สารจากอธิการบดี
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ขอต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คนสู่ รั้ ว เหลื อ งแดง
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ด้วยความยินดียิ่ง
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธยา เป็ น สถาบั น การศึ กษาที่
เก่าแก่มีอายุครบรอบ 116 ปี ในปี พ.ศ. 2564 นี้ ที่ผ่านมาผลิตบัณฑิตที่มี
คุณ ภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติมากมาย ในปัจจุบันมีพันธกิจหลัก
ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2564 นี้ ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก ประสบปัญหา
เกี่ ย วกั บ การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอ ยุ ธยาได้ เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ไว้เป็ น อย่างดี รวมทั้ งมี ก ารช่วยเหลื อ
เยียวยานักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และช่วยเหลือสังคม ชุมชนในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง
ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงอย่างมาก
อยู่ ในขณะนี้ ส่ งผลให้ ก ารจัด การเรี ยนการสอนในทุ ก ระดั บ ของมหาวิท ยาลั ย
ต้องใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมด มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้ไว้แล้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสทิ ธิ์ ประดับเพ็ชร์
เช่ น การมี ศู น ย์ น วั ต กรรมดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเรี ย นรู้ (IDLC) เพื่ อ สนั บ สนุ น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การสอนออนไลน์ ใ ห้ กั บ คณาจารย์ การสนั บ สนุ น อิ น เทอร์ เ น็ ต TOP UP
ให้กับนั กศึ กษาทุก คน เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ และยังมีการแบ่ งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาด้วย เช่น การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
การให้ทุนการศึกษาและอื่น ๆ เป็นต้น
ในโอกาสนี้ขอส่งความปราถนาดีไปยังนั กศึกษาใหม่ทุกคน ขอให้
มีสุขภาพแข็งแรง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใฝ่หาความรู้ ทากิจกรรมในมหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุขและประสบความสาเร็จในสิ่งที่คาดหวังตั้งใจไว้ทุกประการ

สารบัญ
เรื่อง
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตอนที่ 1 แนะนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 สีประจามหาวิทยาลัย ธง ดอกไม้ คติธรรม
 รายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 ประวัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 หัวหน้าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
 ค่านิยมองค์กร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นโยบาย
 รายนามคณะผู้บริหาร
 กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ และรายชื่ออาจารย์ประจาคณะ
 กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรายชื่ออาจารย์ประจาคณะ
 กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายชื่ออาจารย์ประจาคณะ
 กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ และรายชื่ออาจารย์ประจาคณะ
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการให้ผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นราย วิชาเรียน และการศึกษา
รายวิชาเรียนเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
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สารบัญ
เรื่อง
หน้า
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552
55
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์
จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
56
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน
การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558
59
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
61
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง
พ.ศ. 2556
63
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเรียน
เพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน
64
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การย้ายสาขาวิชาเรียนสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
66
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดาเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558
69
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินงานสหกิจศึกษา
74
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษา และการจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561
80
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2564
83
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการจัดการ
ศึกษาภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
86
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษาและการจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560
87
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินค่าบารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
89
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา
92
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สารบัญ
เรื่อง
ตอนที่ 2 ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายส่งเสริมทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล
ให้กับนักศึกษา
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พ.ศ. 2552
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา พ.ศ. 2557
 ข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาสามารถยกเว้น/เทียบโอนรายวิชาได้ ประจาปีการศึกษา 2564
ตอนที่ 3 หน่วยงานบริการนักศึกษา
 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กองบริการการศึกษา การบริการนักศึกษา
 สหกิจศึกษา
 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
 ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 บริการไปรษณีย์
 คาถาม – คาตอบ สาหรับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา
ตอนที่ 4 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณะครุศาสตร์
สาระสาคัญของหลักสูตร
 คณิตศาสตร์ 4 ปี
 สังคมศึกษา 4 ปี
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สารบัญ
เรื่อง
คณะครุศาสตร์ (ต่อ)
 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี
 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี
 วิทยาศาสตร์ 4ปี
 พลศึกษา 4 ปี
 การสอนภาษาไทย 4 ปี
 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี
 การประถมศึกษา 4 ปี
 การศึกษาพิเศษ 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาระสาคัญของหลักสูตร
 ภาษาอังกฤษ 4 ปี
 ภาษาไทย 4 ปี
 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
 การสอนภาษาจีน 4 ปี
 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี
 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี
 ประวัติศาสตร์ 4 ปี
 ดนตรีศึกษา 4 ปี
 ดนตรีสากล 4 ปี
 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี
 ศิลปะการแสดง 4 ปี
 นิติศาสตร์ 4 ปี
 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี
 รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี
 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี
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สารบัญ
เรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสาคัญของหลักสูตร
 เกษตรศาสตร์ 4 ปี
 เคมี 4 ปี
 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ปี
 จุลชีววิทยา 4 ปี
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี
 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี
 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี
 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
สาระสาคัญของหลักสูตร
 การบัญชี 4 ปี
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี
 การตลาด 4 ปี
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี
 การจัดการ 4 ปี
 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี
 การจัดการธุรกิจชุมชน 4 ปี
 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี
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สารบัญ
เรื่อง
คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)
 การจัดการธุรกิจธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี
 การท่องเที่ยว 4 ปี
 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี
ภาคผนวก
- การใช้งานระบบบริการนักศึกษา สาหรับนักศึกษา
- หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- Download คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
- ตารางบันทึกข้อมูลการเรียนตลอดหลักสูตร
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ตอนที่

1 แนะนำ
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พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเ บศรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดชมหาราชบรมนาถบพิต ร ทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญ ลักษณ์ ป ระจาสถาบัน ราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึก ษาธิก ารได้นาความกราบ
บัง คมทูล พระกรุณ าขอพระราชทานเพื ่อ เป็น สิริม งคลแก่ส ถาบัน ราชภัฏ ตราสัญ ลัก ษณ์ที่ท รงพระกรุณ า
โปรดเกล้า ฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญ จกรในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเ บศรมหาภูมิ พ ล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต ร มีลัก ษณะเป็น รูปวงรี ภายในเป็น รูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจัก ร
กลางวงจัก รมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นเศวตฉัตรตั้งอยู่บน
พระที่ นั่ ง อั ฐ ทิ ศ แปลความหมายว่ า “ทรงมี พ ระบรมเดชำนุ ภ ำพในแผ่ น ดิ น ” โดยที่ วั น ที่ บ รมราชาภิ เ ษก
ตามโบราณราชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศและสมาชิกรัฐสภาถวายน้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด
มี ว งรี อี ก วงหนึ่ ง เป็ น กรอบรอบตราพระราชลั ญ จกรจารึ ก ชื่ อ สถาบัน ราชภัฏ ต่อ มาเมื ่อ สถาบัน ราชภัฏ ได้
ปรับ เปลี ่ย นสถานภาพเป็น มหาวิท ยาลัย จารึก ชื ่ อ ท่อ นบนเป็น ภาษาไทยว่า “มหำวิท ยำลัย รำชภัฏ
พระนครศรีอ ยุธ ยำ” ท่อ นล่า งจารึก เป็น ภาษาอัง กฤษว่า “PHRANAHKON SI AYUTTHAYA RAJABHAT
UNIVERSITY”
สีนำเงิน :
แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดและพระราชทานนาม “รำชภัฏ”
สีเขียว :
แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง :
แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม :
แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สีขำว :
แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สีประจำมหำวิทยำลัย
สีเหลือง แดง
ธงประจำมหำวิทยำลัย
สีเหลือง (อยู่ด้านบน)
สีแดง (อยู่ด้านล่าง)
มีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง
ดอกไม้ประจำมหำวิทยำลัย
ดอกโสน

คติธรรมประจำมหำวิทยำลัย
สิกขา กาโม ภวํ โหติ หมายถึง ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ
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รำยชื่อ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ประวัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ระยับศรี กาญจนะวงศ์*

1. บทนำ
คนที่อยู่กรุงเก่าอย่างเจ้าของ
โปรดช่วยมองให้ซึ้งถึงความหลัง
โรงเรียนฝึกหัดครู ที่หลังวังฯ
คือการตั้งต้นชีวิต วิทยาลัย ( ครูพระนครศรีอยุธยา )
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรี ดี พ นมยงค์ ต าบลประตู ชั ย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-35276-555 โทรสาร 0-3532-2076
ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ จานวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้าง
โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษมสอนวิชาสามัญอนุโลม
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1-2-3 แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดาเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จัดตัง้ โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มี ก ารยกเลิ ก มณฑล โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู มู ล ตาหนั ก เพนี ย ด จึ งเป็ น โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู มู ล ประจาจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมลู กสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตาบลหัวแหลม โดยแยกเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนฝึกหัดครู
สตรี ประกาศนี ย บั ต รจั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเปิ ด ทาการสอนเมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2479 เป็ น โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลมโรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณด้านข้างวัดวรโพธิ์
ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชยบริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลีย่ นชือ่ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
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 โรงเรี ยนฝึ กหั ดครู พระนครศรี อยุ ธยา ย้ ายมาอยู่ ณ ที่ ปั จจุ บั น เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรี ดี พนมยงค์
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ. สู ง,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
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต พร้ อ มกั บ ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง คงเปิ ด หลั ก สู ต รสาข าวิ ช าชี พครู ค รุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ทั้ ง ระดั บ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี พร้อมๆกัน
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วภู มิ พลอดุ ลยเดชพระราชทานนาม “สถาบั นราชภั ฏ ” แทนชื่ อวิ ทยาลั ยครู
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบั ณฑิ ตศึก ษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ ห าร
การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พ.ศ. 2547 เมือ่ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริม่ มีผลบังคับใช้ทา
ให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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หัวหน้ำสถำนศึกษำจำกอดีตถึงปัจจุบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยำ

โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยำ

วิทยำลัยครูพระนครศรีอยุธยำ

สถำบันรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

2479 – 2480
2480 – 2487
2487 – 2497
2497 – 2501
2501 – 2508
2508 – 2508
2508 – 2509
2479 – 2479
2479 – 2481
2481 – 2487
2487 – 2492
2492 – 2501
2501 – 2511
2511 – 2511
2509 – 2517
2517 – 2519
2519 – 2521
2521 – 2523
2523 – 2524
2524 – 2531
2531 – 2532
2532 – 2536
2537 – 2538
2538 – 2546
2547 - 2547
2547 – 2552
2552 – 2556
2556 – 2556
2556 – 2557
2557 – 2557
2557 – 2558
2558 – 2562
2562 – ปัจจุบัน

นายเติม
นายฉลอง
นายชัยวัฒน์
นายประยุทธ
นายทวี
นางสาวฉวีวรรณ
นายจินต์
นางสาวสมสวัสดิ์
ม.ล.หญิง
นางพิสิฏฐ์
นางสาวจารุนีย์
นางสาวพเยาว์
นางสาวอนงค์
นายจินต์
นายจินต์
ดร.นิเชต
รศ.สุรพันธ์
รศ.ดร.เจริญผล
นายจาเริญ
นายโสภณ
รศ.ธง
ดร.จรินทร์
รศ.วิทยา
รศ.ดร.บุหงา
ผศ.สุวิทย์
รศ.สุวิทย์
ดร.บูรพาทิศ
ดร.อุทยั
นายจิรศักดิ์
ดร.เกษม
รศ.ดร.นพวรรณ
ดร.เกษม
รศ.ดร.ชูสทิ ธิ์

ทับทิมทอง
ศรีจันทร์
ยุกติรัตน์
สวัสดิสิงห์
โปราณานนท์
ดุลยจินดา
รัตนสิน
จามรวรรณ
ทินกร
เวชชภูมิ (ทองฟุ อุบลพันธ์)
มฤคทัต
ศรีหงส์
สังขะวร
รัตนสิน(รักษาการฯ)
รัตนสิน
สุนทรพิทกั ษ์
ยันต์ทอง
สุวรรณโชติ
เสกธีระ
สุวรรณโรจน์
รุญเจริญ
ชาติรุ่ง
รุ่งอดุลพิศาล
วัฒนะ
เฑียรทอง
เฑียรทอง
พลอยสุวรรณ์
ดุลยเกษม (รักษาการฯ)
ชุมวรานนท์ (รักษาการฯ)
บารุงเวช (รักษาการฯ)
ธีระพันธ์เจริญ (รักษาการฯ)
บารุงเวช
ประดับเพ็ชร์

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
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ปรัชญำ
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก

วิสัยทัศน์
ผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี ส มรรถนะเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภายในปี 2564

พันธกิจ
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒนาเทคโนโลยีพื้น บ้ าน และเทคโนโลยีสมั ยใหม่ใ ห้เ หมาะสมกับ การด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชี พของคนในท้อ งถิ่ น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่ งเสริมให้เกิ ดการจัด การ การบารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิ ทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก

อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา

ค่ำนิยมองค์กร
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

8

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิ ท ยาลั ย มี เ ป้ า ประสงค์ ใ นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม น าการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยการเป็ น
คนเก่งมีความรู้ รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้
1. ด้ำนควำมรู้ มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้
2. ด้ำนควำมคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์
3. ด้ำนทักษะ มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการทางานเป็นทีม มีทักษะในการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
4. ด้ำนบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา

นโยบำย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัย
มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู
การทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรมการอนุรัก ษ์สิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับ
กลุ่มประชาคมอาเซียน
3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ย วที่เป็นเอกลักษณ์ของ
อยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการให้บริการทาง
วิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนั บ สนุ น พั ฒ นา ถ่ ายทอดเทคโนโลยี ที่เ หมาะสมเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และสั งคมสนั บ สนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการ
บารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนา
วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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9. เร่ งรั ด ให้ มี อ าจารย์ คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญาเอกและต าแหน่ งทางวิ ช าการ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านการสอนและการวิจัย
สู่ระดับสากล
10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รำยนำมคณะผู้บริหำร
1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
2. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
3. ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม
4. ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
5. ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
6. อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง
7. ผศ.บุญไท เจริญผล
8. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว
9. อาจารย์สุดารัตน์ เกลีย้ งสอาด
10. ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
11. รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
12. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
13. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี
14. ผศ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม
15. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
16. ผศ.สาโรช ปุรสิ ังคหะ
17. ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
18. นางลักขณา เตชวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและกฎหมาย
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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คณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ผู้อานวยการโรงเรียนประถมสาธิต
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประธานกลุ่มวิชาชีพครู
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 การประถมศึกษา
 การศึกษาปฐมวัย
 การศึกษาพิเศษ
 การสอนภาษาไทย
 การสอนภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 คอมพิวเตอร์ศึกษา
 พลศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ มีอนันต์
อาจารย์ ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร นิยมชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา จุ้ยดอยกลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา
อาจารย์นฤมล ตันติชาติ
อาจารย์สุพินดา เพชรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์ ขาวสาลี
อาจารย์พัชราภร พูลบุญ
อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์
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อำจำรย์ประจำคณะครุศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
1
ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
2
อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ
ค.ด. (อุดมศึกษา)
3
ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
4
ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
5
อาจารย์ ดร.นริสานันท์ แมนผดุง ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
6
อาจารย์กนกพร ศรีทองแดง
วท.ม. (ชีววิทยา)
7
อาจารย์จุฑามาส นิลคง
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
8
อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
9
อาจารย์ ดร.ธานี ชูกาเนิด
ศษ.ด. (ภาวะผู้นาและนวัตกรรมทาง
การศึกษา)
10
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
11
ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทาดี
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
12
อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้)
13
อาจารย์พิเชษฐ์ อยูส่ ด
ศศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)
14
อาจารย์พิศาล สีสด
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
15
อาจารย์วนิดา เรืองศาสตร์
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง Ed.D (Curriculum and Instruction)
16
17
อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
18
อาจารย์วิลาสินี วันปาน
ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
19
อาจารย์ศาสตร์บุญธาภา
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
20
อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
21
อาจารย์ ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย
ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา)
22
อาจารย์ปัทมพรรณ บุญประคม
วท.ม. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สังกัดสำขำวิชำ
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
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ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
23
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า
24
ผศ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล
25
อาจารย์อัจฉราพรรณ กันสุยะ

อำจำรย์ประจำคณะครุศำสตร์
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด

26
27
28

ผศ.บุญไท เจริญผล
ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ผศ.ภรภัทร นิยมชัย
ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
อาจารย์ ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
อาจารย์ชญานิศ จิตจักร
อาจารย์ ดร.พัชนี บุญรัศมี
ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย
ผศ.จันจิรา หาวิชา
อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว
ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขกิ ร
อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์
อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล

40

อาจารย์นฤมล ตันติชาติ

41
42

อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์
ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร

43
44

อาจารย์ธมลธร ยอดมิ่ง
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม

อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช
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สังกัดสำขำวิชำ

ค.ด. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) การประถมศึกษา

กศ.ม. (การประถมศึกษา)
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา)
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
Ed.D (Early Childhood
Education)
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
Ph.D. (Special Education)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
M.Sc. (Teaching English to
Speakers of Other Languages)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
14

การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
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อำจำรย์ประจำคณะครุศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
45 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา
ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
46
อาจารย์สิรภพ สินธุประเสริฐ
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
47
ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
48
อาจารย์สุพินดา เพชรา
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
49
อาจารย์นพวรรณ จานวน
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
50
ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)
51
อาจารย์กิตติภพ มหาวัน
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
52
อาจารย์ศักดา จันทราศรี
กจ.ม. (การจัดการ)
53
ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
54
ผศ.ดร.นิป เอมรัฐ
Ph.D. (Development Education)
55
อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
56
ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกาลัง
กายและการกีฬา)
57
ผศ.ชนกานต์ ขาวสาลี
ศศ.ม. (พลศึกษา)
58
ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน
ค.ด. (พลศึกษา)
59
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย)
60
ผศ.เสาวลักษณ์ ประมาน
ศษ.ม. (พลศึกษา)
61
อาจารย์สมชาย สุวรรณะ
ศษ.ม. (พลศึกษา)
62
อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
63
อาจารย์พัชราภร พูลบุญ
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน
วิทยาศาสตร์)
64
อาจารย์ภัทรภร พิกลุ ขวัญ
กศ.ม. (ชีววิทยา)
65
อาจารย์ภูษณิศา สุวรรณศิลป์
วท.ม. (ฟิสิกส์)
66
อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก
ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สังกัดสำขำวิชำ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
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อำจำรย์ประจำคณะครุศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
67
อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
68
ผศ.ปิยะ มีอนันต์
ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
69
อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
70
อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สังกัดสำขำวิชำ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
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คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ประธานกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
ประธานกลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์
ประธานกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 การปกครองท้องถิ่น
 การพัฒนาชุมชนและสังคม
 ดนตรีศึกษา
 ดนตรีสากล
 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 นิติศาสตร์
 ประวัติศาสตร์
 การสอนภาษาจีน
 ภาษาญี่ปุ่น
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ประยุกต์ศิลป์
 ศิลปะการแสดง
 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี
อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ
อาจารย์วรางคณา ปัญญามี
อาจารย์ศิรินันท์ นุยภูเขียว
นางอรัญญา จงกลรัตน์
อาจารย์ ดร.เอนก รักเงิน
อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ภูวมินทร์ วาดขียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิบ ปิติธนบดี
อาจารย์สุมาลินี สาดส่าง
อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี โกสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง
อาจารย์กุลธีร์ บรรจุแก้ว
อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจ
อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว
อาจารย์ ว่าทีร่ ้อยตรีสุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล
อาจารย์สุวัฒชัย คชเพต
อาจารย์เอกรัตน์ คณาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ
อาจารย์วัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสธ์
อาจารย์ธิดารัตน์ ภูมิวฒ
ั นะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพล แสงศรี
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อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
1 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์)
2 ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์
3 อาจารย์เฉลิมพล พลมุข
อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
4 อาจารย์ ดร.กาวี ศรีรัตน์
Ph.D. (Philosophy)
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
5 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง
ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา)
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
6 อาจารย์ภูวมินทร์ วาดเขียน
ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
7 ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
8 ผศ.บังอร บุญปั้น
อ.ม. (ภูมิศาสตร์)
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
9 อาจารย์สุมาลินี สาดส่าง
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
10 อาจารย์จินดา ธารงอาจริยกุล
รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)
การปกครองท้องถิ่น
11 อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล
ร.ม. (รัฐศาสตร์)
การปกครองท้องถิ่น
12 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
การปกครองท้องถิ่น
13 อาจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการ
การปกครองท้องถิ่น
จัดการภาครัฐ)
14 อาจารย์ ดร.ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
การปกครองท้องถิ่น
15 ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
การพัฒนาชุมชนและสังคม
16 อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
การพัฒนาชุมชนและสังคม
17 ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
การพัฒนาชุมชนและสังคม
18 ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ์
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท)
การพัฒนาชุมชนและสังคม
19 อาจารย์ ดร.เอนก รักเงิน
ปร.ด. (ไทศึกษา)
การพัฒนาชุมชนและสังคม
20 ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ศษ.ด. (การศึกษาตลอดชีวิตและการ การพัฒนาชุมชนและสังคม
พัฒนามนุษย์)
21 รศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา
รป.ด. (การบริหารการพัฒนา (การ การพัฒนาชุมชนและสังคม
พัฒนาสังคม))
22 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ
ศศ.ม. (ดนตรี)
ดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
23 ผศ.บุญสืบ บุญเกิด
ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
ดนตรีศึกษา
24 ผศ.เอกสิทธิ์ สุนมิ ิตร
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
ดนตรีศึกษา
25 ผศ.ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ
Ph.D. (Vocal Music)
ดนตรีศึกษา
26 อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา ศศ.ม. (ดนตรี)
ดนตรีศึกษา
27 ผศ.สุรศักดิ์ เพชรคงทอง
ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
ดนตรีศึกษา
28 อาจารย์กุลธีร์ บรรจุแก้ว
ศล.ม. (ดนตรี)
ดนตรีสากล
29 ผศ.ทรงพล คชเสนี
ศศ.ม. (การบริหารงานดนตรี)
ดนตรีสากล
30 อาจารย์ธนกรณ์ โพธิเวส
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
ดนตรีสากล
31 อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์
ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
ดนตรีสากล
32 ผศ.ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก)
ดนตรีสากล
ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงาน
33 ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
นิติศาสตร์
ยุติธรรมและสังคม)
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์), น.ม. (กฎหมาย นิติศาสตร์
34 อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์
อาญาและกระบวนการยุติธรรม)

35
36
37
38
39
40
41

อาจารย์ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ
อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว
ผศ.ปกาศิต เจิมรอด
อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์
รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข
อาจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

42
43
44
45
46

รศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ
ผศ.เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ
อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์
ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด
ผศ.สุกัลยา คงประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

น.ม. (บริหารงานยุติธรรม)
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
น.ด.(นิติศาสตร์) (ภาคภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(อาชญาวิทยาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม)
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน)
ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
19

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
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อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
47 อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) ประยุกต์ศิลป์
48 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
49 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) ประยุกต์ศิลป์
50 ผศ.ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) ประยุกต์ศิลป์
51 ผศ.ดร.วิศิษฏ์ เพียรการค้า
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
ประยุกต์ศิลป์
52 ผศ.อรพิมพ์ สุขสุวรรณ
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) ประยุกต์ศิลป์
53 อาจารย์วัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์ ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
ประยุกต์ศิลป์
54 อาจารย์ ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล ปร.ด. (ไทยศึกษา)
ประวัติศาสตร์
55 ผศ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)
ประวัติศาสตร์
56 อาจารย์วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)
ประวัติศาสตร์
57 ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์
อ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ประวัติศาสตร์
58 อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจ
อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)
ประวัติศาสตร์
59 อาจารย์ขวัญดาว มาอยู่
M.A. (Teaching Chinese to
การสอนภาษาจีน
Speakers of Other Languages)
60 อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว
M.A. (Teaching Chinese to
การสอนภาษาจีน
Speakers of Other Languages
61 อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี
M.A. (Teaching Chinese to
การสอนภาษาจีน
Speakers of Other Languages)
62 อาจารย์นภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี M.A. (Teaching Chinese to
การสอนภาษาจีน
Speakers of Other Languages)
63 อาจารย์วรรณรัตณ์ มหาธาราทอง M.A.( Chinese Philosophy)
การสอนภาษาจีน
64 Ms.He Xiaoxue
M.Ed.(Teaching Chinese for
การสอนภาษาจีน
foreigners as a second language)
65 ผศ.บวรศรี มณีพงษ์
M.A. (Linguistics)
ภาษาญี่ปุ่น
66 ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
ภาษาญี่ปุ่น
67 ว่าทีร่ ้อยตรีสุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล M.Phil.(Japanese Language and ภาษาญี่ปุ่น
Culture)
68 อาจารย์กิตติพศ วีรอนันตมิตร
ศศ.ม(ญี่ปุ่นศึกษา)
ภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
69 Mr.Tetsuya Tanaba
B.A. (Japanese Literature)
ภาษาญี่ปุ่น
อ.ม. (ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ) ภาษาญี่ปุ่น
70 Mr.Taro Saito
71 Ms. Yuka Sasamoto
B.A. (Japanese Studies)
ภาษาญี่ปุ่น
72 อาจารย์ดาราพร ศรีม่วง
อ.ม. (ภาษาไทย)
ภาษาไทย
73 อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
ภาษาไทย
74 อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
ภาษาไทย
75 อาจารย์วรางคณา ปัญญามี
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ภาษาไทย
76 ผศ.ดร.วาสนา บุญสม
กศ.ด. (การอุดมศึกษา)
ภาษาไทย
77 อาจารย์ ดร.ศิขรินทร์ แสงเพชร ปร.ด. (ภาษาไทย)
ภาษาไทย
นาเรือง
78 อาจารย์สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ อ.ม. (ภาษาไทย)
ภาษาไทย
79 อาจารย์สุวัฒชัย คชเพต
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) ภาษาไทย
80 อาจารย์พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต
อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
81 ผศ.สุวณี วิจารัตน์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
82 อาจารย์กุสมุ า นะสานี
อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
83 อาจารย์ศิรินันท์ นุยภูเขียว
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ
84 อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ
M.A. (English as an International ภาษาอังกฤษ
Language)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) ภาษาอังกฤษ
85 อาจารย์เอกรัตน์ คณาพร
86 อาจารย์เอกพล วิงวอน
ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร)
ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.(ภาษาและการสื
อ
่
สารระหว่
า
งวั
ฒ
นธรรม)
87 อาจารย์วราภรณ์ สืบวงศ์สุวรรณ์
ภาษาอังกฤษ
88 อาจารย์ศิริวิมล นกทรัพย์
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ
89 Mr.Kenneth Selby Drew
B.Sc. (Environment)
ภาษาอังกฤษ
90 Mr.John peter Edwards
B.A. (English)
ภาษาอังกฤษ
91 Mr.Navadet Yongsawai
B.A. (English Literature)
ภาษาอังกฤษ
92 Ms.Jackylyn Blas Navarro
B.Sc. (Business Administration)
ภาษาอังกฤษ
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อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
93 Mr.Simon Ellis White
B.Sc. (hons) Computing Science ภาษาอังกฤษ
with Business Computer System
94 Mr.Edouard Le Bout de
B.A. (English)
ภาษาอังกฤษ
Chateau-Thierry
95 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)
รัฐประศาสนศาสตร์
96 รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
ปร.ด. (สื่อสารการเมือง)
รัฐประศาสนศาสตร์
97 ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ
ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) รัฐประศาสนศาสตร์
98 ว่าทีร่ ้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต์ รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการ
รัฐประศาสนศาสตร์
จัดการเชิงกลยุทธ์)
99 ผศ.ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการ
รัฐประศาสนศาสตร์
จัดการภาครัฐ)
100 อาจารย์ ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์ รป.ด.(การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน) รัฐประศาสนศาสตร์
101 ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดา
ร.ม. (การปกครอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
102 อาจารย์ ดร.ชญาพัฒน์ เลิศอานาจกิจเสรี รป.ด.(การจัดการภาครัฐและเอกชน) รัฐประศาสนศาสตร์
103 อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ ศป.ด.(นาฏยศิลป์)
ศิลปะการแสดง
104 อาจารย์ธิดารัตน์ ภูมิวฒ
ั นะ
ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
ศิลปะการแสดง
105 อาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม ศป.ด.
ศิลปะการแสดง
106 อาจารย์ณรงค์ คุ้มมะณี
ศป.ด.(นาฏศิลปไทย)
ศิลปะการแสดง
M.A.( Art Studies and Creative Arts) ศิลปะการแสดง
107 อาจารย์พสชนันทร์ พันธรรม
สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
108 อาจารย์กัมปนาท บัวเจริญ
M.A (West Asian Studies)
สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
109 ผศ.ดร.นิพล แสงศรี
ปร.ด. (อิสลามศึกษา)
สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
110 อาจารย์ฟารุก ขันราม
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)
ศศ.ม.(การบริหารและการจัดการ
สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
111 อาจารย์อิสมาแอล เจะเล็ง
112

อาจารย์วิวัฒน์ ร้อยศรี
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คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 เกษตรศาสตร์
 คณิตศาสตร์ประยุกต์
 คหกรรมศาสตร์
 เคมี
 จุลชีววิทยา
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
 วิศวกรรมการจัดการ
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 วิศวกรรมไฟฟ้า
 สาธารณสุขศาสตร์
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ กันอ่า
นางวิรินดา มีบารุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล
อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง
อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง
อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี สินธุนาวา
อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคา
อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ
อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา
อาจารย์เพ็ญนภา ภู่กันงาม
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
1 อาจารย์ภารดี แซ่อึ้ง
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
เกษตรศาสตร์
2 รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
วท.ม. (พืชศาสตร์)
เกษตรศาสตร์
3 อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์ ปร.ด. (พืชศาสตร์)
เกษตรศาสตร์
4 อาจารย์ ดร.สายชล สุขญาณกิจ ปร.ด. (ปฐพีวิทยา)
เกษตรศาสตร์
5 อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
เกษตรศาสตร์
6 ผศ.กฤษณะ กันอ่า
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
7 ผศ.จุฑามาศ บรรณสาร
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
8 ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม
ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทาง
คณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาการปัญญา)
9 ผศ.ดร.ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
10 อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ สมานหมู่
คณิตศาสตร์ประยุกต์
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
11 อาจารย์ ดร.ชะญานุศภัฒค์ รัตนะวรวงศ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
12 อาจารย์สิรีพัชร แสงสว่าง
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
13 อาจารย์โสภิดา จิวประเสริฐ
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
14 อาจารย์จรัสสินี สุวีรานนท์
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อการ
คหกรรมศาสตร์
พัฒนาชุมชน)
15 อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อการ
คหกรรมศาสตร์
พัฒนาชุมชน)
16 อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)
คหกรรมศาสตร์
17 อาจารย์สุนันทา คะเนนอก
ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา)
คหกรรมศาสตร์
18 อาจารย์สุพิชญา คาคม
วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)
คหกรรมศาสตร์
19 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
วท.ด. (เคมี)
เคมี
20 ผศ.ชัชฎาพร องอาจ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) เคมี
21 อาจารย์ ดร.ภควดี สุขอนันต์
ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์)
เคมี
22 ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย
วท.ด. (เคมี)
เคมี
23 อาจารย์ ดร.จันทกานต์ นุชสุข
ปร.ด. (ชีวเคมี)
เคมี
24 อาจารย์ภัทรวดี โตปรางกอบสิน วท.ม.(เคมีอินทรีย์)
เคมี
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
25 อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พิมพ์ปรุ
วท.ด. (เคมี)
เคมี
26 อาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์ วท.ม. (เคมี)
เคมี
27 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง วท.ด. (จุลชีววิทยา)
จุลชีววิทยา
28 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
จุลชีววิทยา
29 ผศ.ดร.ชุติมา แก้วกระจาย
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
จุลชีววิทยา
30 ผศ.ธนิดา ยงยืน
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุลชีววิทยา
31 ผศ.พัชรี สินธุนาวา
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุลชีววิทยา
32 อาจารย์ ดร.ปรัชวนี พิบารุง
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
33 ผศ.ณัฐวุฒิ จั่นทอง
วท.ม. (พัฒนาทรัพยากรชนบท)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
34 อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก
ปร.ด.(เภสัชศาสตร์)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
35 อาจารย์ ดร.เพชรพิกุล ขาอ่อน
Doctorof Plant Pathology
เทคโนโลยีการผลิตพืช
(Agriculture)
36 อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ
ปร.ด.(พันธุศาสตร์)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
37 อาจารย์จาลอง ศรีสง่า
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
38 อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
39 ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ
ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
40 ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
41 อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
42 ผศ.อธิบ โพทอง
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
43 อาจารย์ธวัชชัย พรหมรัตน์
วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
44 อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
45 อาจารย์ช่อเพชร จาปี
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
46 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์
ปร.ด. (สถาปัตยกรรม)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
47 อาจารย์อภิชิต กระจ่างเย่า
วท.ม. (อุปกรณ์การแพทย์)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48 ผศ.อร่าม ชนะโชติ
วท.ม. (ฟิสิกส์)
ฟิสิกส์
49 ผศ.ดร.ภัททิรา หอมหวล
วท.ด. (วิทยาศาสตร์นาโนและ
ฟิสิกส์
เทคโนโลยี)
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
50 อาจารย์กาญจนา สาธุพันธ์
วท.ม. (ฟิสิกส์)
ฟิสิกส์
51 อาจารย์ ดร.จินดาวรรณ จันทมาส ปร.ด. (ฟิสิกส์)
ฟิสิกส์
52 อาจารย์ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ วท.ม. (ฟิสิกส์)
ฟิสิกส์
53 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
54 ผศ.ยุพิน พวกยะ
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
55 ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
56 ผศ.วิมล กิตติรักษ์ปัญญา
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ)
57 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ
วท.ม. (วิศวกรรมซอฟแวร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
58 อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
59 อาจารย์วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
60 ผศ.ปิยธิดา สุดเสนาะ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
61 ผศ.พวงชมพู หงษ์ชัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
62 อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
63 ผศ.ดร.พิทยา ใจคา
วท.ด (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
64 อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
65 ผศ.ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
66 อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
67 อาจารย์ ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์ ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
68 อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
69 อาจารย์เจริญ จันทร์ทาโล
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)
วิศวกรรมการจัดการ
70 ผศ.ดร.บุญล้า สุนทร
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วิศวกรรมการจัดการ
71 ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วิศวกรรมการจัดการ
72 อาจารย์ชนาธิป พรหมเพศ
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วิศวกรรมการจัดการ
73 อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
วิศวกรรมการจัดการ
74 อาจารย์ธีรพล ทรัพย์บุญ
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วิศวกรรมการจัดการ
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
สังกัดสำขำวิชำ
75 อาจารย์ ดร.ปทิตตา นาควงษ์
ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์)
วิศวกรรมการจัดการ
76 อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วิศวกรรมการจัดการ
77 อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วิศวกรรมการจัดการ
Ph.D.(Media
and
Network
Technologies)
78 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
79 ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิศวกรรมไฟฟ้า
80 ผศ.ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิศวกรรมไฟฟ้า
81 ผศ.ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
วิศวกรรมไฟฟ้า
82 ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) แขนงวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
83 อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิศวกรรมไฟฟ้า
84 อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิศวกรรมไฟฟ้า
85 ว่าที่ ร.ต.คเณศ พุกกะพันธุ์
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิศวกรรมไฟฟ้า
86 อาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล
ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
สาธารณสุขศาสตร์
87 อาจารย์ชลวิภา สุลกั ขณานุรกั ษ์
ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ)
สาธารณสุขศาสตร์
88 อาจารย์เนตรนภา สาสังข์
ส.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
สาธารณสุขศาสตร์
89 อาจารย์ ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค
วท.ด. (เภสัชเวช)
สาธารณสุขศาสตร์
90 ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา
Ph.D. (Tropical Health)
สาธารณสุขศาสตร์
91 อาจารย์อัมมันดา ไชยกาญจน์
ส.ม. (การบริหารสาธารณสุข)
สาธารณสุขศาสตร์
92 อาจารย์อูน ตะสิงห์
ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
สาธารณสุขศาสตร์
วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
93 อาจารย์ปิยลักษณ์ เจริญชาติ
94 อาจารย์พชฏ นรสิงห์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
95 อาจารย์เพ็ญนภา ภู่กันงาม
96 อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม
วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภัย)
97 อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภัย)
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คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 การจัดการ
 การตลาด
 การบัญชี
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 การท่องเที่ยว
 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 การจัดการธุรกิจโรงแรม
 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 การจัดการธุรกิจชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

