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ    ให้เรียน  72 หน่วยกิต 
       2.1.1 กลุ่มวิชำแกน    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 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 

   2.1.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน   ให้เรียน  42 หน่วยกิต 
3651201 การจัดการความรู้ในธุรกิจชุมชน      3(3-0-6) 
3651301 การสร้างแบรนด์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน     3(3-0-6) 
3651401 กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน      3(3-0-6) 
3652201 การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน      3(3-0-6) 
3652202 คุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการ     3(3-0-6)  
3652401 การน าเข้าและการส่งออก       3(3-0-6) 
3652402 นวัตกรรมและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน     3(3-0-6) 
3652601 เครือข่ายในธุรกิจชุมชน       3(2-2-5) 
3652701 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจชุมชน     3(2-2-5) 
3653101 การพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน       3(3-0-6) 
3653401 การขนส่งและการกระจายสินค้า      3(3-0-6) 
3653701 การจัดการทางการเงินส าหรับธุรกิจชุมชน     3(3-0-6) 
3653801 การวิจัยธุรกิจชุมชน       3(2-2-5) 
3654801 การสัมมนาและการออกแบบโครงการทางธุรกิจชุมชน    3(2-2-5) 
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2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก    ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือกตำมที่ผู้เรียนสนใจเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี   
   2.2.1 กลุ่มธุรกิจชุมชน: ภำคกำรผลิต  

3652501 การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภาคการผลิต    3(3-0-6)    
3652301 กิจกรรมทางการผลิต       3(2-2-5) 
3653301 กิจกรรมทางการขายผลผลิต      3(2-2-5) 
3653302 กิจกรรมการซื้อ        3(3-0-6) 
3654401 การสร้างคุณค่าในการออกแบบการผลิตและกระบวนการผลิต   3(3-0-6) 

   2.2.2 กลุ่มธุรกิจชุมชน: ภำคกำรบริกำร 
3652203 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 
3652502 การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภาคบริการ    3(3-0-6) 
3653201 การพัฒนาบุคลากรส าหรับภาคบริการในธุรกิจชุมชน    3(3-0-6) 
3653303 กิจกรรมภาคบริการในธุรกิจชุมชน      3(2-2-5) 
3654402 การสร้างประสบการณ์พิเศษส าหรับภาคบริการในธุรกิจชุมชน   3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ 7    หน่วยกิต  
        ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหน่ึงต่อไปนี  
           2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

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

   2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
3654901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจชุมชน     1(45)  
3654902 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจชุมชน (ต้องเรียนวิชา 3654901   

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจชุมชน ผ่านมาก่อน)  6(640) 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม   

Bachelor of Business Administration Program in Hotel Business Managemen 
ระดับปริญญำตร ี(ปริญญำตรี 4 ปี) (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิต ที่รอบรู้ ด้านโรงแรมและบริการ พร้อมปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์การโรงแรมและการบริการ  
 2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการปฏิบัติการ และการบริหารจัดการโรงแรมโดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ          
ในการปฏิบัติงาน 
 2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พักและโรงแรม  
 2.4 ผลิตบัณฑิตให้สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ 
 2.5 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถท างานในธุรกิจโรงแรมหรืองานบริการได้  เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริการ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกต าแหน่งงานในธุรกิจ
เหล่านั้นได้   

3.1 ระดับปฏิบัติการ 
 - พนักงานบริการส่วนหน้า  

 - พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
 - พนักงานปฏิบัติการในแผนกต่าง ๆ  

3.2 ระดับหัวหน้างาน 
 - หัวหน้างานแผนกบริการส่วนหน้า  
 - หัวหน้างานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
 - หัวหน้างานแผนกปฏิบัติการในแผนกต่าง ๆ  

3.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดย่อม  
 - ผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท โฮสเทล โรงแรม 

 3.4 ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  2. หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ   94    หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน   54 หน่วยกิต 
    2.1.1 กลุ่มวิชาแกน   ให้เรียน   21 หน่วยกิต 
      2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับเรียน   ให้เรียน   33 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
      2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เรียน   7   หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6    หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 
  รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  94  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ    ให้เรียน  54 หน่วยกิต 
       2.1.1 กลุ่มวิชำแกน    ให้เรียน  21 หน่วยกิต 
 3632603 กฎหมายธุรกิจโรงแรม       3(3-0-6) 
 3521104 หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
 3531101 การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด        3(3-0-6) 
 3561101 องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
 3621101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
   2.1.2 กลุ่มวิชำบังคับเรียน   ให้เรียน   33 หน่วยกิต 
 3631101  ความรู้พื้นฐานในงานโรงแรมและธุรกิจบริการ    3(3-0-6) 
 3631201  การด าเนินงานแม่บ้าน       3(2-2-5) 
 3631301 การด าเนินงานครัว       3(2-2-5) 
 3632101 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
 3632301 การด าเนินงานและการบริการในห้องอาหาร     3(2-2-5) 
 3632302  งานอาหารและเครื่องดื่ม       3(2-2-5) 
 3632401  การด าเนินงานสัมมนาและงานกิจกรรม     3(2-2-5) 
 3633101 การจัดการสปา        3(2-2-5) 
 3633201  การด าเนินงานต้อนรับส่วนหน้า       3(2-2-5) 
 3633601  แนวทางการเป็นผู้ประกอบการ       3(2-2-5) 
 3633602  การตลาดและการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจบริการ    3(2-2-5) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก    ไม่น้อยกว่ำ 33 หน่วยกิต 
                   2.2.1 กลุ่มวิชำควำมสนใจเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ 15   หน่วยกิต 
 3631402 การจัดการธุรกิจไมซ์       3(2-2-5) 
 3631102 ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
 3631104 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ      3(3-0-6) 
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 3631601 มารยาทและวัฒนธรรมในธุรกิจบริการ     3(2-2-5) 
 3631602 ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจบริการ      3(2-2-5) 
 3631603 จิตบริการ        3(2-2-5) 
 3632601 การจัดการความเสี่ยงส าหรับธุรกิจบริการ     3(3-0-6) 
 3632602  การวางแผนและพัฒนาในธุรกิจบริการ     3(3-0-6)      
   2.2.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต             
   ให้เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
   - กลุ่มภำษำจีน 
 3631501 ภาษาจีนพื้นฐาน        3(2-2-5) 
 3631502 ภาษาจีนขั้นตั้น (ต้องเรียนวิชา 3631501 ภาษาจีนพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 3632501 สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น (ต้องเรียนวิชา 3631502 ภาษาจีนขั้นต้น ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 3632502 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน (ต้องเรียนวิชา 3632501 สนทนาภาษาจีน  
   เบื้องต้น ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
 3633501 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม        3(2-2-5) 
 3633502 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
   - กลุ่มภำษำญี่ปุ่น  
 3631503 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน        3(2-2-5) 
 3631504 ภาษาญี่ปุ่นขั้นตั้น (ต้องเรียนวิชา 3631503 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 3632503 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ต้องเรียนวิชา 3631504 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น   
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 3632504 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน (ต้องเรียนวิชา 3632503 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 3633503 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม       3(2-2-5) 
 3633504 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
     2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม        ให้เรียน  7 หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
                   2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 
 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45)  
 9014802 สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
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   2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 3633801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม    1(45) 
 3634801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 3633801   
   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม หรือ 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา 
   ผ่านมาก่อน)        6(640)  
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
 ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม ่

Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Business Management 
ระดับปริญญำตร ี(ปริญญำตรี 4 ปี)  
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญำของหลักสูตร 

“มุ่งสร้าง หรือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการค้าสมัยใหม่  พร้อมกับส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ส าหรับการบริการที่ดีการค้าสมัยใหม่ต่อไป” 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามความรับผิดชอบและมีคุณลักษณะ 
ดังนี้  

2.1 เป็นนักจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) และแนวคิดเชิงบริหาร (Managerial Mind)  

2.2 เป็นนักจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

2.3 เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในเชิงปฏิบัติการ (Practitioner) รองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 

3.1 ผู้จัดการร้านในธุรกิจค้าปลีก  
3.2 ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก  
3.3 พนักงานเอกชน และธุรกิจอื่นๆ 
3.4 พนักงานศูนย์กระจายสินค้าในธุรกิจค้าปลีก 
3.5 พนักงานสายส านักงานในธุรกิจค้าปลีก 
3.6 ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  2. หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ   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. หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ   6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  97  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชำแกน             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 กฎหมายธ ุรกิจ        3(3-0-6)  

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ            ให้เรียน  21   หน่วยกิต 
3641301 การขายและมาตรฐานการบร ิการ        3(3-0-6) 
3642201 การจัดการธ ุรกิจการค ้าสมัยใหม่        3(3-0-6) 
3642202 การจัดการผล ิตภ ัณฑ์อาหารสำหรับธ ุรกิจการค ้าสมยัใหม่      3(3-0-6) 
3643803 การว ิจัยพฤติกรรมผู้บร ิโภค         3(2-2-5) 
3643401 กลยุทธ์การส ื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
3644403 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธ ุรก ิจ         3(3-0-6) 
3644203 การออกแบบธุรกิจ       3(3-0-6)  

2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำร             ให้เรียน  40   หน่วยกิต 
3641801 การเรียนร ู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธ ุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1     5(450) 
3641802 การเรียนร ู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธ ุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2     5(450) 
3642801 การเรียนร ู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธ ุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3     5(450) 
3642802 การเรียนร ู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธ ุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4     5(450) 
3643801 การเรียนร ู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธ ุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5     5(450) 
3643802 การเรียนร ู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธ ุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6     5(450) 
3644801 การเรียนร ู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธ ุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7     5(450) 
3644802 การเรียนร ู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธ ุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8     5(450) 