28

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี
รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน
ผศ.ภัทราพร จันตะนี
อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กาชัย
นางเบญญาภา สอนพรหม
ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี
ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์
ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์
อาจารย์ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
อาจารย์วรปภา มหาสาราญ
ผศ.สิริพร อินทสนธิ์
อาจารย์มรุต กลัดเจริญ
อาจารย์วีรพล น้อยคล้าย
อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย
อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา
อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี
อาจารย์ชเนตตี พุ่มพฤกษ์
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
อาจารย์กันทิมา มั่งประเสริฐ
อาจารย์ชาญชัย
เมธาวิรุฬห์
ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์
อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ
อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด
อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี
อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี
อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
อาจารย์นฤมล ญาณสมบัติ
อาจารย์กวินภพ สายเพ็ชร์

11

อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา

12

อาจารย์มนภัทร บุษปฤกษ์

13

อาจารย์สรพล ขัตติยาสุวรรณ

14

อาจารย์สุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์

15

อาจารย์ทรรศิกา ธานีนพวงศ์

16

อาจารย์พิเชษฐ เนตรสว่าง

17

อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย

18
19

อาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา
อาจารย์อมรา ดอกไม้
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำกำรจัดกำร
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
MSc. (Management and Marketing)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
Ph.D. (Strategic Management)
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ก.ม.(การจัดการทั่วไป)
M.Sc. (International Business
Management)
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)
กจ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและการ
บริการ)
M.Sc. (International Hospitality
and Tourism)
M.Sc. (International Hospitality
and Tourism)
บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน)
บธ.ม.(การบริหารลอจิสติกส์และโซ่
อุปทาน)
ปร.ด.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน)
วท.ม.(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส์)
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สังกัดสำขำวิชำ
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การจัดการธุรกิจโรงแรม
การจัดการธุรกิจโรงแรม
การจัดการธุรกิจโรงแรม
การจัดการธุรกิจโรงแรม
การจัดการธุรกิจโรงแรม
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำกำรจัดกำร
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
20 อาจารย์รุ่งเรือง ทองศรี
บธ.ม.(การตลาด)
21 อาจารย์เสาวลักษณ์ ชาติศรีสมั พันธ์ บธ.ม.(การตลาด)
22 ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์
DProf (Maketing Communications)
23 อาจารย์ฤดี เสริมชยุต
บธ.ม.(การตลาด)
24 อาจารย์กาธร แจ่มจารัส
บธ.ม.(การประกอบการ)
25 อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ
บธ.ม. (การประกอบการ)
26 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)
27 ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์
กจ.ม.(การจัดการทั่วไป)
28 อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กาชัย
บธ.ม.(การจัดการโรงแรมและ
ภัตตาคาร)
29 อาจารย์นภัสนันท์ ทองอินทร์
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)
30 อาจารย์วีรพล น้อยคล้าย
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)
31 อาจารย์มณฑิรา ชุมวรานนท์
วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
32 รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์
บธ.ม.(การบริหารงานบุคคล)
33 รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
34 อาจารย์วรปภา มหาสาราญ
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร)
35 อาจารย์สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
36 อาจารย์ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
บช.ม.(บัญชีการบริหาร)
37 อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช
บธ.ด. (การบัญชีเพื่อการจัดการ)
38 ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
บธ.ม.(การบัญชี)
39 ผศ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ
บช.ม.(บัญชีการบริหาร)
40 อาจารย์สุภลัคณ์ จงรักษ์
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
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สังกัดสำขำวิชำ
การตลาด
การตลาด
การตลาด
การตลาด
การตลาด
การตลาด
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ลำดับที่
41
42
43
44
45
46

ชื่อ - สกุล
ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
อาจารย์ ดร.จันจิรา ดีเลิศ
อาจารย์ชุติมา นิม่ นวล
อาจารย์สวิตา อยูส่ ุขขี
ผศ.สิริพร อินทสนธิ์
ผศ.สุมนา พูลผล

47

อาจารย์ชเนตตี

พุ่มพฤกษ์

48

อาจารย์ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา

49
50
51
52

อาจารย์พัฒน์กมล อ่อนสาลี
อาจารย์วรรณิภา ใจดี
ผศ.ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ
ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

53

อาจารย์ ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

54
55

อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ
อาจารย์พิเนต ตันศิริ

56
57
58

ผศ.ภัทราพร จันตะนี
อาจารย์มรุต กลัดเจริญ
ผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์
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อำจำรย์ประจำคณะวิทยำกำรจัดกำร
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด.(ระบบสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีการวางแผน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา)
กจ.ม. (การจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม)
บธ.ม. (การจัดการสาหรับ
ผู้ประกอบการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการ
จัดการ)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์)
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สังกัดสำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการธุรกิจชุมชน
การจัดการธุรกิจชุมชน
การจัดการธุรกิจชุมชน
การจัดการธุรกิจชุมชน
การจัดการธุรกิจชุมชน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
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ตอนที่

2 ระเบียบ
และประกำศต่ำงๆ ที่เกีย่ วข้อง
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี
พ.ศ. 2560
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกั บ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 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
บรรดาข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ แ ทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นั กศึ กษาภาคปกติ ” หมายความว่ า นั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยา ที่ จั ดการเรี ย น
การสอนในเวลาราชการ
“นั กศึ กษาภาคพิ เ ศษ” หมายความว่ า นั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยาที่ จั ดการเรี ย น
การสอนนอกเวลาราชการ
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา
“คณะ” หมายความว่า คณะต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

33

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่ า คณะกรรมการประจ าคณะต่ า ง ๆ ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในสังกัดของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ คาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
การใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการมี
อานาจวินิจฉัยชี้ขาดและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบคาวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 1
ระบบกำรศึกษำ
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาดังต่อไปนี้
6.1 การจัดการศึกษาภาคปกติ
(1) มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาภาคปกติ ใ นระบบทวิ ภ าค โดยแบ่ ง ปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง ๆ ออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจเปิดภาคฤดูร้อนก็ได้
(2) ภาคการศึ ก ษาปกติ แ ต่ ล ะภาคมี ร ะยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ ภาคฤดู ร้ อ นมี ร ะยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
(3) ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จาเป็นจะต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อนให้ถือ
เสมือนว่าภาคฤดูร้อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคปกติ
(4) หลักสูตรสาขาวิชาใดจะเปิดทาการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ประจาคณะและสภาวิชาการ
6.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
(1) มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาภาคพิเศษให้กับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ ในระบบไตรภาค โดยแต่ละภาคการศึก ษา
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการเพื่อสนองความต้องการของมวลชนในท้องถิ่นและไม่จากัดอายุของ
ผู้เรียน
(3) ในแต่ ละภาคการศึ กษาของนั กศึ กษาภาคพิ เศษ มหาวิ ทยาลั ยอาจใช้สื่อการเรี ยนการสอน และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาประสบผลสาเร็จสูงสุด
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6.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดการศึกษา จานวนหน่วยกิตใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละวิชา
6.4 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักศึกษาภาคพิเศษ ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6.5 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิม นอกเหนือจากข้อ 6.4 ในรายวิชาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 2
หลักสูตรกำรศึกษำ
ข้อ 7 หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย
7.1 หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เป็ น หมวดวิ ช าที่ เ สริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ให้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ าง
กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ เป็นกลุ่มวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐาน และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ง านได้ โดยมี ห น่ ว ยกิ ต ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาไม่ น้ อ ยกว่ า 45 หน่ ว ยกิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไม่ น้ อ ยกว่ า
72 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยระดับอนุปริญญามีจานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข้อ 8 หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เ กิ น
6 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 9 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 9 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
8 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 10 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10
ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 11 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
4 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้
นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
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หมวด 3
กำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำและสภำพนักศึกษำ
ข้อ 12 คุณสมบัติของนักศึกษา
12.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ต่ ากว่ าระดั บ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายหรื อ เที ยบเท่ า จากสถาบั น การศึ กษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองสาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี(4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
12.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี)
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
12.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคทางจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
12.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา
ข้อ 13 การเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิ ทยาลัย จะสอบคั ดเลือก หรื อ คั ด เลือ กผู้มีคุ ณ สมบัติ ต ามข้ อ 12 เข้ าเป็ น นัก ศึก ษาแต่ละครั้ง ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 14 การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
14.1 มหาวิทยาลัยอาจจะรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบหลักสูตรแล้ว
14.2 คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(2) ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(3) มีผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
14.3 ผู้ประสงค์จะขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
(2) มีระเบียนแสดงผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วต่อมหาวิทยาลัย
14.4 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาโดยรายวิชาเทียบโอน
จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ากว่า C เงื่อนไขอืน่ ๆ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 15 การเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
15.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถเข้ารับการสอบหรือการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.2 การเทียบโอนหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
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ข้อ 16 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
16.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยต้องรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และลงทะเบียนเรียน ชาระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบารุงการศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
จึงจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
16.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา แต่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้อง
แจ้งเหตุขัดข้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์
16.3 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมีสถานภาพหรือรหัสนักศึกษาไม่เกินหนึ่งรหัสในขณะที่ยังมีสภาพเป็น
นักศึกษาอยู่ หากมีสถานภาพซ้าซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัสจะต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษาเพื่อให้เหลือเพียงรหัสเดียว ยกเว้นกรณีที่
เป็นนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
16.4 ในทุกภาคการศึก ษาที่นั กศึก ษาลงทะเบี ยนเรียน หรือไม่มีการลงทะเบีย นแต่ อยู่ร ะหว่ างการแก้ ไ ขผล
การศึกษา การค้นคว้า การทารายงาน ฯลฯ เพิ่มเติมในภาคเรียนใด นักศึกษาจะต้องชาระค่าบารุงศึกษาเพื่อให้มีสภาพการเป็น
นักศึกษา
ข้อ 17 การลาพักการศึกษา
นักศึกษาที่ไม่สามารถศึกษาในภาคเรียนปกติใดได้สามารถยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษา โดยยื่นคาร้องพร้อม
แนบหลักฐานความจาเป็นและชาระค่าธรรมเนียม ภายในวันสุดท้ายของภาคเรียนหรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้การลาพัก
การศึกษาให้กระทาได้ติดต่อกันไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
18.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกได้ ดังนี้
(1) นักศึกษาเกณฑ์ปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
(2) นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่ไม่
ถึง 2.00 เมื่อเรียนครบโครงสร้างของหลักสูตร
18.2 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังนี้
กรณีนักศึกษำภำคปกติ
(1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี)
ครบ 8 ปีการศึกษาปกติติ ดต่ อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปีการศึกษาปกติติ ดต่อกั นในกรณี ที่เรี ยน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
(5) ลาออกหรือเสียชีวิต
(6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน
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(8) กระทาผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา
(9) ไม่ชาระเงินค่าบารุงหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็นผู้ขาดแคลน
อย่างแท้จริง
กรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รับระดับคะแนน I)
ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีนักศึกษำภำคพิเศษ
(1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 3 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนครบหลักสูตร แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี)
ครบ 8 ปีการศึกษาปกติติ ดต่ อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปีการศึกษาปกติติ ดต่อกั นในกรณี ที่เรี ยน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
(5) ลาออกหรือเสียชีวิต
(6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน
(8) กระทาผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา
(9) ไม่ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่เป็นผู้
ขาดแคลนอย่างแท้จริง
กรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ได้รับระดับคะแนน I)
ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หมวด 4
กำรลงทะเบียนและค่ำธรรมเนียม
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน
19.1 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
19.2 จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้
(1) นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตใน
แต่ละภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส่วนภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
(2) นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต
19.3 การลงทะเบียนเรียน ให้ดาเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาลงทะเบียนหลังจากวันที่
มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องชาระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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19.4 การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือลงทะเบียนด้วย
ตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
19.5 การลงทะเบี ยนเรี ยนจะสมบู รณ์ ก็ต่ อเมื่ อนั กศึ กษาได้ ชาระค่ าธรรมเนี ยมต่ างๆ พร้ อมยื่ นหลั กฐานการ
ลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
19.6 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด ให้กระทาได้ภายในระยะเวลาของการเพิ่มถอนรายวิชา หากพ้น
กาหนดมหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ
19.7 มหาวิทยาลัยอาจกาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านก่อน (Prerequisite) สาหรับการ
ลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนเป็น S หรือระดับคะแนน D ขึ้นไป และการลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของ
รายวิชาใด ๆ ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
19.8 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากการลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษา
ติดต่อกันกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษาในกรณี
เช่นนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกหากพ้นกาหนดเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้น
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่อาจกระทาได้
19.9 กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ หรืออาจ
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่นลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่า
ด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
19.10 การลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในภาคเรียนใดไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่หลักสูตรกาหนดไว้
ข้อ 20 การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้
20.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎีให้กาหนด 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต
20.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กาหนดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
20.3 การฝึ ก งาน หรื อ การฝึ ก ภาคสนามให้ ก าหนดไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
20.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรม
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ข้อ 21 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
21.1 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาห์แรก
นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
21.2 ขั้นตอนในการเพิ่ม-ถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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21.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและศึกษาครบตามหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรีและได้ค่าระดับคะแนนสะสม
ถึงเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว อาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้ในวิชาที่เปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นผู้เข้าร่วมศึกษาแต่
จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 22 การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา การยกเว้น หรือการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
หมวด 5
กำรวัดและประเมินผล
ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา
23.1 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคการศึกษาโดยวิธี
ต่าง ๆ เช่น การสอบย่อย การทารายงาน การสอบกลางภาค ฯลฯ และให้มีการสอบปลายภาคโดยให้คิดคะแนนสอบปลายภาค
ตั้งแต่ร้อยละ 30-50 ของคะแนนทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินผลในลักษณะอื่นโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
23.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
และได้รับการวัดและประเมินผล
23.3 กรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน
23.4 มหาวิทยาลัยใช้ระบบสัญลักษณ์ ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน ในการวัดและประเมินผล ดังนี้
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 ใช้สาหรับกรณี
(1) รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบหรือมีผลงานที่ประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนนหรือรายวิชาที่นักศึกษา
เข้าสอบและมีผลงานที่ประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนน
(2) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน
23.6 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่
หลักสูตรกาหนดให้เป็นอย่างอื่น
23.7 ระดับคะแนนใช้กับกรณีดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบเนื่องจากเหตุ
จาเป็นและสุดวิสัยอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบที่กองบริการการศึกษา โดยต้องดาเนินการ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
(2) หากนักศึกษาไม่ดาเนินการขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาคตามเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ Fe เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U แล้วแต่กรณี
23.8 ระดับคะแนน “I” ใช้กับกรณี ดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้สาเร็จสมบูรณ์ได้โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุ
จาเป็นอย่างยิ่ง
(2) นักศึกษาทางานที่ เป็นส่ วนประกอบการศึ กษาของรายวิชานั้ นๆ ยังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ ผู้ สอน
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
(3) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งด าเนิ น การขอรั บ การประเมิ น ผลเพื่ อ แก้ ร ะดั บ คะแนน I ให้ ส มบู ร ณ์ ภายใน
2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าวมหาวิ ทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U
แล้วแต่กรณี
23.9 ระดั บคะแนน S หรื อ U ใช้ ส าหรั บรายวิ ชาที่ ไม่นั บหน่ วยกิ ตแต่หลักสู ตรก าหนดให้มีการประเมินผล
การศึกษาโดยไม่คิดค่าระดับคะแนน
23.10 ระดั บ คะแนน V ใช้ ส าหรั บ รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มศึ ก ษาโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต และมี เ วลาเรี ย น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากเวลาเรียนไม่ครบตามกาหนดให้เปลี่ยนระดับคะแนน V เป็น W
23.11 ระดั บ คะแนน P ใช้ ส าหรั บ รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น วิ ช าเรี ย นในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน หรือจากมหาวิทยาลัยแต่ย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
23.12 ระดับคะแนน W ใช้สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และได้
กระทาขอยกเลิกก่อนการสอบปลายภาค 3 สัปดาห์
23.13 การนับหน่วยกิตสะสม และการคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(1) มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของรายวิชาทั้งหมด
ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
(2) การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้นาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุก ๆ
รายวิชาที่เรียนมารวมกันแล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด
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(3) ในกรณี ที่นั กศึ ก ษาลงทะเบีย นเรีย นซ้ าในรายวิ ชาที่ ได้ ระดั บ คะแนนต่ ากว่ า C มหาวิ ทยาลัยจะ
อนุญาตให้เรียนซ้าได้อีกหนึ่งครั้ง ส่วนการบันทึกผลการเรียนมหาวิทยาลัยจะเลือกบันทึกรายวิชาเรียนที่ได้ระดับคะแนนดีที่สุ ดให้
และผลการเรียนที่ไม่เลือกบันทึกจะเปลี่ยนเป็น W
23.14 การประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า C หรือ
คะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าสอบตก นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และผลการเรียนที่ต่ากว่า C หรือสอบตกจะ
เปลี่ยนเป็น W
23.15 นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับระดับคะแนนเป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 การสอบตก และการเรียนซ้า
24.1 รายวิชาใดที่นักศึกษามีระดับคะแนนต่ากว่า C อาจขอเรียนซ้ารายวิชานั้นได้โดยไปเรียนวิชาอื่นที่อยู่ใน
หมวดหรือกลุ่มหรือแขนงเดียวกัน
24.2 รายวิ ชาบั งคั บใดตามโครงสร้ างหลั กสู ตร ถ้ านั กศึ กษาสอบได้ ระดั บคะแนน F หรื อ U นั กศึ กษาต้ อง
ลงทะเบียนเรียนซ้า
24.3 รายวิชาเลือกตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับ คะแนน F หรือ U นักศึกษาสามารถ
เปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นตามโครงสร้างหลักสูตรที่เรียนได้
24.4 รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F หรือ U เมื่อทาการลงทะเบียนแล้วให้เปลี่ยนระดับคะแนน F หรือ U เป็น W
24.5 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือกและเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนจะไม่
นับหน่วยกิต ที่สอบตกเป็นตัวหาร
หมวด 6
กำรขอสำเร็จกำรศึกษำและกำรอนุมัติอนุปริญญำและปริญญำ
ข้อ 25 นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น หาก
นักศึกษาไม่ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจยังไม่พิจารณาการสาเร็จ
การศึกษา
25.1 ผู้สาเร็จการศึกษามีสิทธิขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
นักศึกษำภำคปกติ
(1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้
เรียนเพิ่ม และไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U
(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
(3) มีเวลาเรียน
(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ากว่า 5 ภาคการศึกษาและมีสภาพเป็นนักศึก ษา
ไม่เกิน 6 ปี
(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ากว่า 7 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึ กษา
ไม่เกิน 8 ปี
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(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ากว่า 8 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึ กษา
ไม่เกิน 10 ปี
(3.4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ากว่า 4 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน 4 ปี
(4) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง
(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษำภำคพิเศษ
(1) เรี ย นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รรวมทั้ ง รายวิ ช าที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
กาหนดให้เรียนเพิ่ม และไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U
(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
(3) มีเวลาเรียน
(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ากว่า 5 ภาคการศึกษาและมีสภาพเป็ นนัก ศึ ก ษา
ไม่เกิน 6 ปี
(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ากว่า 10 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา ไม่
เกิน 8 ปี
(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ากว่า 12 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา ไม่
เกิน 10 ปี
(3.4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ากว่า 6 ภาคการศึกษา และมีสภาพเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน 4 ปี
(4) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง
(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(6) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เมื่อนักศึกษาเรียนครบโครงสร้างตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00
ให้เลือกรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาตามข้อ 18
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ต้องผ่านคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา อนุมัติให้สาเร็จ
การศึกษา ก่อนเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
ข้อ 26 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
26.1 เรี ย นครบหลั ก สู ต รแล้ วได้ ค่ าระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.60 ได้ เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 1 และได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 สาหรับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
26.2 ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ าและ
ปริ ญ ญาตรี ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.60 ได้ เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง และถ้ า ได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ตั้ ง แต่
3.25 -3.59 ทั้งระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรตินิยมอันดับที่สอง
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26.3 ทุกรายวิชาจะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C
26.4 ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F,U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้าซ้อนในรายวิชาใดๆ
2 6 .5 ต้ อ งไ ม่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ โอ น มาจาก สถาบั น การ ศึ ก ษาอื่ น ห รื อ มี ก าร เที ย บโอ น วิ ชาเรี ย น
26.6 นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ มี เ วลาเรี ย นไม่ เ กิ น 4 ภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ หลั ก สู ต ร 2 ปี ไม่ เ กิ น
8 ภาคการศึกษาปกติสาหรับหลักสูตร 4 ปี และ 10 ภาคการศึกษาปกติสาหรับหลักสูตร 5 ปีทั้งนี้ให้นับภาคฤดูร้อนเป็น
1 ภาคการศึกษาปกติด้วย
26.7 นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ มี เ วลาเรี ย นไม่ เ กิ น 6 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ หลั ก สู ต ร 2 ปี ไม่ เ กิ น 12
ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 27 การอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญา สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ
หมวด 7
บทเฉพำะกำล
ข้อ 28 ในกรณีที่ยังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิก ความในข้อ 19.2 ของข้อ บังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา ว่าด้วยการจัด การศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“19.2 จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้
(1) นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส่วนภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
(2) กรณีนักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมากกว่า 22 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 25 หน่วยกิตได้เฉพาะภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้อง
ขออนุมัติจากอธิการบดีเป็นการเฉพาะราย
(3) นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นได้ ภาคการศึ ก ษาละไม่ เ กิ น 15 หน่ ว ยกิ ต ได้
หากนักศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่าที่กาหนดไว้ จะกระทาได้เมื่อเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 26.8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ดังนี้
“26.8 นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รวมทั้ง
วิชาที่มีข้อกาหนดเฉพาะให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา และเป็นรายวิชาที่กาหนดไว้ในรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) ของสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะไม่เสียสิทธิ์ในการรับปริญญาเกียรตินิยม”
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ข้ อ 5 นั กศึ กษาที่ เข้ าศึ ก ษาอยู่ ในวั นก่ อนวั น ที่ ข้ อ บั งคั บนี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ด าเนิ นการตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย กำรให้ผู้สำเร็จกำรศึกษำชันปริญญำตรี ได้รบั ปริญญำตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และปริญญำตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550
--------------------------------------------เพื่ อ เป็ น การยกย่ อ ง และเชิ ด ชู เ กี ย รติ บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาผู้ ที่ มี ผ ลการศึ ก ษาดี เ ด่ น
และมี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม จึ งเห็ น สมควรออกข้ อ บั งคั บ เพื่ อ รองรั บ การให้ ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง และปริ ญ ญาตรี
เกียรตินิยมอันดับสอง
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 57 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้อ 4 ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) สาหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี เรียนครบหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
(2) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี (หลังอนุปริญญา) จะต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และถ้าได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง
(3) ทุกรายวิชาจะต้องได้รับระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(4) ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F หรือ U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใดๆ
(5) ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือมีการเทียบโอนวิชาเรียน
(6) นักศึกษาภาคปกติมีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ
สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
(7) นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 6 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 12 ภาคเรียน สาหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 15 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 5 ปี
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(8) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตั้งแต่ระดับตัดคะแนนความประพฤติขึ้นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
ข้ อ 5 ให้ สภามหาวิ ทยาลั ยโดยค าแนะน าของอธิ การบดี อนุ มั ติ ปริ ญญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง และปริ ญ ญาตรี
เกียรตินิยมอันดับสอง โดยเสนอไปพร้อมกับการขออนุมัติปริญญา
ข้ อ 6 ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และมี อ านาจออกระเบี ย บประกาศ หรื อ ค าสั่ ง เพื่ อ ประโยชน์
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่
22 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่งหรือมติอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก ซึ่งรายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชา
ในหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดจากหลักสูตรเดิม
“การยกเว้นรายวิชาเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย หรือสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า จานวนเงินที่นักศึกษาจะต้องชาระเป็นค่าโอนผลการเรียนหรือค่ายกเว้นรายวิชาเรียน
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ข้อ 5 การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
5.1 ผู้ที่มีสิทธิ์โอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
5.1.1 เป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษา
ในระดับเดิมอีก
5.1.2 เป็นนักศึกษาภาคปกติที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา ภาค กศ.บป. โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
5.2 การขอโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
5.2.1 นักศึกษาที่โอนผลการเรียน ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี
มาแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยเริ่มนับจากภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน
5.2.2 นักศึกษาต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่โอน
ทั้งนี้ จานวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้นับเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่เคยศึกษาในปัจจุบัน และนาไปคิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยสะสม
5.2.3 ผู้ ข อโอนผลการเรี ย นต้ อ งไม่ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกจากมหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550
5.2.4 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ 6 การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
6.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
6.1.1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือยังไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง แล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษาโดยเริ่มนับจากวันสาเร็จ
การศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน หรือ
6.1.2 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และลาออกจากหลักสูตรเดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
6.2 การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
6.2.1 รายวิชาที่นามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอ
ยกเว้น และจานวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกินสองในสามของจานวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องมี
เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
6.2.2 การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียน ไม่ต่ากว่าระดับ C หรือระดับคะแนน
2.00 หรือ P หรือเทียบเท่า
6.2.3 รายวิชาที่ได้การยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียบการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร “P” ในช่องระดับ
คะแนนและไม่นาไปคิดเป็นคะแนนสะสม
6.2.4 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ข้อ 7 การนับจานวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้
7.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจานวนหน่วยกิตไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
7.2 นักศึกษาภาคกศ.บป. ให้นับหน่วยกิตได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 8 ผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียน มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รั บ
ปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 9 นักศึกษาต้องทาเรื่องการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย โดยยื่นคาร้องขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาเรียน ตามที่กองบริการการศึกษากาหนด หากพ้นจากนี้ให้
ทาบันทึกขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามความจาเป็น เป็นกรณีไป
ข้อ 10 การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้คิดอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติผลการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา
เรียน
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินัย
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
นายกสภาประจาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