2.4 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก            ไม่น้อยกว่ำ 15    หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนวิชำใดๆ ก็ได้ ดังต่อไปนี  

2.4.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านการตลาดดิจ ิทัล  
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3643403 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล       3(3-0-6) 
3643404  นว ัตกรรมสินค้าและบริการ        3(3-0-6) 
3643701 ธ ุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์        3(3-0-6) 
3644201 การจัดการผล ิตภ ัณฑ์และตราสินค้าในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
3644701 การวิเคราะห์ข ้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ       3(3-0-6) 
3644803 หัวข้อเลอืกสรรทางการตลาดดิจิทัล        3(3-0-6) 

2.4.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านการขาย  
3643301 การขายเช ิงกลยุทธ ์         3(3-0-6) 
3643405 กลยุทธ์การเจรจาต ่อรองทางการขายและการจัดการความขัดแย้งทางธรุกิจ 3(3-0-6) 
3643501 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและบริหารทีมขาย      3(3-0-6) 
3644401 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน      3(3-0-6) 
3644804 หัวข้อเลอืกสรรทางการขาย       3(3-0-6) 

2.4.3 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธ ุรกิจบริการ 
3643201 การจัดการประสบการณ์ลูกค้า       3(3-0-6)  
3643502 จิตว ิทยาการบริการ        3(3-0-6)  
3643601 การรักษาความสัมพ ันธ ์ที่ดีก ับลูกค้า       3(3-0-6) 
3644501 ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม      3(3-0-6) 
3644402 กลยุทธ ์การตลาดบร ิการ        3(3-0-6) 
3644805 หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธ ุรกิจบริการ      3(3-0-6) 

2.4.4 กลุ่มวิชาเลือกด้านการเป็นผู้ประกอบการ  
3643202 ภาวะผูน้ำและการมองโอกาสทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
3643302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่      3(3-0-6) 
3643702 การวิเคราะห ์และพยากรณ์ธุรกิจ       3(3-0-6) 
3644202 การจัดการแฟรนไชส์และคู่ค ้าทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
3644601 การสร้างเคร ือข่ายพ ันธมิตร       3(3-0-6) 
3644806 หัวข้อเลอืกสรรทางการเป็นผ ู้ประกอบการ      3(3-0-6)  

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว     
Bachelor of Arts Program in Tourism    
ระดับปริญญำตร ี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะและมีจิตบริการในงานบริการด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์มรดกโลก 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพใน
ภูมิภาคอื่นของโลก 
 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 
 2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่องานบริการ สามารถพัฒนาตนเอง 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้ อย่างน้อย 1 ภาษา 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 
3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวได้ เช่น ธุรกิจ
น าเที่ยว ธุรกิจการบิน หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ เช่น 
 3.1 ธุรกิจน าเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจน าเที่ยว 
 3.2 หน่วยงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่วางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
 3.3 ครู นักวิชาการ นักวิจัย 
 3.4 ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น พนักงานรับจองตั๋ว พนักงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ   99 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   ให้เรียน       24 หน่วยกิต 
   2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน      36 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เรียน        6 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชำเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่ำ 6    หน่วยกิต 
   เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ าซ้อนกับ 
  รายวิชาที่เรียนมาแล้ว 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2.  หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  99  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำพื นฐำนวิชำชีพ    ให้เรียน  24  หน่วยกิต 
 3571109   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม    3(3-0-6) 
 3571110   จิตวิทยาการบริการและเทคนิคการต้อนรับ     3(3-0-6) 
 3571202   ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
 3571203   ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
 3572111   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
 3573508   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
 3573601   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
 3574409   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
  2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ      ให้เรียน   36  หน่วยกิต 
 3571204   หลักการมัคคุเทศก์       3(2-2-5) 
 3572206   ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวไทย      3(2-2-5) 
 3572506   ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย    3(3-0-6) 
 3572211   การตลาดการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
 3572212   การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน       3(2-2-5) 
 3572509   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
 3573214   โลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
 3573216   การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว     3(2-2-5) 
 3573404   การจัดการธุรกิจน าเที่ยว       3(3-0-6) 
 3573519   ภาษาอังกฤษส าหรับงานมัคคุเทศก์      3(2-2-5) 
 3573901   วิจัยส าหรับการท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
 3574220   การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
  2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก      ไม่น้อยกว่ำ  33  หน่วยกิต 
   1. ให้เลือกเรียนรำยวิชำจำกทุกกลุ่มวิชำต่อไปนี  ไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต   
   - กลุ่มวิชำกำรท่องเที่ยว 
 3572213   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในฐานะมรดกโลก   3(3-0-6) 
 3573220   การท่องเที่ยวในบริบทอาเซียน      3(3-0-6) 
 3573217   การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
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 3573405   การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน      3(3-0-6) 
 3573406   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ      3(3-0-6) 
   - กลุ่มวิชำธุรกิจไมซ์ 
 3571303   ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย       3(2-2-5) 
 3572305   การจัดเลี้ยงและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม    3(2-2-5) 
 3573310   นวัตกรรมส าหรับธุรกิจไมซ์       3(3-0-6) 
 3573311   การตลาดส าหรับธุรกิจไมซ์       3(3-0-6) 
 3574313   การด าเนินงานและการจัดการการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(3-0-6) 
   - กลุ่มวิชำธุรกิจกำรบิน 
 3573218   การด าเนินงานบริการภาคพื้นดินของสายการบิน    3(3-0-6) 
 3573219   การด าเนินงานบริการบนเครื่องบิน      3(3-0-6) 
 3573312   การตลาดในธุรกิจการบิน       3(3-0-6) 
 3573407   การจัดการธุรกิจการบิน       3(2-2-5) 
 3573408   การจัดการสนามบิน       3(3-0-6) 
   - กลุ่มวิชำอื่นๆ 
 3573307   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก      3(2-2-5) 
 3573306   การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า    3(2-2-5) 
 3573308   การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน     3(2-2-5) 
   2. ให้เลือกเรียนรำยวิชำจำกกลุ่มภำษำใดภำษำหนึ่ง ไม่น้อยกว่ำ  18  หน่วยกิต   
   - กลุ่มภำษำอังกฤษ 
 1551301   ภาษาอังกฤษ1        3(3-0-6) 
 1552313   ภาษาอังกฤษ2 (ต้องเรียนวิชา 1551301 ภาษาอังกฤษ1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 1552314   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 1553307   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาอังกฤษ2  
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 1553308   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ MICE (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 1554310   ภาษาอังกฤษ TOEIC (ต้องเรียนวิชา 1552313 ภาษาอังกฤษ2 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)    
   - กลุ่มภำษำญี่ปุ่น 
 1561110   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน       3(3-0-6) 
 1562105   ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น (ต้องเรียนวิชา 1561110 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6) 
 1562410   สนทนาภาษาญีปุ่่น1 (ต้องเรียนวิชา 1562105 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 1563406   สนทนาภาษาญี่ปุ่น2 (ต้องเรียนวิชา 1562410 สนทนาภาษาญี่ปุ่น1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
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 1563705   ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1563406 สนทนาภาษาญี่ปุ่น2  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 1564707   ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานมัคคุเทศก์(ต้องเรียนวิชา 1563406 สนทนาภาษาญี่ปุ่น2  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
   - กลุ่มภำษำจีน 
 2151104   ภาษาจีน1        3(3-0-6) 
 2152106   ภาษาจีน2 (ต้องเรียนวิชา 2151104 ภาษาจีน1 ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 2152107   ภาษาจีน3(ต้องเรียนวิชา 2152106 ภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
 2153109   ภาษาจีน4 (ต้องเรียนวิชา 2152107 ภาษาจีน3 ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 2153608   ภาษาจีนเพื่องานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 2151104 ภาษาจีน1 และ 2152106  
   ภาษาจีน2 และ 2152107 ภาษาจีน3 และ2153109 ภาษาจีน4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
 2154610   ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา 2151104 ภาษาจีน1 และ 2152106  
   ภาษาจีน2 และ 2152107 ภาษาจีน3 และ 2153109 ภาษาจีน4 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5) 
   - กลุ่มภำษำฟัรซี 
 1741101   ภาษาฟัรซ1ี        3(3-0-6) 
 1742101   ภาษาฟัรซ2ี (ต้องเรียนวิชา 1741101 ภาษาฟัรซ1ี ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 1742401   ภาษาฟัรซีเพื่อการโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1741101 ภาษาฟัรซี1 และ 1742101  
   ภาษาฟัรซ2ี ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
 1743401   ภาษาฟัรซีเพื่อการท่องเที่ยว (ต้องเรียนวิชา 1741101 ภาษาฟัรซ1ี และ 1742101  
   ภาษาฟัรซ2ี ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
 1743402   ภาษาฟัรซีส าหรับงานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา1741101 ภาษาฟัรซี1 และ 1742101  
   ภาษาฟัรซ2ี ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
 1744401   ภาษาฟัรซีเพื่อการประกอบอาชีพ (ต้องเรียนวิชา1741101 ภาษาฟัรซ1ี และ 1742101  
   ภาษาฟัรซ2ี ผ่านมาก่อน)       3(2-2-5) 
   - กลุ่มภำษำเกำหลี 
 1661101   ภาษาเกาหลี1        3(3-0-6) 
 1662101   ภาษาเกาหลี2 (ต้องเรียนวิชา 1661101 ภาษาเกาหลี1 ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 1662102   ภาษาเกาหลี3(ต้องเรียนวิชา 1662101 ภาษาเกาหลี2 ผ่านมาก่อน)   3(3-0-6) 
 1663101   ภาษาเกาหลี4 (ต้องเรียนวิชา 1662102 ภาษาเกาหลี3 ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 1663401   ภาษาเกาหลีเพื่องานโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1661101 ภาษาเกาหลี1 และ 1662101  
   ภาษาเกาหลี2 และ 1662102 ภาษาเกาหลี3 และ1663101 ภาษาเกาหลี4             
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
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 1664401   ภาษาเกาหลีเพื่องานมัคคุเทศก์ (ต้องเรียนวิชา 1661101 ภาษาเกาหลี1 และ 1662101   
   ภาษาเกาหลี2 และ 1662102 ภาษาเกาหลี3 และ 1663101 ภาษาเกาหลี4  
             ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
  2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
   บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 3573801   *เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว     1(45) 
 9013801   *เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
   บังคับเรียน 
 3574801   **ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว (ต้องเรียนวิชา 3573801 เตรียมฝึกประสบการณ์ 
   วิชาชีพการท่องเที่ยว ผ่านมาก่อน)      6(640) 
 9014802   **สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640) 
 หมำยเหตุ  * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
     ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา 
 3.  หมวดวิชำเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่ำ 6  หน่วยกิต 
  เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียน 
 มาแล้ว 
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หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร 
Bachelor of Economics Program in Economics of Money and Banking   
ระดับปริญญำตร ี(ปริญญำตรี 4 ปี) 
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  ปรัชญำของหลักสูตร 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ด้านการเงินการ
ธนาคารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการน าไปประกอบอาชีพทางด้านการเงินการธนาคาร เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติโดยรวม 
 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้ 
 2.1 มีความเข้าใจปัญหาพื้นฐาน และกลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเงิน
การธนาคาร 
 2.2 สามารถใช้เหตุผล และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์อย่างมีคุณภาพและประยุกต์ใช้ความรู้ทาง          
ด้านเศรษฐศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ด้านการเงินการธนาคาร ได้อย่างเหมาะสม สามารถน าไปประกอบ
อาชีพ ด้านการเงินการธนาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