51

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผล
การเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชาเรียน
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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 หรือคาสั่งอื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.1.1 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6.1.1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือยังไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง”
ข้อ 5 ให้ย กเลิก ความในข้อ 6.2.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6.2.4 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เว้นแต่จบการศึกษาเกิน 5 ปีให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณา”
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการ
โอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน ในส่วนของหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการศึกษาของผู้ประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกั บมติ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.1.1 และข้อ 6.2.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอน
ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการ
จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 6.1.1 เป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ยั ง ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ข้อ 6.2.4 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยกาหนด”
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาเรียนและการศึกษารายวิชาเรียนเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
----------------------------เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ล้ ว เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง )
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ
กั บ ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ย การโอนผลการเรี ย น การยกเว้ น รายวิ ช าเรี ย นและการจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)มาแล้ว และมีสภาพเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 2 ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ในภาคเรียนแรกเข้าภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจนครบตามหลักสูตรหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 3 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชา
อยุธยาศึกษาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก
ข้อ 4 ให้นายทะเบียนบันทึกผลการเรียนโดยใช้สัญลักษณ์ “S”
ข้อ 5 การลงทะเบียนเรียน การชาระเงิน ระยะเวลาการศึกษา ให้เป็นไปตามระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559
(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนผลกำรเรียน กำรยกเว้นรำยวิชำ พ.ศ. 2552
-----------------------เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา ว่ าด้ วยการโอนผลการเรี ยน
การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2552 อาศัยอานาจตามมาตรา
31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงออกประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมไว้ดังนี้
ข้อ 1 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน ตามข้อ 5 การโอนผลการเรียน ข้อ 6 การยกเว้นรายวิชาเรียน และข้อ 10 การจ่ายค่าธรรมเนียมแห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนการยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผล
การเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552
ข้ อ 2 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนผลการเรี ย น
หน่วยกิตละ 50 บาท
ข้อ 3 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการยกเว้นรายวิชาเรียน หน่วยกิต
ละ 50 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

55

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

152

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

(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรือ่ ง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า
ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558
---------------------------------เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และระบบงานทะเบียน อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และ
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 7 กันยายน
2558 ให้ยกเลิกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและมาตราการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า สาหรับนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ พ.ศ. 2558 นี้แทน ดังต่อไปนี้
1. การลงทะเบียน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียน หรือเลือกเสรี โดยผ่านระบบ
ออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด และผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การเพิ่มวิชาเรียน หมายถึง การเลือกวิชาเรียนที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่ตารางสอนของนักศึกษาหรือแผนการเรียน
กาหนดในแต่ละภาคเรียน โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด ภายใต้เงื่อนไขข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละ
รายวิชา จานวนหน่วยกิตรวม วันเวลาเรียน เวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกัน จานวนคนที่กาหนดในแต่ละหมู่เรียน และต้องดาเนินการตาม
ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
3. การถอนวิชาเรียน หมายถึง การตัดหรือยกเลิกวิชาตามตารางสอนของนักศึกษาออก โดยผ่านระบบออนไลน์หรือ
ช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด และต้องดาเนินการตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
4. การลงทะเบียนล่าช้า หมายถึง การเลือกวิ ชาเรียนตามตารางสอน ตามแผนการเรียนหรือวิช าเลือกเสรี ที่เกิน
กาหนดเวลาการลงทะเบียนปกติแล้ว โดยผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด และผ่านการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5. จานวนหน่วยกิต หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้
5.1 นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาปกติ ภาคการศึ ก ษาละไม่ ต่ ากว่ า
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
5.2 นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต
6. ระยะเวลาการลงทะเบียน
6.1 การลงทะเบียนปกติให้กระทาภายใน 15 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณีลงทะเบียน
ช่วงปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6.2 การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ให้กระทาภายใน 20 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน กรณีลงทะเบียน
ช่วงปิดภาคเรียนหรือภายใน 15 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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6.3 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ให้กระทาภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนวิชาและนักศึกษา
จะต้องปฏิบัติดังนี้
1) ให้นักศึกษาเขียนคาร้องเพื่อขออนุญาตจากอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรับรอง
เวลาเรียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีให้ความเห็น ผ่านกองบริการการศึกษาและเสนออธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมายพิจารณา
2) นักศึกษาจะต้องเขี ยนคาร้องตามแบบและยื่นคาร้องภายในเวลาที่กาหนด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ติดตามผลการพิจารณาด้วยตนเอง หลังจากยื่นคาร้อง ภายในไม่เกิน 5 วันทาการ หรือตามที่กองบริการการศึกษานัดหมาย
หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ดาเนินการใดๆ จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุในคาร้องนั้น
3) กรณีได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้า ให้นักศึกษาติดต่อขอลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมตาม
สภาพของนักศึกษา ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้าทุกรายวิชาหรือพบว่าไม่มีการลงทะเบียนในระบบ นักศึกษา
จะต้องทาการลาพักการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ
7. หากไม่สามารถปฏิบัติตามหรือนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน
---------------------------------เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 จึงสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาภาคปกติ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 27 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน สาหรับ
นักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2558
(2) ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลาปิดภาคปลายของปีการศึกษา
เก่าจนถึงเวลาการเปิดภาคต้นของปีการศึกษาใหม่
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ และนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่มีโปรแกรมการเรียนในวันราชการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปี
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ มีการเรียน และควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ
“ทวีคาบ” หมายความว่า เวลาในการเรียนในหนึ่งสัปดาห์เป็นสองเท่าของเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาภาคปกติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ โดยนักศึกษาเลือกลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้ อ 4 การลงทะเบี ย นภาคฤดู ร้ อ นของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ใ ห้ นั บ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของภาคการศึ ก ษาปกติ ต ามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อ 5 วิชาที่สามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน มีดังนี้
(1) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) วิชาฝึกประสบการณ์ หรือ สหกิจศึกษา
(3) วิชาเลือกเสรีที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ
(4) วิชาบังคับที่มีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน
(5) วิชาอื่นนอกเหนือจาก (1) ถึง (4) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลความจาเป็นเป็นรายกรณีไป
ข้อ 6 นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือลงทะเบียนเรียนร่วมกับ
นักศึกษาภาคอื่นก็ได้
การลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
ข้อ 7 นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในระดับโทษการพักการศึกษา ไม่มีสิทธิการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนใน
ปีการศึกษานั้น
ข้อ 8 เวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นทวีคาบ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้อง
จัดการเรียนการสอนน้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ไม่ต่ากว่า 6 สัปดาห์จะต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ากว่า 16 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต
ข้อ 9 หลักสูตร สาขาวิชาใดจะเปิดทาการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะเจ้าของวิชาและสภา
วิชาการ และนักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
ข้อ 10 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558
(นายเกษม บารุงเวช)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

62

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง พ.ศ. 2556
-----------------------โดยที่สมควรให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตารางให้ เป็นระบบที่ชัดเจน ส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่ อ วั น ที่ 17 มกราคม
พ.ศ. 2556 กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง ดังนี้
1. การจัดสอบนอกตารางสอบ คือการจัดสอบรายวิชาต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณารายวิชาที่ให้จัดสอบนอกตาราง มีดังนี้
2.1 เป็นรายวิชาที่หน่วยกิตเป็นภาคปฏิ บัติไม่มีทฤษฎี 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 ต้องมีเหตุผลและความจาเป็นพิเศษและเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมมิใช่เฉพาะบุคคล
2.4 การเปลี่ยนแปลงการสอบหรือไม่มีการจัดสอบรายวิชาใด นอกเหนือจากข้อ 2.1-2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น
บันทึกเสนอต่อคณบดี (กรณีมีหัวหน้าภาควิชาให้ผ่านหัวหน้าภาควิชาก่อนเสนอคณบดี) ผ่านกองบริการการศึกษาและอธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ก่อนที่จะมีการสอบกลางภาคหรือปลายภาคอย่างน้อย 15 วันทาการ
กรณีที่นักศึกษาบางคนลงทะเบียนไม่ได้ (ตารางสอบซ้าซ้อน) และอาจารย์ผู้สอนบันทึกขออนุ ญาต และได้รับการ
อนุญาตสอบนอกตารางแล้ วนั้น ผู้สอนจะต้องจัดสอบนอกตารางให้กับนั กศึกษาผู้นั้นเป็นการเฉพาะบุคคล โดยไม่กระทบหรื อ
เปลี่ยนแปลงตารางสอบเดิมที่กาหนดไว้
2.5 กรณีสอบนอกตารางปลายภาค อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องจัดสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับจากวัน
สุดท้ายของวันสอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามวันเวลาที่กาหนดตามปกติ ทั้งนี้ให้อาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรขอเปิดรำยวิชำเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจำกแผนกำรเรียน
----------------------------------------------โดยที่ ส มควรให้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การขอเปิ ด รายวิ ช าเรี ย นเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ
จากแผนการเรียน ให้มีมาตรฐานและเป็นระบบที่ชัดเจน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ
แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมจากแผนการเรียน ดังนี้
1. เกณฑ์การพิจารณาการขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน
1.1 เป็นรายวิชาในหลักสูตรเดิม ที่ไม่มีการเปิดสอนแล้วสาหรับนักศึกษาทุกประเภท
1.2 เป็ น รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นแล้ ว สามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นนั้ น ๆ หรื อ
เพื่อลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนถัดไป
1.3 เป็นรายวิชาบังคับที่มีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน
1.4 เป็นรายวิชาเลือกเสรีหรือวิชาเนื้อหาเลือกที่มีระบุไว้ตามแผนการเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ของนักศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถยื่นคาร้องขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน ต้องเป็นนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายหรือลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้ายก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือนักศึกษาค้างรุ่น
2. แนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน
2.1 นักศึกษากรอกข้อมูลในเอกสารคาร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ให้ครบถ้วน
2.2 นักศึกษาส่งเอกสารคาร้องที่กองบริการการศึกษาตามวัน/เวลา ที่กาหนดในปฏิทินการศึกษา แต่ละภาคเรียน
2.3 กองบริการการศึกษาดาเนินการรวบรวมเอกสารคาร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ส่งให้คณะและสาขาวิช า
เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร พิจารณาให้ความเห็นและลงนาม
2.4 คณะสรุปผลการประชุมพิจารณาการขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการเรียนและส่งเอกสาร
คาร้องขอเปิดรายวิชาเรียนคืนกองบริการการศึกษา
2.5 กองบริ ก ารการศึ ก ษาตรวจสอบเอกสารค าร้ อ งตามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาขอเปิ ด รายวิ ช าเรี ย นเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากแผนการเรียน และเสนอเอกสารคาร้องต่อผู้อานวยการกองบริการการศึกษาและอธิการบดีตามลาดับ เพื่อพิจารณา
ผลการขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน
2.6 กองบริการการศึกษาประกาศแจ้งผลการพิจารณาขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน
ผ่านหน้าเว็บไซต์กองบริการการศึกษาและเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
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2.7 กรณีที่คาร้องขอเปิดรายวิชาเรียนได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เปิดรายวิชาเรียน เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษาจะดาเนินการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษาให้ตามรายชื่อที่แนบท้ายเอกสาร คาร้องขอเปิดรายวิชาเรียน
กรณีที่การขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการเรียนหรือคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการยื่นค าร้ อ ง
ไม่เป็นไปตามประกาศให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
ประกาศนี้ให้มีผลการบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรย้ำยสำขำวิชำเรียนสำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี
พ.ศ. 2559
……………………………........
เพื่อให้การจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้มีโอกาสทบทวนและตัดสินใจกาหนดทางเลือกในการศึกษา โดยประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนให้ตรงกับความถนัดและความ
ต้องการสาหรับโอกาสทางการศึกษา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 จึงออก
ประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะ” หมายความว่า คณะวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีประจาคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ประธานกรรมการ
บริหารหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชาเรียนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อานวยการกองบริการการศึกษาซึ่งทาหน้าที่นายทะเบียนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ประสงค์จะ
ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
“การย้ายสาขาวิชาเรียน” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาเรียนจากสาขาวิชาเรียนเดิมไปสังกัดสาขาวิชาเรียน
อื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชา
เรียนที่ขอย้ายเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