2.3 มีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

3. ขอบเขตกำรท ำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

 3.1 เศรษฐกร 
 3.2 นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 
 3.3 ผู้แนะน าการลงทุน 
 3.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 
 3.5 เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 
 3.6 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 3.7 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3.8 ผู้ประกอบการ 
 3.9 พนักงานธนาคาร 
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 โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป            ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 

(เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต                         
โดยให้มีจ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต) 

1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
1.2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  2.  หมวดวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ   100   หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ให้เรียน  84   หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน  7 หน่วยกิต 

  3. หมวดวิชำเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่ำ 6    หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับ 
  รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
  หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป      ไม่น้อยกว่ำ  30  หน่วยกิต 
  (ดังรายละเอียดในหน้า 174 - 195) 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ  100 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ       ให้เรียน  84   หน่วยกิต 

  2.1.1 กลุ่มวิชำแกน    ให้เรียน  36 หน่วยกิต 
 3591112 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 
 3592109 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 
 3592110 เศรษฐมิติเบื้องต้น  (ต้องเรียนวิชา 3592109 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  
   ผ่านมาก่อน)        3(2-2-5) 
 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1       3(3-0-6)  
 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1       3(3-0-6)  
 3592221 เศรษฐศาสตร์จุลภาค2 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6)  
 3592222 เศรษฐศาสตร์มหภาค2 (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6) 
 3591301 ประวัติแนวคิดเศรษฐกิจ       3(3-0-6)  
 3593402 การวิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศไทย      3(3-0-6) 
 3592601 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร      3(3-0-6)  
 3593602 นโยบายการเงินและการคลัง (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1  
   ผ่านมาก่อน)         3(3-0-6)  
 3593207 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1  
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6)  

  2.1.2 กลุ่มวิชำบังคับ    ให้เรียน  48 หน่วยกิต 
 1551605  ภาษาอังกฤษธุรกิจ        3(3-0-6) 
 1552109  ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง         3(3-0-6) 
 3521104    หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
 3531101  การเงินธุรกิจ        3(3-0-6)  
 3561101   องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 3592603   การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน      3(2-2-5)  
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 3592604   ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน      3(3-0-6) 
 3593208  เศรษฐศาสตร์การเงิน (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 
   ผ่านมาก่อน)        3(3-0-6)  
 3593614  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ (ต้องเรียนวิชา 3593207 เศรษฐศาสตร์ 
   ระหว่างประเทศ ผ่านมาก่อน)      3(3-0-6)  
 3593615  ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์1     3(2-2-5) 
 3594604  ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์2 (ต้องเรียนวิชา 3593615 ตลาดการเงิน 
   และการลงทุนในหลักทรัพย์1 ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
 3594605  การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (ต้องเรียนวิชา 3593615 ตลาดการเงิน 
   และการลงทุนในหลักทรัพย์1 ผ่านมาก่อน)     3(2-2-5) 
 3593616 การประกันชีวิต        3(3-0-6) 
 3593617  การประกันวินาศภัย       3(3-0-6) 
 3593501  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร     3(2-2-5)  
 3594503  สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร     3(2-2-5)  

 2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก            ไม่น้อยกว่ำ 9    หน่วยกิต 
 3593618 การพยากรณ์ทางธุรกิจ       3(2-2-5) 
 3593603 การธนาคารพาณิชย์        3(3-0-6) 
 3593719 เศรษฐกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5) 
 3593620 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์       3(3-0-6) 
 3593604 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ       3(3-0-6) 
 3593621 เศรษฐศาสตร์การจัดการ       3(3-0-6) 
 3593101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
 3593622 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
 3593209 เศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 
 3593623 เศรษฐกิจอาเซียน        3(3-0-6) 
 3593406 เศรษฐกิจสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
 3593605 หลักการลงทุน (ต้องเรียนวิชา 3531101 การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)  3(3-0-6) 
 3593407 เศรษฐศาสตร์ภาษีอากร       3(3-0-6)  

 2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   ให้เรียน  7 หน่วยกิต  
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหน่ึง ดังต่อไปนี  
  2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ 

 9013801   เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 
 9014802   สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)   6(640)  
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  2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 3594801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร    1(45) 
 3594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ต้องเรียนวิชา 3594801  
   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร ผ่านมาก่อน)  6(640) 
 3. หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ 6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
 ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา 
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ภาคผนวก 
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กำรใช ้งำนระบบบร ิกำรน ักศ ึกษำ ส ำหร ับน ักศึกษำ 

 
 กำรเข้ำใช้งำนระบบ 

การใช ้งานระบบบริหารการศึกษานั้นสามารถเรียกเข้าใช้งานได ้จาก http://www.aru.ac.th เลือก ระบบบริการ
นักศึกษา 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1 การเข้าใช้งานระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 
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รูป 2 การเข้าใช้งานระบบ 
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 ระบบบริกำรน ักศึกษำ 
ผ ู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน ได้โดยคลิกที่  ระบบบริกำรนักศ ึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3 การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 
 

ระบุ Username (ชอผูใ้ช้งาน) 

ระบ ุ Password (รหัสผ ่าน) 

คลิกเพื่อเข ้าส ู่ระบบ 

แสดงข ่าวสารและกิจกรรม 
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 ข ้อควำม 
ผู้ใช้งานสามารถใช ้งานได้โดยคลิกท่ี  ข ้อควำม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
รูป 4 หน้าจอข้อความ 

 

 

คลิกเมื่อต้องการลบข้อความ 
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รูป 5 หน้าจอส่งข้อความติดต่ออาจารย์ 

กำรส่งข้อควำมตดิตอ่อำจำรย ์
คลิกท ี่ปุ่ม      เพ ื่อส่งข ้อความต ิดต ่ออาจารย์ 

 

 1. ระบุหรือคล ิกท่ี  เพ ื่อเลือก อาจารย ์ ท ี่ต้องการ 
 2. ระบเุรื่อง 
 3. ระบขุ ้อความท ี่ต ้องการต ิดต ่ออาจารย์ 
 4. คลิกเลือก สถานะ การส่งขอความทีต้่องการ 
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5. คลิกท ี่ปุ่ม  เม ื่อต ้องการแนบไฟล์ 

6. คล ิกท ี่ปุ่ม  เพ ื่อส่งข ้อความติดต ่ออาจารย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูป 6 หน้าจอเลือกอาจารย์ 
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 ข ้อควำมท่ีส่ง 
ผู้ใช ้งานสามารถใช ้งานได้โดยคลิกท่ี ข้อควำมที่ส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูป 7 หน้าจอข้อความที่ส่ง 
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 หล ักสูตร/กำรเรียนกำรสอน 

   ข ้อม ูลหล ักส ูตร 
ผ ู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกท่ี หล ักส ูตร/กำรเร ียนกำรสอน >> ข ้อมูลหล ักส ูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูป 8 หน้าจอค้นหาข้อิมูลหลักสูตร 

ว ิธีค ้นหำข้อมูลหล ักส ูตรมดีงันี  
คล ิกท่ี  เม่ือต้องการค ้นหาข้อมูลหล ักส ูตร 
1. คล ิกเลือก ปีหลักสูตร ท ี่ต ้องการ 
2. คลิกเลือก คณะ ทีต่ ้องการ 
3. คล ิกเล ือก สาขาว ิชา ท ี่ต ้องการ 
4. คลิกเล ือก ระด ับการศึกษา ที่ต ้องการ 
5. คล ิกเล ือก หล ักส ูตร ท ี่ต ้องการ 