66

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ข้อ 2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน มีดังนี้
2.1 จะต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นมาแล้ ว ไม่ เ กิ น 1 ปี ก ารศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ไ ม่ นั บ ภาคการศึ ก ษาที่ ล าพั ก หรื อ ถู ก สั่ ง
พักการเรียน
2.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนย้ายสาขาวิชาเรียนไม่ต่ากว่า 2.00
2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของการเข้าศึกษาในสาขาวิชาเรียนที่ขอย้ายไปศึกษา
ข้อ 3 เงื่อนไขการขอย้ายสาขาวิชาเรียน
3.1 นักศึกษาจะต้องมี คุณสมบั ติตามที่ก าหนด โดยยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนไม่น้ อยกว่ า 4 สัปดาห์
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้น ๆ และจะทราบผลการพิจารณาไม่เกิน 3 สัปดาห์ภายหลังจากยื่นคาร้อง
3.2 การย้ายสาขาวิชาเรียนทั้งภายในคณะและต่างคณะ จะกระทาได้เพียงครั้งเดียว
3.3 นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ร ะยะเวลาศึ ก ษาอยู่ ใ นสาขาวิ ช าเรี ย นที่ ประสงค์ ข อย้ ายเข้ าศึ ก ษา ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี
การศึกษาสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา สาหรับหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน
หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีก่อนสาเร็จการศึกษา
3.4 การขอย้ า ยสาขาวิ ช าเรี ย นจะสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ ได้ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการย้ ายสาขาวิ ช าเรี ย นโดยได้ รั บ
รหัสประจาตัวนักศึกษาใหม่ และนายทะเบียนบันทึกข้อมูลรายวิชาเดิมเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 4 ขั้นตอนและวิธีการขอย้ายสาขาวิชาเรียน ให้ดาเนินการดังนี้
4.1 กรณีย้ายสาขาวิชาเรียนภายในคณะ
4.1.1 นักศึกษารับคาร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษา
4.1.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมและ
นาเสนอต่อคณบดีเพื่อดาเนินการต่อไป
4.1.3 คณบดีแจ้งและขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาประสงค์ขอ
ย้ายสาขาวิชาเรียนเข้าศึกษา และนาผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
4.1.4 นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการย้ายสาขาวิชาเรียน
4.2 กรณีการย้ายสาขาวิชาเรียนต่างคณะ
4.2.1 นักศึกษารับคาร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษา
4.2.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมและ
นาเสนอต่อคณบดีเพื่อดาเนินการต่อไป
4.2.3 คณบดีต้นสังกัดเสนอคาร้องไปยังคณบดีในคณะที่นักศึกษามีความประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4.2.4 ต่อไป
4.2.4 ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รที่ นั ก ศึ ก ษาประสงค์ ข อย้ ายสาขาวิ ช าเรี ย นเข้ าศึ ก ษาให้
ความเห็น และคณบดีนาผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
4.2.5 นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการย้ายสาขาวิชาเรียน
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ข้อ 5 นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนจานวน 500 บาท
ข้อ 6 การบันทึกผลการเรียน การวัดและประเมินผล การสาเร็จการศึกษา
6.1 รายวิชาและผลการเรียนที่เคยศึกษามาทั้งหมดในสาขาวิชาเรียนเดิม ให้นามาบันทึกและคานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเรียนใหม่ด้วย
6.2 สาหรับรายวิชาเรียนเดิม กรณีรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หรือเนื้อหาสาระวิชาแตกต่างจากหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาเรียนที่จะย้ายเข้าศึกษา ให้นายทะเบียนเสนอขออนุมัติการปรับข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนวิชาเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3 การลงทะเบียน การวัดและประเมินผล การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย กำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ
พ.ศ. 2558
-------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศั ย อ านาจตามมาตรา 18 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกั บ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2558 จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดาเนินงานสหกิจศึกษา
พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดากฎ ระเบี ย บ ข้ อ ก าหนด ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ มติ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใดซึ่ ง ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ นี้
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์สหกิจศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการประจาศูนย์” หมายความว่า คณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการดาเนินงานของศูนย์
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการอ านวยการ” หมายความว่ า คณะกรรมการอ านวยการสหกิ จ ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการด าเนิ นงาน” หมายความว่ า คณะกรรมการด าเนิ นงานศู นย์ สหกิ จศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
“คณะ” หมายความว่า คณะที่มีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ของคณะที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาระบบสหกิ จศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“กองพัฒนานักศึกษา” หมายความว่า กองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“กองนโยบายและแผน” หมายความว่า กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“งานการเงินและบัญชี” หมายความว่า งานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สหกิจศึกษา” หมายความว่า การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการ
เรียนในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
“สถานประกอบการ” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดังกล่าว
“นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ล งทะเบีย นเรี ย น
รายวิชาสหกิจศึกษา และหรือรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
“คณาจารย์นิเทศก์ ” หมายความว่า คณาจารย์ประจาในสถานศึ กษาที่ทาหน้ าที่ ให้ค าปรึก ษาและนิเ ทศการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์
“หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา และหรือรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา
“รายวิ ช าเตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษา” หมายความว่ า รายวิ ช าที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ให้กับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายความว่า รายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาสหกิ จศึกษาในการไป
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ข้อ 5 ให้หน่วยงานต่อไปนี้มีหน้าที่ดาเนินการด้านสหกิจศึกษา ดังนี้
5.1 คณะ เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการดาเนินการระบบสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่สังกัด
5.2 กองบริ ก ารการศึ ก ษา และกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เป็ น หน่ วยงานที่ ทาหน้ าที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
5.3 กองนโยบายและแผน และงานการเงินและบัญชี ทาหน้าที่วางแผนงบประมาณและดูแลการรับ -จ่ายเงิน
เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการดาเนินงาน โดยให้มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
6.1 คณะกรรมการอานวยการ ทาหน้าที่กาหนดนโยบายให้คาปรึกษา ชี้แนะ ให้ความเห็นชอบการพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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6.2 คณะกรรมการด าเนิ น งาน ทาหน้ าที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ ประสานงานและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการตามข้อ 6.1 และ 6.2 ให้เป็นอานาจของอธิการบดี
ข้อ 7 ให้ศูนย์มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบดาเนินการและประสานงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยให้รวมถึงหน้าที่
ดังต่อไปนี้
7.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดหางาน จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประสานงาน
ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศก์ และสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
7.2 จัดกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
7.3 ให้คาปรึกษาแก่นักศึก ษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สหกิจศึกษา
7.4 รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการดาเนินงานสหกิจศึกษา
7.5 หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 คุณสมบัติของนักศึกษา
8.1 ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนทาการสมัครงานสหกิจศึกษา
8.3 ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากาหนด
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
8.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
8.6 ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นคณาจารย์นิเทศก์
9.1 มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
9.2 เป็นคณาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
9.3 เป็นคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา
ข้อ 10 หน้าที่ของคณาจารย์นิเทศก์
คณาจารย์นิเทศก์ทาหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบั ติ งาน
นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ร่วมกิจกรรมตามที่ศูนย์กาหนด
และร่วมในการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา และหรือ วิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ข้อ 11 จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา
11.1 การคิดจานวนหน่วยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา และหรือรายวิชาสหกิจศึกษา
11.2 นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามเวลาการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินงาน
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ข้อ 12 การวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา
12.1 การวัดและประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและหรือรายวิชาสหกิจศึกษาให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี
12.2 นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาสหกิจศึกษาอีกจนกว่าจะผ่าน
12.3 กรณีนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ให้คณาจารย์นิเทศก์พิจารณาให้
นักศึกษามีสิทธิได้รับการประเมินผลรายวิชา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
อานวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
12.4 นักศึกษาที่กระทาผิดต่อระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการและข้อบังคับฉบับนี้จะไม่ผ่านการ
ประเมินผล และให้คณะกรรมการอานวยการพิจารณาลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 ให้สถานประกอบการแต่งตั้งบุคลากรของสถานประกอบการเป็นพนักงานที่ปรึกษาเพื่อทาหน้าที่ดูแลและให้
คาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา
ข้อ 14 การให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ให้ศูนย์ดาเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนที่จะ
สิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ได้ในกรณีต่อไปนี้
14.1 นั ก ศึ ก ษากระท าความผิ ด หรื อ ร่ ว มกระท าผิ ด ที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ต่ อ
สถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
14.2 สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจาเป็นให้
มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
14.3 นักศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่เหมาะสมที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
14.4 มีเหตุจาเป็นที่คณะกรรมการดาเนินงานพิจารณาเห็นชอบให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการได้ก่อน
ระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 15 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
15.1 เมือ่ ปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กาหนดและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในรายวิชาสหกิจศึกษาแล้ว
15.2 เมื่อมหาวิทยาลัย มีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
15.3 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
ข้อ 16 ผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
16.1 ได้รับการประเมินผลระดับคะแนนในรายวิชาสหกิจศึกษา ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่กาหนด
16.2 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการดาเนินงาน
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ข้อ 17 การกาหนดวันที่สาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
การกาหนดวันที่สาเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี
ข้ อ 18 ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามข้ อ บั งคั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ นี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
บทเฉพำะกำล
ข้อ 19 การดาเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษาที่ได้ดาเนินการแล้วก่อนที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการ
ดาเนินการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง แนวปฏิบตั ิในกำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ
……………………………........
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ นวปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทปั จ จุ บั น
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดาเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จึงยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินงานสหกิจศึกษา ฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งาน
สหกิจศึกษา”
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภาวิชาการ”
หมายถึง
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณบดี”
หมายถึง
คณบดีของคณะที่มีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ศูนย์”
หมายถึง
ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการประจาศูนย์”
หมายถึง
คณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการ
ดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
“สาขาวิชา”
หมายถึง
สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
ในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง

“สถานศึกษา”
“สหกิจศึกษา”

หมายถึง
หมายถึง

“นักศึกษาสหกิจศึกษา”

หมายถึง

“คณาจารย์นิเทศก์”

หมายถึง

“พนักงานที่ปรึกษา”

หมายถึง

“สถานประกอบการ”

หมายถึง

“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”

หมายถึง

“รายวิชาสหกิจศึกษา”

หมายถึง

“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา”

หมายถึง
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา
ที่มีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
ในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการอย่างมีระบบโดยจัดให้มี
การเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษา
ออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและหรือ
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
คณาจารย์ประจาในสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ให้
คาปรึกษา และนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษา
พนักงานตามที่สถานประกอบการมอบหมาย
ให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดูแล และประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการดังกล่าว
รายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ
รายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา
สหกิจศึกษาในการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
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ข้อ 3 แนวปฏิบัติในการดาเนินงานสหกิจศึกษา
3.1 สาขาวิ ช าด าเนิ น การประชุ ม ชี้ แ จงนั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กเรี ยนในระบบสหกิจ ศึ ก ษา ก่ อ นภาคการศึ ก ษาที่ จ ะ
ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา พร้อมยื่นใบสมัครในการแจ้งความจานงเข้าเรียนในระบบสหกิจศึกษา
3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนในระบบสหกิจศึกษา พิจารณาคุณสมบัติ
นักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดาเนินงานสหกิจศึกษา 2558 และประกาศรายชื่อผู้
ที่ผ่านการพิจารณา ก่อนภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
3.3 การลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จานวน 1(45) หน่วยกิต
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ก่อนรายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
หากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมใด นักศึกษาต้องเรียนเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายในวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น
3.4 การวัดและประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระบบสัญลักษณ์
ระดั บ คะแนน และค่ าระดั บ คะแนน ตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ าด้ วย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ไม่ผ่าน (Failed)

ค่าระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

ทั้งนี้การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หากได้ค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” หรือคะแนนรวมต่ากว่า
ร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานี้
3.5 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา จานวน 6(640) หน่วยกิต
นักศึกษาต้องมีผลการประเมินตามข้อ 3.4 ก่อนจึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ และ
นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มเวลาในหนึ่งภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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3.6 การวัดและการประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระบบสัญลักษณ์
ระดั บ คะแนน และค่ าระดั บ คะแนน ตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ าด้ วย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี ดังนี้
สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ไม่ผ่าน (Failed)