6. คลิกทีปุ่่ม  เพ ื่อค ้นหาข้อม ูลหลักสูตร 
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รูป 9 หน้าจอข้อมูลหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูป 10 หน้าจอโครงสร้างหลักสูตร 

วิธีดูโครงสร้ำงหลักสูตรมีดังนี   

คลิกท่ี    เมื่อต้องการดูโครงสร้างหลักสูตร คลิกท่ีปุ่ม       เมื่อต้องการพิมพ์โครงสร้างหลักสูตร 
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รูป 11 หน้าจอแผนการเรียน 
 
 

ว ิธีด ูแผนกำรเร ียนมดีงันี  

คล ิกท่ี     เม ื่อต ้องการดูแผนการเร ียน ปุ่ม  เม ื่อต ้องการพ ิมพ ์ 
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 ตำรำงเรียนตำรำงสอน 

   ตำรำงเรียน 
ผ ู้ใช้งานสามารถใช้งานได ้โดยคลิกท่ี ตำรำงเร ียนตำรำงสอน >> ตำรำงเร ียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 12 หน้าจอค้นหาตารางเรียน 
 
ว ิธีค ้นหำตำรำงเร ียนม ีดงันี  

คลิกท่ี  เม ื่อต ้องการค ้นหาตารางเรียน 
 1. คล ิกเล ือก ปีการศึกษา ที่ต้องการ 

2. คลิกเลือก ประเภทน ักศ ึกษา ท ี่ต ้องการ 
3. คลิกเล ือก คณะ ท ี่ต ้องการ 
4. คล ิกเล ือก สาขาวิชา ท ี่ต ้องการ 
5. คล ิกที่ปุ่ม     เพ ื่อค้นหาตารางเร ียน 
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รูป 13 หน้าจอตารางเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อดูค าอธิบายรายวิชา  

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดวิชา 
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 ตำรำงสอนอำจำรย์ 
ผู้ใช ้งานสามารถใช้งานได ้โดยคล ิกท ี่ ตำรำงเร ียนตำรำงสอน >> ตำรำงสอนอำจำรย ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 14 หน้าจอค้นหาตารางสอนอาจารย์ 
 
วิธีค ้นหำตำรำงสอนอำจำรย์ม ีดงันี  

คล ิกท่ี  เม ื่อต ้องการค ้นหาตารางสอนอาจารย์ 
1. คลิกเล ือก ปีการศ ึกษา ที่ต้องการ 
2. ระบุ อาจารย์ 

3. คลิกท ี่ปุ่ม  เพ ื่อค ้นหาตารางสอนอาจารย์ 
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รูป 15 หน้าจอข้อมูลตารางสอนอาจารย์ 
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รูป 16 หน้าจอดูข้อมูลตารางสอนอาจารย์ 
 

วิธีดขู้อมูลตำรำงสอนอำจำรย์มีดงันี  

คลิกท่ี  เม่ือต ้องการดูข ้อม ูลตารางสอนอาจารย์ 
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 ตำรำงสอบ 
 ผ ู้ใช ้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกท่ี ตำรำงเร ียนตำรำงสอน >> ตำรำงสอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 17 หน้าจอค้นหาตารางสอบ 
 
วิธีค ้นหำตำรำงสอบม ีดงันี  

คล ิกท่ี  เม่ือต ้องการค ้นหาตารางสอบ 
1. คล ิกเล ือก ปีการศ ึกษา ที่ต ้องการ 
2. คลิกเล ือก ประเภทนักศึกษา ท ี่ต ้องการ 
3. คลิกเลือก คณะ ทีต่ ้องการ 
4. คล ิกเลือก สาขาวิชา ท ี่ต้องการ 
5. คล ิกเลือก ประเภทการสอบ ที่ตอ้งการ 
6. คล ิกทีปุ่่ม        เพ ื่อค ้นหาตารางสอบ 
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รูป 18 หน้าจอข้อมูลตารางสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 19 หน้าจอดูข้อมูลตารางสอบ 

คลิกเพื่อดูค าอธิบายรายวิชา 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           470          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 

 ตำรำงรำยว ิชำท่ีลงทะเบ ียน 
ผ ู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกท่ี ตำรำงเรียนตำรำงสอน >> ตำรำงรำยวิชำท ี่ลงทะเบียน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 20 หน้าจอค้นหาตารางรายวิชาที่ลงทะเบียน 
 
วิธีค ้นหำตำรำงรำยวิชำท ี่ลงทะเบียน มีดงันี  

คลิกท่ี  เพ ื่อเลือก ปี/เทอม ทีต่ ้องการ คลิกท่ีปุ่ม  เพือ่พิมพ์ตารางรายวิชาทีล่งทะเบ ียน 
 

 

คลิกเพื่อดูค าอธิบายรายวิชา 
  

คลิกเพื่อดูรายละเอียดวิชา 

คลิกเพื่อดูห้องสอบ 
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 ลงทะเบียนเรียน 
  ค ่ำธรรมเน ียมกำรเร ียน 
   ผ ู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกท ี่ ลงทะเบียนเร ียน >> ค ่ำธรรมเน ียมกำรเร ียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 21 หน้าจอค้นหาค่าธรรมเนียมการเรียน 
 
ว ิธีค ้นหำค ่ำธรรมเนียมกำรเร ียน มีดงันี  

คล ิกท่ี  เม่ือต้องการค ้นหาค่าธรรมเนียมการเรียน 
 1. คล ิกเลือก รุ่น ท ี่ต้องการ 
 2. คล ิกเลือก ประเภทน ักศึกษา ท ี่ต ้องการ 
 3. คลิกเลือก คณะ ทีต่ ้องการ 

4. คล ิกเลือก สาขาวิชา ท ี่ต้องการ 
 5. คลิกที่ปุ่ม             เพื่อค้นหาค่าธรรมเนียมการเรียน 
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 ผลกำรเรียน 
 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที ่ผลกำรเร ียน >> ดผูลกำรเรียน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 22 หน้าจอดูผลการเรียน 
 

ว ิธีดผูลกำรเร ียน ม ีดงันี  

คลิกท่ี เพือ่เลือก  ปี/เทอม ท ี่ต ้องการ 
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 รำยชื่อนักศึกษำ 
 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที ่ผลกำรเร ียน >> รำยชื่อนักศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 23 หน้าจอรายช่ือนักศึกษา 
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 ข่ำวสำรและกิจกรรม 
 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที ่ข่ำวสำรและกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 24 หน้าจอข่าวสารและกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเมื่อต้องการอ่านรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม 
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รูป 25 หน้าจอรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           476          Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

 
 ปฏิทินกำรศึกษำ 
 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที ่ปฏิทินกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 26 หน้าจอปฏิทินการศึกษา 
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 คู่มือกำรใช้งำนระบบ 
 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที ่คู่มือกำรใช้งำนระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 27 หน้าจอคู่มือการใช้งานระบบ 
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กำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ (ระบบบริกำรนักศึกษำ) 
(เอกสารในการใช้อบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการนักศึกษา) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 4 

 
ระบบบริหำรกำรศึกษำ

https://www.aru.ac.th/home.php 

https://www.aru.ac.th/academic.php?euni 

1 

https://www.aru.ac.th/home.php
https://www.aru.ac.th/academic.php?euni
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หมำยเลขโทรศัพท์ภำยใน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
 
 
 
 
 
 

  

หน่วยงำน เบอร์ตรง 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   0 3527 6555 
2.  คณะครศุาสตร ์ 0 3532 2084 
3.  คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 3524 5400 
4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 3524 5888 
5.  คณะวิทยาการจัดการ 0 3532 2085 
6.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 3524 5165 
7.  กองบรกิารการศึกษา 0 3524 1196 
8.  กองพัฒนานกัศึกษา 0 3532 2080 
9.  งานการเงินและบัญช ี 0 3524 5164 
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คู่มือนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
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ช่ือและนามสกุล : …………………………………………………………………………………..                   รหัสประจ าตัวนักศึกษา……………………..

บัง
คับ เลือ
ก

P P

วิชาบังคับเรียน / 9001301 อยุธยาศึกษา 3 ( 3 - 0 - 6 ) P
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/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

/ ( - - )

วิชา

อาจารย์ท่ีปรึกษา: …………………………………..สาขาวิชา: ………………………………………………………………..คณะ: ……………………………………………..

เกร
ด

วิชาเลือกเรียน

กลุ่มวิชามนุษยฯ

วิชาเลือกเรียน

กลุ่มวิชาภาษา

ศึกษา

ท่ัวไป

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

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

หมายเหตุ(ถ้ามี) : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………………………………………………

อ่ืนๆ

วิชาชีพ/วิชาแกน

วิชาเลือกเรียน

กลุ่มวิชาวิทยฯ

รวม หน่วยกิต

วิชาPre-/เรียน

เพ่ิมโดยไม่นับ

หน่วยกิต

แบบบันทึกข้อมูลการเรียนรายบุคคล

หมวด

วิชา
กลุ่มวิชา

ภาคเรียน/ปี

การศึกษา

(X/XXXX)

รหัสวิชา

XXXXXXX
ช่ือวิชา

วิชาเลือกเรียน

กลุ่มวิชาสังคมฯ

เฉพาะ

เลือกเสรี

หน่วยกิต/ช่ัวโมง 

(ตามหลักสูตร)

(X(X-X-X))

วิชาเอก/

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

เลือกเสรี

ช่ือผูส้อน

 
 
 
 
 
 

 

 

สำมำรถ Download แบบบันทึกข้อมูลกำรเรียนรำยบุคคล ได้ที่ https://is.gd/LMTp1Q 



 