ค่าระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

ทั้งนี้ การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา หากได้รับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานี้
3.7 หลักเกณฑ์การประเมินผลเพื่อให้ระดับคะแนนของรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณา ดังนี้
3.7.1 ในระหว่างปฏิบัติงานในสถานประกอบการจะต้องมีพนักงานที่ปรึกษา 1 คนเป็นผู้ดูแลการ
ปฏิ บั ติ งานของนัก ศึก ษาสหกิจศึ กษา และจะต้ อ งมีค ณาจารย์ นิเ ทศก์ จากสถานศึ กษา ไปนิ เ ทศงานของนั กศึ กษาสหกิจศึกษา
อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยต้องมีการประชุมร่วมกันทั้งสามฝ่าย ประกอบด้วย คณาจารย์นิเทศก์ พนักงานที่ปรึกษา และนักศึกษา
สหกิจศึกษา เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
3.7.2 เมื่ อ สิ้ น สุด การปฏิ บัติ งาน นั ก ศึ ก ษาต้ อ งนาเสนอผลการปฏิ บัติ งานที่ สถานประกอบการและ
สถานศึกษา
3.7.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีสัดส่วนการให้คะแนน
จากพนักงานที่ปรึกษาร้อยละ 50 และจากคณาจารย์นิเทศก์ ร้อยละ 50
3.7.4 คณาจารย์นิเทศรวบรวมผลการประเมิ นรายวิช าสหกิจศึก ษาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรแต่ละสาขาวิชาพิจารณาเห็นชอบ และเสนอให้คณบดีอนุมัติผลการเรียนต่อไป
ข้อ 4 กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
4.1 ศูนย์สหกิจศึกษาประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตาแหน่ง
งานที่ต้องการของสถานประกอบการ วิธีการในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
4.2 สาขาวิ ช ารั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา ในต าแหน่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจและตรงกั บ สาขาวิ ช าให้ กั บ
สถานประกอบการที่เข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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4.3 สาขาวิ ช าร่ ว มกั บ สถานประกอบการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการ ด้วยวิธีการคัดเลือก ตามคุณสมบัติและความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
4.4 ศูนย์สหกิจศึกษาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนและวิธีการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ
4.5 ศูนย์สหกิจศึกษาทาเรื่อ งส่ งตั วนัก ศึก ษาที่ ผ่ านการพิจ ารณาคัด เลือกเข้ าปฏิ บั ติ งานตามประกาศรายชื่ อ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
4.6 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ผ่ า นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเข้ า ท างานจากสถานประกอบการให้ ส าขาวิ ช า/
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดหาสถานประกอบการอื่นที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษาให้กับ นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึ ก ษา ตามความรู้ ค วามสามารถของนั ก ศึ กษาและความเหมาะสมกับ ต าแหน่ งงานของสถานประกอบการนั้ น และเสนอให้
คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาพิจารณาเห็นชอบ และแจ้งให้คณบดีทราบต่อไป
ข้อ 5 ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของ
สถานประกอบการในตาแหน่งที่สาขาวิชาและสถานประกอบการ เห็นว่าเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของนักศึกษาและให้
เป็นไปตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา
5.2 ภาระงานและคุณภาพงานต้องมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษา และตรง
กับสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์นิเทศก์ และสถานประกอบการ
5.3 ระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถาน
ประกอบการ และวินัยนักศึกษาอย่างเคร่งครัดทุกประการ
5.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะได้รับค่าตอบแทน และหรือสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจาเป็นตาม
ลักษณะงาน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานประกอบการ
ข้อ 6 การยกเลิก การลาออก และการขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6.1 ก่อนประกาศผลการคัดเลือก หากนักศึกษาจะยกเลิกหรือขอเลื่อนการไปปฏิบัติงาน สามารถกระทาได้เมื่อมี
เหตุผลความจาเป็น โดยยื่นคาร้องและได้รับการอนุมัติจากคณบดี และแจ้งศูนย์สหกิจศึกษาก่อนที่จะมีการประกาศผลการคัดเลือก
นักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
6.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กรณีจะขอลาออก
หรือขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่สามารถกระทาได้ ยกเว้นในกรณีที่มี เหตุจาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องแสดงเหตุผลพร้อมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
6.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการแล้ว จะขอลาออกหรือขอเลื่อนเวลาการปฏิบัติงาน
ตามที่กาหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องแสดงเหตุผลพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถานประกอบการ และคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดี
กรณีที่นักศึกษาสหกิจศึกษาไม่ไปปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร นักศึกษาจะไม่มีสิทธิยื่นคาขอไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจ ได้รับอนุมัติจากคณบดี และแจ้งสาขาวิชาทราบ
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ข้อ 7 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้กระทาผิด
การลงโทษนั กศึ กษาสหกิจศึก ษา ที่ ฝ่ าฝื น หรื อร่ วมกระทาผิ ด ระเบี ยบการปฏิบั ติ งานของสถานประกอบการ
ให้ ค ณะกรรมการประจ าศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษา มี อ านาจพิ จ ารณาลงโทษตามระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ให้ใช้ปฏิบัติกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย เงินบำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดกำรศึกษำ
ระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี ภำคปกติ
พ.ศ. 2561
_________________
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ งระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ าด้ วย การเก็ บ เงิ น บ ารุ ง
การศึ ก ษาและการจ่ ายเงิ นเพื่ อ จัด การศึ กษาระดั บ อนุ ปริ ญญาและปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18 (2) (12) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547
และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินบารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อ ยุธ ยา ว่ าด้ วย การเก็ บ เงิ น บ ารุ งการศึ ก ษาและ
การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาแบบเหมาจ่ า ย” หมายความว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งจ่ า ยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นรายภาคการศึกษา แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บเป็นรายครั้ง
ในกรณีอื่นๆ
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติ ไม่รวมภาคฤดูร้อน
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายจากนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา ทั้งนี้
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
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ข้อ 6 อธิการบดีอาจใช้ดุลยพินิจผ่อนผันการชาระค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ได้ตามเหตุอันควร
ข้อ 7 นักศึกษาที่ไม่ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกาหนด หรือไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาก่อนวันสอบปลายภาคด้วยเหตุผลความจาเป็นของนักศึกษาและหรือครอบครัวที่อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและ
รับรองให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547
ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ดังนี้
(1) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีหยุดพักการเรียนภาคเรียนละ 1,500 บาท
(2) ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด วันละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
(3) ค่าขอกลับคืนสถานภาพนักศึกษาใหม่ เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชาระค่าบารุงการศึกษา 200 บาท
และให้ชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามจานวนภาคการศึกษาที่ค้างชาระ ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
(4) ค่าออกเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ รายงานผลการศึกษา ใบแทนเอกสารต่าง ๆ ที่เคยออกไว้แล้ว หนังสือรับรอง
ต่าง ๆ ฉบับละ 20 บาท
(5) ค่ าขอรั บ ประกาศนี ยบั ตร อนุ ปริ ญ ญาบัต ร ปริ ญ ญาบั ต ร เกิ น กว่ าหกเดื อนนับ ตั้ งแต่วัน ที่มหาวิ ทยาลัย
ประกาศกาหนดให้รับ ฉบับละ 500 บาท
(6) ค่าบารุงหอพัก ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(7) ค่าลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ให้เรียกเก็บเมื่อสาเร็จการศึกษาโดยเป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกาหนดในแต่ละปี
(8) ค่าธรรมเนียมที่ให้เรียกเก็บในวันรายงานตัว ประกอบด้วย
(8.1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
200 บาท
(8.2) ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
200 บาท
(8.3) ค่าประกันของเสียหาย
500 บาท
ค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นักศึกษาที่มิได้ทาทรัพย์สิน
เสียหาย และต้องมายื่นคาร้องขอคืนภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นสภาพเป็ นนัก ศึก ษา หากนักศึกษาไม่มาขอรับคืน ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวให้โอนเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(9) ค่าบารุงการศึกษาภาคฤดูร้อนและค่าธรรมเนียมอื่น นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจัดสรรเงินที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ไม่เกินร้อยละ
80 เพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ
ข้อ 10 การเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 11 นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาอยู่ก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การเก็บเงินบารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 ไป
จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้ อ 12 ให้ อ ธิ ก ารบดี รัก ษาการให้เป็ น ไปตามระเบี ย บนี้ ในกรณี ที่เ กิ ด ปั ญหาเกี่ย วกับ การปฏิบั ติ ตามระเบียบนี้
ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยระดับปริญญำตรี ภำคปกติ
ประจำปีกำรศึกษำ 2564
------------------เพื่อให้การเก็บเงินบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2564
เป็นไปด้วยเรียบร้อย เหมาะสม และสอดคล้องกับการปรับปรุงสาขาวิชาของแต่ละคณะ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 27 และ มาตรา 31 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561 จึงกาหนดการเก็บเงินบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา
2564 ดังนี้
สำขำวิชำในสังกัดคณะครุศำสตร์
1. การประถมศึกษา
ภาคเรียนละ
7,000 บาท
2. การศึกษาปฐมวัย
ภาคเรียนละ
7,000 บาท
3. คณิตศาสตร์
ภาคเรียนละ
7,000 บาท
4. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาคเรียนละ
8,000 บาท
5. พลศึกษา
ภาคเรียนละ
7,000 บาท
6. สังคมศึกษา
ภาคเรียนละ
7,000 บาท
7. วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนละ
8,000 บาท
8. การศึกษาพิเศษ
ภาคเรียนละ
7,000 บาท
9. การสอนภาษาไทย
ภาคเรียนละ
7,000 บาท
10. การสอนภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนละ
7,000 บาท
สำขำวิชำในสังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1. ภาษาอังกฤษ
2. ดนตรีศึกษา
3. การพัฒนาชุมชนและสังคม
4. ประยุกต์ศิลป์
5. ศิลปะการแสดง
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ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

7,000
8,500
7,000
8,000
7,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สำขำวิชำในสังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (ต่อ)
6. รัฐประศาสนศาสตร์
ภาคเรียนละ
7. นิเทศศาสตร์ดิจิตัล
ภาคเรียนละ
8. ภาษาไทย
ภาคเรียนละ
9. ภาษาญี่ปุ่น
ภาคเรียนละ
10. นิติศาสตร์
ภาคเรียนละ
11. ประวัติศาสตร์
ภาคเรียนละ
12. สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
ภาคเรียนละ
13. ดนตรีสากล
ภาคเรียนละ
14. การปกครองท้องถิ่น
ภาคเรียนละ
15. การสอนภาษาจีน
ภาคเรียนละ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สำขำวิชำในสังกัดคณะวิทยำกำรจัดกำร
1. การจัดการ
2. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. การบัญชี
4. การตลาด
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. การท่องเที่ยว
7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
8. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
9. การจัดการธุรกิจโรงแรม
10. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
11. การจัดการธุรกิจชุมชน

ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
12,000
20,000
8,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สำขำวิชำในสังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1. คณิตศาสตร์ประยุกต์
2. เกษตรศาสตร์
3. คหกรรมศาสตร์
4. เคมี
5. จุลชีววิทยา
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
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สำขำวิชำในสังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9. วิทยาการคอมพิวเตอร์
10. สาธารณสุขศาสตร์
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12. วิศวกรรมไฟฟ้า
13. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14. เทคโนโลยีการผลิตพืช
15. วิศวกรรมการจัดการ

ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรเก็บค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน
สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ
---------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบ ารุ งการศึกษาและการจ่ ายเงินเพื่ อ จั ด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 10
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินในการประชุมครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงกาหนดการเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ค่าบารุงการศึกษา
ภาคเรียนละ
1,000 บาท
ข้อ 2 ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
200 บาท
ข้อ 3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ
หน่วยกิตละ
300 บาท
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ ภาคเรียนละ
500 บาท (ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละคณะ)
ข้อ 5 ค่าบารุงห้องสมุด
ภาคเรียนละ
300 บาท
ข้อ 6 ค่าบารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนละ
300 บาท
ข้อ 7 ค่าบารุงห้องพยาบาลและสุขภาพ
ภาคเรียนละ
100 บาท
ข้อ 8 ค่าปรับอากาศ
หน่วยกิตละ
25
บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำและกำรจ่ำยเงินเพื่อจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ภำคพิเศษ พ.ศ. 2560
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินบารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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 การเก็บเงินบารุงการศึกษาและ
การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคพิเศษที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ค่าบารุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเป็นรายภาคเรียน
“ภาคเรียน” หมายความว่า ภาคเรียนที่จัดการศึกษาให้นักศึกษาเข้าศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าบารุงการศึกษาเป็นรายภาคเรียนจากนักศึกษาในทุกคณะที่จัดการศึกษาภาคพิเศษ
ไม่เกินภาคเรียนละ 5,000 บาท
การเก็บค่าบารุงการศึกษาแต่ละสาขาวิชาในสังกัดแต่ละคณะให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
อัตราที่กาหนด
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี และหรือค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ โดยจัดทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง โดยจัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คนละไม่เกิน 500 บาท
(2) ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา บัตรละไม่เกิน 500 บาท
(3) ค่าบารุงห้องสมุด ภาคเรียนละไม่เกิน 800 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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(4) ค่าบารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละไม่เกิน 800 บาท
(5) ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละไม่เกิน 100 บาท
(6) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีลาพักการเรียนภาคเรียนละไม่เกิน 2,000 บาท
(7) ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนดวันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
(8) ค่าขอกลับคืนสถานภาพนักศึกษาใหม่เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชาระค่าบารุงการศึกษา 500 บาทและ
ให้ชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามจานวนภาคเรียนที่ค้างชาระ ภาคเรียนละ 1,500 บาท
(9) ค่าเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทน เอกสารต่าง ๆ ที่เคยออกให้แล้ว ฉบับละ 50 บาท
(10) ค่าขอรับปริญญาบัตรเกินกว่าหกเดือนนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนดให้รับฉบับละ 500 บาท
(11) ค่าลงทะเบียนบัณฑิต และค่าใบรายงานผลการเรียน ให้เรียกเก็บเมื่อสาเร็จการศึกษา ไม่เกิน 1,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 5,000 บาท
(13) ค่าประกันของเสียหาย คนละไม่เกิน 1,000 บาท
เงินค่าประกันของเสียหาย ให้แยกบัญชีไว้ต่างหาก เป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่นกั ศึกษาที่มิได้ทาทรัพย์สิน
เสียหาย และต้องมายื่นคาร้องขอคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันพ้นสภาพเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ถอนคืนภายในกาหนด
ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยโอนเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
(14) ค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่กาหนดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบารุงการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วัน
เปิดภาคเรียน
ข้อ 8 อธิการบดีอาจใช้ดุลยพินิจผ่อนผันการชาระค่าบารุงการศึกษาช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้ตามเหตุสมควร
ข้อ 9 นักศึกษาที่ไม่ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาตามที่กาหนดหรือไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อน
วันสอบปลายภาคให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษาใหม่ตามข้อ 6(8) ได้
โดยมีเหตุอันสมควร
ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคพิเศษ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของเงินที่เก็บได้ ในการเสนอเพื่อขออนุมัติ
ข้อ 11 การเรียกเก็บเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินบารุงการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 12 เงินที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายในการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยจัดทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด และคาวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรเก็บเงินค่ำบำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ
--------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อราชการยิ่งขึ้นต่อไป
อ า ศั ย อ า น า จ ต าม คว า ม ใ น ม า ต ร า 2 7 แ ล ะ ม า ต ร า 3 1 แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ
พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินบารุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2560 จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
(กศ.บป.) พ.ศ. 2558 และกาหนดการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ดังนี้
ข้อ 1 ค่าบารุงการศึกษา
ภาคเรียนละ
1,000 บาท
ข้อ 2 ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
200 บาท
ข้อ 3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ
หน่วยกิตละ
300 บาท
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ
4.1 คณะครุศาสตร์
(1) การศึกษาปฐมวัย
ภาคเรียนละ
500 บาท
(2) คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาคเรียนละ
500 บาท
(3) การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
ภาคเรียนละ
500 บาท
(4) พลศึกษา
ภาคเรียนละ
500 บาท
(5) สังคมศึกษา
ภาคเรียนละ
500 บาท
(6) วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนละ
500 บาท
(7) คณิตศาสตร์
ภาคเรียนละ
500 บาท
(8) การสอนภาษาไทย
ภาคเรียนละ
500 บาท
(9) การสอนภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนละ
500 บาท
(10) การประถมศึกษา
ภาคเรียนละ
500 บาท
4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(1) ภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนละ
500 บาท
(2) ภาษาญี่ปุ่น
ภาคเรียนละ
500 บาท
(3) ดนตรี
ภาคเรียนละ
500 บาท
(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) รัฐประศาสนศาสตร์
ภาคเรียนละ
2,000 บาท
(15) การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาชุมชนและสังคม ภาคเรียนละ
2,000 บาท
(16) การปกครองท้องถิ่น
ภาคเรียนละ
2,000 บาท
สาหรับนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชานิติศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนภาคเรียนที่
2/2560 ให้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ ภาคเรียนละ 500 บาท
4.3 คณะวิทยาการจัดการ
(1) การจัดการ
ภาคเรียนละ
500 บาท
(2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
ภาคเรียนละ
500 บาท
(3) การเป็นผู้ประกอบการ
ภาคเรียนละ
500 บาท
(4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาคเรียนละ
500 บาท
(5) การตลาด
ภาคเรียนละ
500 บาท
(6) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนละ
500 บาท
(7) การท่องเที่ยว
ภาคเรียนละ
500 บาท
(8) การบัญชี
ภาคเรียนละ
500 บาท
(9) การจัดการโลจิสติกส์
ภาคเรียนละ
500 บาท
(10) ธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาคเรียนละ
500 บาท
4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1) เกษตรศาสตร์
ภาคเรียนละ
500 บาท
(2) คหกรรมศาสตร์
ภาคเรียนละ
500 บาท
(3) เคมี
ภาคเรียนละ
500 บาท
(4) จุลชีววิทยา
ภาคเรียนละ
500 บาท
(5) วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนละ
500 บาท
(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนละ
500 บาท
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ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

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

ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
คนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
บัตรละ
คนละ
ปีการศึกษาละ
ปีการศึกษาละ
หน่วยกิตละ
สูงสุดไม่เกิน

500
500
500
500
500
500
500
500
500
300
300
300
200
300
100
100
25
1,000

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

อนึ่ง กรณีที่นักศึกษาค้างชาระค่าธรรมเนียมการเรียนก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับตามประกาศฉบับนี้ด้วย
ทั้งนี้ ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง นโยบำยกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำ
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดั บมาตรฐานภาษาอั งกฤษส าหรับ นัก ศึ ก ษา ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 และออกประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจัดรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา หรือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รวมแล้วไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
ข้อ 2 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดทารายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ หรือภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ หรือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในหมวดวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
ข้อ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่
The Common European Frame work of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นกรอบความคิดในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching :
CLT) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 5 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
ข้อ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 7 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารา และเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อ 8 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในชั้นเรียนและศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ 9 กาหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR โดยถือเป็นเกณฑ์สาเร็จ
การศึกษาตามลาดับชั้นปริญญา ดังนี้
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(1) ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ระดับ B2 (Vantage or Upper intermediate) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้
อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านและทาความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากได้
(2) ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ระดับ C1 (Effective Operational Proficiency or advance) คือผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความที่ยาว ที่มีหัวข้อที่ซับซ้อนและ
หลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถแสดงความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหา
คาศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคม การทางาน หรือด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่
ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ตามโครงสร้างไวยากรณ์พร้อมทั้งสามารถใช้คาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
(3) ระดับปริญญาเอก ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ C2 (Master of
Proficiency) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง
สละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี อ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับได้เข้าใจ และเลือกใช้ภาษาสาหรับพูดและเขียน
ได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 10 กาหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษา ดังนี้
เกณฑ์

ปริญญาตรี
B2
405
437
41
4
60

CEFR
TOEIC
TOFEL iTP
TOFEL iBT
IELTS
CU – TEP

ปริญญาโท
C1
605
513
65
5.5
75

ปริญญาเอก
C2
785
590
96
7.5
120

ข้อ 11 ให้บันทึกผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในใบรายงานผลการศึกษา
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

29

สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรทดสอบและอบรมมำตรฐำนภำษำอังกฤษ สำหรับนักศึกษำ พ.ศ. 2560
--------------------------อนุสนธิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 ข้อ 2.5.1(6) ผู้สาเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 35.2 และ
ข้อ 35.3 นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ตามที่มหาวทิยาลัยกาหนด
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559 กาหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกประกาศเรื่องการทดสอบ
และอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้อ 1 มหาวิทยาลัยกาหนดให้มาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ใน
แต่ละระดับชั้นปริญญา ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี
ระดับ B2
1.2 ระดับปริญญาโท
ระดับ C1
1.3 ระดับปริญญาเอก
ระดับ C2
ข้อ 2 นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ตามระดับชั้นปริญญาโดยมีค่าคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ข้อ 3 กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่กาหนดไว้ท้ายประกาศ นักศึกษาสามารถนา
ผลการทดสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ก่อนวันยื่นสาเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะจัดทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ยกเว้นภาคเรียนฤดูร้อน)
ข้อ 5 กรณีนักศึกษาไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง จะต้องชาระค่าธรรมเนียมในการสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษครั้งต่อไปในอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6 นักศึกษาสามารถเข้าอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษพร้อมทดสอบความรู้ที่ได้จากการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตามวันและเวลา พร้อมชาระค่าธรรมเนียมในการอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ การทดสอบและการอบรมดังกล่าวให้ใช้ปฏิบัติกับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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เกณฑ์มำตรฐำนภำษำอังกฤษ CEFR ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
เรื่อง กำรทดสอบและอบรมมำตรฐำนภำษำอังกฤษ สำหรับนักศึกษำภำคปกติ พ.ศ. 2560
เกณฑ์
TOEIC
TOFEL PAPER
TOFEL CBT
TOFEL IBT
IELIS
CU-TEP

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปริญญำตรี
405
637
123
41
4
60
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605
513
183
65
5.5
75

ปริญญำเอก
785
590
243
96
7.5
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง นโยบายส่งเสริมทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดนโยบายส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจ ด้านดิจิทัล ให้นักศึกษามีทักษะใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจสารสนเทศและสามารถประเมินสื่อดิจิทัลเพื่อนาไปสู่
กระบวนการตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมต่ าง ๆ รวมทั้ งสามารถผลิ ต เนื้ อ หาและสื่อ สารในสั งคมดิ จิทัล ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
ข้ อ 2 ส่ งเสริ ม ให้ จั ด ทาโครงงานหรื อ กิ จกรรมโดยการใช้ ดิ จิทัล เข้ ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการทาโครงงานหรื อ กิ จกรรม
ให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ด้านดิจิทัลได้หลากหลายอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย และมี
ประสิทธิภาพ
ข้อ 3 ส่งเสริมให้จัดทารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพเฉพาะด้วยการใช้
ดิจิทัล เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถประเมินผลของปัญหา และหาวิธี
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบเวลาที่กาหนด
ข้อ 4 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนเกี่ย วกับ การสื่อสารและการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศให้แก่ นัก ศึ ก ษา
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษา
ข้อ 6 จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลกับนักศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่
2 ของการเปิด ภาคเรียนที่ 1 กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานทักษะด้ านดิจิทัลจากสถาบันอื่ นตามที่กาหนดไว้ ท้าย
ประกาศฉบับนี้ นักศึกษาสามารถนาผลการทดสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี มายื่นต่อมหาวิทยาลัยได้ก่อนวันยื่นสาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ข้อ 7 นักศึกษาสามารถเข้าอบรมมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัล พร้อมทดสอบความรู้ที่ได้จากการอบรมเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านดิจิทัลตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

29

เมษายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจา
ตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2553
--------------------------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจา
ตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 60
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ยกว่ า “พระราชกฤษฎี ก า ว่ าด้ วยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ ส าหรั บสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้กาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
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.”
(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” ใช้อกั ษรย่อ “ค.บ.”
(3) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “น.บ.”
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(4) สาขานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
(5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(6) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(7) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.”
(8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(9) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
(10) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
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มาตรา 4 ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีสามชั้นดังต่อไปนี้
(1) ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทาด้วยผ้าหรือแพรสีดา ผ่าอกตลอด ยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ แขนเสื้อกว้างและ
ยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสารดรอบขอบ สารดต้นแขนและสารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สารดรอบขอบ พื้นสารดทาด้วยผ้าสักหลาดสีน้าเงิน กว้าง 10 เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้างของสารดรอบขอบ
มี แ ถบสี ประจ าสาขาวิ ช า กว้ าง 2 เซนติ เ มตร ซึ่ งขนาบด้ วยแถบสี ทอง กว้ างข้ างละ 1 เซนติ เ มตร และมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง 5 เซนติเมตรติดบนสารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(ข) สารดต้นแขน พื้นสารดทาด้วยผ้าสักหลาดสีน้าเงิน กว้าง 13 เซนติเมตร มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร
ที่ ริ ม ทั้ ง ข้ า ง ถั ด มาเป็ น แถบสี เ ขี ย ว กว้ า ง 1 เซนติ เ มตร ทาบทั้ ง สองข้ า งตอนกลางส ารดต้ น แขนมี แ ถบสี ป ระจ าสาขาวิ ช า
กว้าง 2 เซนติเมตร จานวนสามแถบ ทาบห่างจากแถบสีเขียวข้างละ 1 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถบสีประจาสาขาวิชา
0.5 เซนติเมตร
(ค) ส ารดปลายแขน พื้ น ส ารดทาด้ วยผ้ าสั ก หลาดสี น้ าเงิ น กว้ าง 10 เซนติ เ มตร ที่ ริ ม ทั้ งสองข้ างของส ารด
ปลายแขนมีแถบสีประจาสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งขนาบด้วยแถบสีทอง กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร
(2) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่มีสารดต้นแขน กว้าง 11 เซนติเมตร ตอนกลางสารดต้นแขน
มีแถบสีประจาสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร จานวนสองแถบ ระยะห่างระหว่างแถบสีประจาสาขาวิชา 1 เซนติเมตร
(3) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่มีสารดต้นแขน กว้าง 10 เซนติเมตร ตอนกลางสารดต้นแขนมีแถบ
สีประจาสาขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร จานวนหนึ่งแถบ
มาตรา 5 เข็ ม วิ ทยฐานะของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา มี ลั ก ษณะเป็ น รู ปตราสัญ ลัก ษณ์ม หาวิทยาลัย
ทาด้วยโลหะดุนนูนลงยา สูง 3.5 เซนติเมตร ด้านหลังจารึกอักษรย่อชื่อปริญญา
มาตรา 6 ครุยประจาตาแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจาตาแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีดังต่อไปนี้
(1) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ครุยเป็นเสื้อคลุมทาด้วยผ้าซาตินสีดา ผ่าอกตลอดยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ
แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสารดรอบขอบสารดต้นแขน และสารดปลายแขน โดยพื้นสารดทาด้วยผ้า
สักหลาดสีน้าเงิน กว้าง 10 เซนติเมตร ทาบแถบสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร จานวนสี่แถบ บนผ้าสักหลาดสีน้าเงิน มีระยะห่า ง
ระหว่างแถบ 2 เซนติเมตร มีสายสร้อยทาด้วยโลหะสีทอง กึ่งกลางสายสร้อยมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะฉลุสีทอง
สูง 5 เซนติเมตร ประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง
(2) กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย เช่ น เดี ย วกั บ นายกสภามหาวิ ทยาลั ย และอธิ ก ารบดี เว้ น แต่ ไ ม่ มี ส ายสร้ อ ยประดั บ
และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะดุนนูนสีทอง สูง 5 เซนติเมตร ติดบนสารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(3) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และคณาจารย์ เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเว้นแต่ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะ
ดุนนูนสีเงิน สูง 5 เซนติเมตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

100

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

มาตรา 7 สีประจาสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟ้าเทา
(2) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟ้า
(3) สาขาวิชานิติศาสตร์
สีขาว
(4) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สีน้าเงิน
(5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(6) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สีน้าตาล
(7) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
สีแดงเลือดนก
(8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สีเหลือง
(9) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สีแดงเลือดหมู
(10) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สีแสด
มาตรา 8 ให้ ม หาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธยาจั ดทาครุย วิ ทยฐานะ เข็ ม วิ ทยฐานะ และครุ ย ประจาตาแหน่ง
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากได้ มี ก ารประกาศใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
บัญญัติว่าการกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกาหนดลักษณะ
ชนิ ด ประเภท และส่ วนประกอบของครุ ย วิ ทยฐานะ เข็ ม วิ ทยฐานะ และครุ ย ประจ าต าแหน่ ง ให้ ต ราเป็ น พระราชกฤษฎี ก า
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 39 ก วันที่ 24 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

101

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

พระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อสำหรับสำขำวิชำ
ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะและครุยประจำตำแหน่ง
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
-----------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะและครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา
60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
“มาตรา 3 ให้กาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”
(2) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ“ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”
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(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(5) สาขานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “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” ใช้อกั ษรย่อ “บธ.บ.”
(7) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.”
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
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(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 อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา 7 สีประจาสาขาวิชา มีดังนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟ้าเทา
(2) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟ้า
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สีม่วง
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์
สีขาว
(5) สาชาวิชานิเทศศาสตร์
สีน้าเงิน
(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สีน้าตาล
(8) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
สีแดงเลือดนก
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สีเหลือง
(10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สีแดงเลือดหมู
(11) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สีแสด”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สมควรกาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา รวมทั้งสีประจาสาขาวิชาสาหรับ
สาขาวิชาดังกล่าวจึงจาเป็นต้องตรา พระราชกฤษฎีกานี้
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 109ก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พ.ศ. 2552
---------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 22
ซึ่งกาหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด” และเพื่อให้การดาเนินการในหมวด 5 ข้อ 2 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นไปตามแผนปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ให้คณะกาหนดให้มีการวิเคราะห์การประเมินการใช้หลักสูตรที่ผ่านมา เพื่อนามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างน้อยทุก 5 ปี
2) ให้คณะกาหนดให้มีการจัดรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในหลักสูตร และจัดอัตราส่วนจานวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ
4) ให้คณะกาหนดให้อาจารย์จัดทาประมวลรายวิชา ที่ทาการสอนทุกภาคเรียน
5) ให้คณะกาหนดให้อาจารย์วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
แผนการสอน
6) ให้คณะกาหนดให้อาจารย์จัดวิธีการสอนโดยวิธีต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การอภิปราย
การระดมสมอง การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็นต้น
7) ให้คณะกาหนดให้อาจารย์ดาเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามความแตกต่างของผู้เรียน
8) หน่ วยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ด าเนิ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ของคณาจารย์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนอาจารย์แต่ละคณะและสรุปผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยทุกภาคเรียน
9) ให้ ค ณาจารย์ ศึ ก ษาคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ และแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัยเป็นแนวทางการปฏิบัติ
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10) ให้กองบริการการศึกษาประสานงานและรวบรวมเอกสารการดาเนินงานการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เช่น คู่มือการปฏิบัติรายงานผลการประเมิน เป็นต้น
ทั้งนี้ให้ดาเนินการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

(ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ว่ำด้วย วินัยนักศึกษำ
พ.ศ. 2550
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนัก ศึกษา เพื่อมารยาทและความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นบัณฑิตที่ดีพร้อมที่จะรับใช้สังคมในอนาคต
อาศัยอานาจความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ผู้อานวยการ” หมายถึง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หมวดที่ 1
วินัยและกำรรักษำวินัยนักศึกษำ
ข้อ 4 นักศึกษาต้องปฏิบัติและรักษาวินัยนักศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยรักษาไว้ซึ่งเกียรติของความเป็นนักศึกษา ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษตามข้อบังคับนี้
ข้อ 5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และคาสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
ข้อ 6 นักศึกษาต้องดารงตนเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เคารพต่อสิทธิและ
หน้าที่ของผู้อื่น
ข้อ 7 นักศึกษาต้องเป็นผู้มีศีลธรรม และจรรยามรรยาทอันดี ไม่ปฏิบัติตนในทางที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและสังคม
ข้อ 8 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีหรือก่อการทะเลาะวิ วาทระหว่าง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาต่างสถาบัน หรือบุคคลอื่น
ข้อ 9 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

107

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ข้อ 10 นักศึกษาต้องพกบัตรประจาตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย และต้องแสดงบัตรนักศึกษาได้ทันที
ข้อ 11 นักศึกษาจะอยู่ภายในบริเวณอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกินเวลาตามระเบียบหรือคาสั่งใด ๆ ของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ที่กาหนดไว้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ 12 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามคาสั่ง คาตักเตือน โดยชอบของคณาจารย์หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ข้อ 13 นักศึกษาต้องไม่เล่นการพนันหรือมีอุปกรณ์สาหรับการเล่นการพนันไว้ในครอบครอง
ข้อ 14 นักศึกษาต้องไม่นาสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายทุกประเภท รวมทั้งสุราหรือเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา
หรือมีไว้ในครอบครองหรือเสพในบริเวณมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 นักศึกษาต้องไม่พกพาอาวุธหรือมีอาวุธไว้ในครอบครอง หรือสิ่งเทียบอาวุธเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ 16 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ 17 นักศึกษาต้องมีสมั มาคารวะ ไม่กล่าวคาสบประมาท หรือ
ข้ อ 18 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไม่ ด าเนิ น กิ จ กรรมใดๆ ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศหรื อ ค าสั่ ง ใดๆ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 19 นักศึกษาต้องไม่กระทาหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการใดๆ ซึ่งอาจทาให้เสื่อมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมในทางเพศในที่สาธารณะ
ข้อ 21 นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือการวัดผล
ข้อ 22 นักศึกษาต้องไม่แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 23 นักศึกษาต้องไม่กระทาความผิดต่อกฎหมายใดๆ รวมทั้งต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะตัวการผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
หรือพยายามกระทาความผิดในสถานที่ที่ทากิจกรรมบริเวณหอพักของมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2
บทลงโทษ
ข้อ 24 นักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระทาผิดวินัย
นักศึกษา จะต้องรับโทษดังต่อไปนี้
24.1 ตักเตือน
24.2 ทาทัณฑ์บน
24.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
24.4 พักสภาพนักศึกษา
24.5 พ้นสภาพนักศึกษา
24.6 โทษอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
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ข้อ 25 หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
25.1 ให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาที่คงสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
25.2 การตัดคะแนนความประพฤติ แต่ละครั้ งให้ตัดไม่ต่ ากว่ า 5 คะแนน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
สอบสวน ตามข้อ 29
25.3 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 40 คะแนน แต่ไม่เกิน
60 คะแนน จะต้องถูกลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติ
25.4 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่เกิน
100 คะแนน จะต้องถูกลงโทษ พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติ
25.5 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้ง
รวมกันเกินกว่า 100 คะแนน จะต้องถูกลงโทษให้พ้นสภาพนักศึกษาอัตราการตัดคะแนนความประพฤติในแต่ละฐานความผิดจะ
เป็นเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 26 กรณีที่นักศึกษาถูกลงโทษตามข้อ 24.4, 25.3 และ 25.4 ภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาให้ถือว่านักศึกษา
จะต้องพักการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่กระทาความผิดเป็นต้นไป
ข้อ 27 นักศึกษาผู้ใดที่กระทาความผิดและถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ถ้ามีเหตุอันควรบรรเทาโทษ มหาวิทยาลัยอาจนา
มาตรการรอการลงโทษ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษในภายหลังเมื่อพฤติกรรมของนักศึกษาได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มาใช้บังคับก็ได้
ส่วนหลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 28 นักศึกษาผู้ใดต้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นความผิด ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพนักศึกษา
หมวดที่ 3
กำรดำเนินกำรทำงวินัย
ข้ อ 29 ให้ มี ค ณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาคณะหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ ส อบสวนการกระท าความผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ 30 ผู้มีอานาจลงโทษผู้ที่กระทาความผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ ได้แก่อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 31 เมื่อมหาวิทยาลัยมีคาสั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้วให้ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ของนักศึกษาผู้นั้นทราบ
ข้อ 32 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาคาอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยของ
นักศึกษาในกรณีที่มีการร้องอุทธรณ์ องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ 33 การอุทธรณ์การลงโทษให้ทาเป็นหนังสือ โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษาภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่งลงโทษ และให้ถือว่าการอุทธรณ์เป็นสิทธิเฉพาะตัว
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ข้อ 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ แล้วเสนอความคิดเห็นต่ออธิการบดี และให้ถือคาวินิจฉัยของอธิการบดี และให้ถือคาวินิจฉัยของอธิการบดีเป็น
ที่สุด
ข้อ 35 ให้ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัยศึกษา เอกสารประกอบ
สานวนการสอบสวน และคาสั่งลงโทษของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องรายงานสรุปเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัยนักศึกษา และผล
การดาเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่
ละปีการศึกษาแล้วเสร็จ
ข้อ 36 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจในการออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยตีความให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550

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

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ข้อมูลรำยวิชำทีน่ ักศึกษำสำมำรถยกเว้น/เทียบโอนรำยวิชำได้
ประจำปีกำรศึกษำ 2564
(รำยวิชำในตำรำงนีนักศึกษำสำมำรถนำข้อมูลรำยวิชำไปประกอบ
กำรเขียนคำร้องยกเว้นผลกำรเรียน)
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
1 0000001 ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 0000001 ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 จบระดับปริญญาตรี
หมายเหตุ สาหรั บนักศึกษาทีย่ นื่ คาร้ องขอยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรี ยนวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นผูท้ เี่ คยลงทะเบียนเรี ยนและสอบผ่านในรายวิชาอยุธยาศึกษา
2 1091101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
3 408-11-04 Computer Programming
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
3 1091102 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบแฟ้มข้อมูล
3 408-24-04 Data Stuctures
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
4 1091104 ระบบปฏิบัติการ
3 408-23-05 Operating System
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
5 1092304 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว
3 405-22-08 Multimedia and Animation Technology
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
6 1093306 การออกแบบกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
3 405-12-06 Computer Graphics Application
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
7 1093502 กฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ
3 405-31-17 Law and Ethical Lssue in Information
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
Technology
8 1094606 การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติขนั้ สูง
3 3204-2002 การใช้โปรแกรมสานักงานขัน้ สูง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการอยุ ธยา
9 1094913 โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
3 408-21-09 Object Oriented Programming
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
10 1141301 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางพลศึกษา
3 1142101 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
11 1500137 สุนทรียศาสตร์
3 2062501 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
12 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยี พิชญบั ณฑิต
13 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ1,
2+2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ2
14 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 3000-1221 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,
2+2 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
3000-1222 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
15 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 อก 307 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1,อก 308 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2
2+2 มหาวิทยาลัยเกษมบั ณฑิต
16 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 อก 401 ภาษาอังกฤษธุรกิจ3, อก 402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ4 2+2 มหาวิทยาลัยเกษมบั ณฑิต
17 1552310 หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสือ่ สารทางการจัดการ
3 05-081-212 อังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
18 1552321 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 3212-21203 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการอยุ ธยา
19 1553310 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
3 3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ที่

20 1553317 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
21 1641301 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตงั้ แต่คริสต์
ศวรรษที่ 1- ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15
22 2021202 ภาพพิมพ์ 1
23 2021303 ประติมากรรม 1
24 2033414 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปกรรม 1
25 2061201 ปฏิบัติดนตรีไทยขัน้ พื้นฐาน
26 2061301 การฝึกโสตประสาทและการอ่านและเขียนโน้ต

3
3

3212-2102 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
2593201 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3
3
3
2
3

27
28
29
30
31

2
3
3
3
3

2021201
2021301
2033411
2061201
2061301
2061402
2061401
2061702
2062302
2063301
2063503

2061401
2061702
2062302
2063301
2063503

ปฏิบัติดนตรีสากลขัน้ พื้นฐาน
การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีสากล
การเรียบเรียงเสียงประสาน
การประพันธ์ดนตรีเบื้องต้น
ดนตรีบาบั ด

ภาพพิมพ์พื้นฐาน
ประติมากรรมพื้นฐาน
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขนั้ พื้นฐาน
การอ่านและการเขียนโน้ต,
การฝึกโสตประสาท
ปฏิบัติคีย์บอร์ดขัน้ พื้นฐาน
การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีสากล
การเรียบเรียงเสียงประสาน
การประพันธ์ดนตรีเบื้องต้น
ดนตรีบาบั ด

3
3

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการอยุ ธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3
3
3
2
3+2

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา

2
3
3
3
3

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรที่กาลังศึ กษาอยู่ แต่ ไม่มีใ นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่ อยื่นใบคาร้องขอยกเว้น พร้อมคาอธิบายรายวิชาที่กองบริการการศึ กษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
32 2071413 เครื่องกระทบ 1
3 2071210 ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส 1,
2+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่

2072215 ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบในวงป๊อบปูล่าร์และวงแจ๊ส 2

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

2071505 การขับร้องประสานเสียง 1
2072503 ปฏิบัติรวมวง 1
2072504 ปฏิบัติรวมวง 2
2072601 การสอนและการเรียนรู้ดนตรีเบื้องต้น
2500125 ระบบสังคมและการเมืองไทย
2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
2551105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2551302 ระบบบริหารราชการไทย
2551307 ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์
2551401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2551402 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2551404 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
2551405 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2551405 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2551405 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย
2552201 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2552304 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
2552406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2552515 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
2553312 การบริหารโครงการ
2553313 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
2553408 กฎหมายปกครอง
2554302 การบริหารค่าตอบแทน
2554417 ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
2561101 หลักกฎหมายเอกชน
2561101 หลักกฎหมายเอกชน
2561101 หลักกฎหมายเอกชน
2561101 หลักกฎหมายเอกชน
2561101 หลักกฎหมายเอกชน
2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะนิติกรรมและสัญญา
2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะนิติกรรมและสัญญา
2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะนิติกรรมและสัญญา
2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะนิติกรรมและสัญญา
2561102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะนิติกรรมและสัญญา

1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2071203 การปฏิบัติขบั ร้องสากลขัน้ พี้นฐาน
2072219 ปฏิบัติการรวมวงใหญ่และเล็ก 1
2072220 ปฏิบัติรวมวงใหญ่และเล็ก 2
2073113 การสอนดนตรี
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย
2592101 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
POL1100 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES

2581201 ระบบบริหารราชการไทย
05310203 ทฤษฎีองค์การ
LAW1004 INTRODUCTION TO LAW
2563501 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
PA201 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
PS103 รัฐศาสตร์ทั่วไป
2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
67111 รัฐศาสตร์
2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย
POL2200 INTRO TO INTERNATIONAL RLT
05320202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
PAPA2109 ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
05310425 การบริหารโครงการ
05310428 การบริหารเชิลกลยุทธ์
678382 กฎหมายปกครอง
3563402 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
PS420 หลักและวิธีการวิจยั ทางรัฐศาสตร์
นศ 2201101 หลักกฎหมายเอกชน
LA10102 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปและบุคคล
2101101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
100100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
678102 หลักกฎหมายเอกชน
นศ 2201103 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
LA10105 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
678141 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
LAW1003 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีใ นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อยื่นใบคาร้องขอยกเว้น พร้อมคาอธิบายรายวิชาที่กองบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ที่
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

2561103
2561103
2561103
2561103
2561103
2561104
2561104
2561104
2561104
2561104
2561104
2561201
2561201
2561201
2561202
2561202
2561202
2561202
2561203
2561203
2561203
2561204
2561204
2561204
2561204
2561204
2561204
2562105
2562105
2562105
2562105
2562106
2562106
2562106
2562106
2562106

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้
3 LAW2301 กฎหมายลักษณะหนี้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้
3 LAW2002 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยหนี้
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้
3 2561206 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้
3 นศ 2201104 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้
3 HLW102 กฎหมายลักษณะหนี้ หลักทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กฎหมายอาญา 1
3 1502343 กฎหมายอาญา 1
3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
กฎหมายอาญา 1
3 2551501 กฎหมายอาญา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กฎหมายอาญา 1
3 นศ 2201105 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กฎหมายอาญา 1
3 2561106 กฎหมายอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายอาญา 1
3 2562305 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กฎหมายอาญา 1
3 LAW2006 กฎหมายอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2 LW 103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมาย
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลัก
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2 2105101
ประวัติศาสตร์ระบบกฎหมายไทย
2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
2 LA10101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักกฎหมายมหาชน
3 LA10103 หลักกฎหมายมหาชน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักกฎหมายมหาชน
3 2561301 หลักกฎหมายมหาชน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักกฎหมายมหาชน
3 2561208 หลักกฎหมายมหาชน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักกฎหมายมหาชน
3 41201 กฎหมายมหาชน
3 โรงเรียนนายเรือ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 มหาวิทยาลัยพะเยา
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 LW 202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2 2552411 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2 2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2 2561203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2 นศ 2201207 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2 2562203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2 LA10107 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กฎหมายอาญา 2
3 1502344 กฎหมายอาญา 2
3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
กฎหมายอาญา 2
3 2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายอาญา 2
3 2562107 กฎหมายอาญา 2
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายอาญา 2
3 LAW2007 กฎหมายอาญา 2
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 LA10104 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 2562104 กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สิน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และที่ดิน กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 LAW1306
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีใ นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อยื่นใบคาร้องขอยกเว้น พร้อมคาอธิบายรายวิชาที่กองบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการ
3 HLW203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
งานนอกสั่งและลาภมิควรได้
ลาภมิควรได้
ราชูปถัมภ์
2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการ
3 LA10106 กฎหมายลักษณะละเมิด การจัดการงานนอก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
งานนอกสั่งและลาภมิควรได้
สั่ง ลาภมิควรได้
2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการ
3 2562105 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งานนอกสั่งและลาภมิควรได้
จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้
2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการ
3 LAW2003 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยละเมิด
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
งานนอกสั่งและลาภมิควรได้
จัดการ งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
2562107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการ
3 2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
งานนอกสั่งและลาภมิควรได้
ลาภมิควรได้
2562108 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซือ้ ขาย
3 2562108 เอกเทศสัญญา1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซือ้
2562110 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน นายหน้า
3 2562110 เอกเทศสัญญา 3
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกันภัย
2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 2562112 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
3 มหาวิทยาลัยพะเยา
2562111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2562114 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 1
3 นศ 2201204 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2562114 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 1
3 2562108 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซือ้ ขาย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แลกเปลี่ยน ให้เช่า เช่าซือ้
2562114 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 1
3 2562108 เอกเทศสัญญา 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2562115 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 2
3 2562109 เอกเทศสัญญา 2
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2562115 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 2
3 2562109 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะยืม ฝาก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์ ค้าประกัน จานอง จานา
2562116 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 3
3 2563112 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัว๋ เงินและบัญชีเดินสะพัด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2562116 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 3
3 2562110 เอกเทศสัญญา 3
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2562116 กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 3
3 2562110 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน
3+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นายหน้า ประกันภัย, 2563112 กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ลักษณะตัว๋ เงินและบัญชีเดินสะพัด
2562117 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก
2 HLW302 กฎหมายลักษณะมรดก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2562117 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก
2 2563114 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2562204 นิติปรัชญา
2 นศ 2201402 นิติปรัชญา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2562204 นิติปรัชญา
2 2562208 นิติปรัชญา
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 2562203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2562206 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3 2563701 กฎหมายแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

120

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ที่
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2562302
2563113
2563113
2563113
2563114
2563114
2563115
2563115
2563116
2563117
2563117
2563117
2563117
2563117
2563117
2563117
2563118
2563119
2563207
2563207
2563207
2563207
2563208
2563208
2563209
2563209

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
กฎหมายธุรกิจ
3 บธ 3000204 กฎหมายธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กฎหมายธุรกิจ
3 05-000-104 กฎหมายธุรกิจ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
กฎหมายธุรกิจ
3 05-110-104 กฏหมายธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กฎหมายธุรกิจ
3 305-15-05 กฎหมายธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กฎหมายธุรกิจ
3 3200-0102 กฎหมายธุรกิจ
3 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
3 3200-1002 กฎหมายธุรกิจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายธุรกิจ
3 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
กฎหมายธุรกิจ
3 395-13-05 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กฎหมายธุรกิจ
3 40205 กฎหมายธุรกิจ
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กฎหมายธุรกิจ
3 LA102 กฎหมายธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กฎหมายธุรกิจ
3 นต 214 กฎหมายธุรกิจ
2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กฎหมายธุรกิจ
3 สรบ 2003 กฎหมายธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว
3 100209 กฎหมายครอบครัว
3 มหาวิทยาลัยพะเยา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว
3 LAW2308 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว
3 2563204 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก
3 2563205 กฎหมายลักษณะมรดก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดก
3 LW 311 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3 2563116 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3 2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3 2563117 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 1502345 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 LA3506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 2563118 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 2563515 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 LA331 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3 1502346 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
3 2563510 กฎหมายล้มละลาย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กฎหมายปกครอง
3 2562501 กฎหมายปกครอง
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กฎหมายปกครอง
3 2562511 กฏหมายปกครอง 1,2562512 กฏหมายปกครอง 2
3+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กฎหมายปกครอง
3 นศ 2201304 กฎหมายปกครอง 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กฎหมายปกครอง
3 2563204 กฎหมายปกครอง
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 2563205 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 2562205 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3 2563207 กฎหมายแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3 2562206 กฎหมายแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ที่
166
167
168
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177
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180
181
182
183
184
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193
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200

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
2564120 กฎหมายลักษณะพยาน
3 1502441 กฎหมายลักษณะพยาน
3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2564120 กฎหมายลักษณะพยาน
3 2563503 กฎหมายลักษณะพยาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2564120 กฎหมายลักษณะพยาน
3 LA3503 กฎหมายลักษณะพยาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2564121 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3 2563120 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2564122 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 HLW339 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2564122 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 2564123 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2564123 นิติเวชศาสตร์
3 2564124 นิติเวชศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2564208 กฎหมายภาษีอากร
3 2563508 กฎหมายภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2564209 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
3 2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2564220 กฎหมายการคลังและภาษีอากร
3 2563206 กฎหมายภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2564303 กฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภคและวิธีพจิ ารณาคดีผบู้ ริโภค
3 2564304 กฎหมายคุม้ ครองผู้บริโภค
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2564403 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2564403 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 2564406 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2564501 การว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3 2564603 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย,
2+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2564604 การว่าความและศาลจาลอง
2564504 การว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 2564501 การว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2592404 กฎหมายอาญา
3 678261 กฎหมายอาญา 1
3 มหาวิทยาลัยบูรพา
3010205 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
3 3022101 การวิเคราะห์สถานการณ์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3011101 หลักนิเทศศาสตร์
3 3011101 หลักนิเทศศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3011104 หลักโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3 3031101 หลักการประชาสัมพันธ์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3011202 การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 3011202 การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3011204 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3 3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3013901 การวิจยั นิเทศศาสตร์
3 3002201 การวิจยั นิเทศศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3501101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 4131103 การเขียนโปรแกรมและขัน้ ตอนวิธี
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2102 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3901-1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2103 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 05-540-202 ภาษาปาสคาล
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 3204-2101 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3 โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
3501101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
3 396-12-01 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3501101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
3501101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 32042101 หลักการเขียนโปรแกรม
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
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ที่
201
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3501203
3501203
3501203
3501203
3501203
3501203
3502101
3502101
3502101
3502101
3502101
3502103
3502103
3502103
3502103
3502103
3502107
3502107
3502107
3502107
3502107
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201
3502201

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 303-31-07 ระบบสารสนเทศเพื่อการงานแผนทางการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3215-2004 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3215-2106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 05-051-207 โครงสร้างข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 3204-2006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 39012002 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 3901-2002 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 3962106 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3204-2004 ระบบปฏิบัติการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3961104 ระบบปฏิบัติการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 05-051-103 การใช้งานระบบปฏิบัติการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3204-2004 ระบบปฏิบัติการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3901-2001 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัตกิ าร
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3961301 ระบบฐานข้อมูล
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 05-051-201 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3204-2104 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 3901-1003 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3204-2103 โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านบัญชี
3 โรงเรียนพณิชยการพลาชัยร้อยเอ็ด
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3204-2119 การใช้โปรแกรมชุดสานักงาน
3 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3204-2120 โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านบัญชี
3 เทคโนโลยีชา่ งกลพณิชยการนครราชการสีมา
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-042-104 การใช้คอมพิวเตอร์ใบงานบัญชี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3000-0201 โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-000-108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-530-121 โปรแกรมสาเร็จรูป 1
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-051-160 โปรแกรมสาเร็จรูป1
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3201-2011 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3203-2003 การใช้โปรแกรมชุดสานักงานในงานเลขานุการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3216-2004 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 3901-1002 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 396-11-01 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 396-11-09 โปรแกรมสาเร็จรูป1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 306-21-02 โปรแกรมสาเร็จรูป 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 05-551-202 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
3502301 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 4131501 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3502301 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
3 3204-2004 ระบบปฏิบัติการ,
3+3 โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
3204-2105 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3502107 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 4132402 ระบบฐานข้อมูล
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3000-0204 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3204-2002 ระบบฐานข้อมูล
3 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3502401 ระบบฐานข้อมูล
3 396-13-01 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 393-21-11 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 306-11-20 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3215-2106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 4133202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 32152004 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 05-051-204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 05-051-204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 393-21-07 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บริหาร
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 3563204
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 GE112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3503104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 คพ 212 ระบบสารสนเทศธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3503105 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 3901-2003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3503108 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 สบค 2407 การจัดการสานักงานอัตโนมัติ
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3503108 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3203-2011 การปฏิบัติงานสานักงานอัตโนมัติ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
3503108 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3204-2105 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 เทคโนโลยีชา่ งกลพณิชยการนครราชการสีมา
3503111 เทคโนโลยีสื่อประสม
3 3204-2403 การใช้โปรแกรมสื่อประสม
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3503111 เทคโนโลยีสื่อประสม
3 3204-2117 การใช้ระบบสื่อประสม
3 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 3962107 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 05-051-209 การวิเคราะห์ระบบ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3503113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 32042009 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
3503114 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 306-24-01 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503114 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3962401 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503114 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 05-051-202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3503114 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3901-1004 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3503114 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3503114 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3503205 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจยั
3 3204-2104 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยั
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 396-11-09 โปรแกรมสาเร็จรูป 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 05-551-207 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสานักงาน
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 05051107 โปรแกรมสาเร็จรูป2
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503206 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 05-052-101 การใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงาน
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2404 หลักการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2206 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพือ่ พัฒนาเว็บเพจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2406 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ 3 มิติ
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3961501 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 05-051-203 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกฯ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
3503208 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3204-2402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชัน่
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 05-052-205 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 3202-2026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 396-25-04 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503217 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
3 05-052-204 การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3503217 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
3 3204-2011 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
3503218 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
3 3503218 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3503220 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
3503220 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 3204-2003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3503221 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3216-2001 การจัดการสานักงาน
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
3503221 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3216-2001 การจัดสานักงานสมัยใหม่,
3+3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
3216-2105 เทคนิคการปฎิบัติสานักงาน
3503221 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3203-2011 การปฏิบัติงานสานักงานอัตโนมัติ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3503221 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3200-0005 การใช้เครื่องใช้สานักงาน,
3+2 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
3204-2301 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3503221 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3204-2105 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
3503221 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3 3204-2301 ระบบสานักงานอัตโนมัต,ิ
2+2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
3204-2308 เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร
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305
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307
308
309
310
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312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
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325
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327
328
329
330
331
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333

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
3503302 การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุ
3 รกิจ4131502 ระบบการสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3503302 การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่าย
3 3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
3503302 การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่าย
3 3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
3503401 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 396-25-04 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503401 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 3204-2109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
3503401 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3503403 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 3000-0201 โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
3503403 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 3204-2121 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านธุรกิจ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
3503403 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
3 3204-2002 การใช้โปรแกรมสานักงานขัน้ สูง
3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
3503502 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3503502 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 396-15-01 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3503502 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 3000-0105 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3503503 การประมวลผลวิจยั ทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3 3204-2104 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจยั
3 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
3503504 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3 3204-2403 การใช้โปรแกรมสื่อประสม
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 3200-1007 เทคนิคการปฏิบัติงานสานักงาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 05-000-002 การปฏิบัติงานสานักงาน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 3101111 การบริหารงานสานักงาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 3200-0005 การใช้เครื่องใช้สานักงาน
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 398-11-01 การปฏิบัติงานสานักงาน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 3215-2001 การจัดการสานักงาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3511301 การบริหารงานสานักงาน
3 สรบ 2008 เทคนิคการปฏิบัติงานสานักงาน
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3521103 การบัญชีการเงิน
3 3521103 หลักการบัญชี
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3521103 การบัญชีการเงิน
3 3951101 การบัญชี1, 3951102 การบัญชี2
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3521103 การบัญชีการเงิน
3 05-410-103 การบัญชีการเงิน
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจานงค์
3521103 การบัญชีการเงิน
3 05-000-107 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3521103 การบัญชีการเงิน
3 05-000-003 การบัญชี 1, 05-000-004 การบัญชี2
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3521103 การบัญชีการเงิน
3 32012001 การบัญชีการเงิน
3 โรงเรียนพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
3521103 การบัญชีการเงิน
3 3200-0002 บัญชีเบื้องต้น1, 3200-0003 บัญชีเบื้องต้น2
3+3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3521103 การบัญชีการเงิน
3 3200-0002 การบัญชีเบื้องต้น1,3200-0003 การบัญชีเบื้องต้น2 3+3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

334 3521103 การบัญชีการเงิน
335 3521103 การบัญชีการเงิน
336 3521103 การบัญชีการเงิน

3
3
3

3200-1006 การบัญชีการเงิน
395-11-03 การบัญชีการเงิน
395-13-02 การบัญชีการเงิน

3
3
3

โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มใี นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อยื่นใบคาร้องขอยกเว้น พร้อมคาอธิบายรายวิชาที่กองบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ที่
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

3521104
3521104
3521104
3521104
3521104
3521104
3521104
3521104
3521104
3521104
3521104
3521104

349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

3521104
3521104
3521104
3521104
3522107
3522107
3522108
3522108
3522109
3522110
3523201
3523202
3523204
3523301
3523301
3523305
3523305
3523305
3523405
3523405
3523405
3523405
3524102
3524104

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
หลักการบัญชี
3 05410104 หลักการบัญชี 1, 05410105 หลักการบัญชี 2 3+3 โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
หลักการบัญชี
3 3215-2104 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น
หลักการบัญชี
3 395-11-01 การบัญชีเบื้องต้น
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักการบัญชี
3 395-11-02 การบัญชีการเงิน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักการบัญชี
3 03760171 หลักการบัญชี
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักการบัญชี
3 AC 201 หลักการบัญชี1
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักการบัญชี
3 บช 3005103 หลักการบัญชี
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักการบัญชี
3 05-000-003 การบัญชี1, 05-000-004 การบัญชี2
3+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักการบัญชี
3 05-000-107 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
หลักการบัญชี
3 30202 หลักการบัญชี
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักการบัญชี
3 3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
หลักการบัญชี
3 3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1,
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม
3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2
หลักการบัญชี
3 3200-0002 บัญชีเบื้องต้น1,3200-0003 บัญชีเบื้องต้น2
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
หลักการบัญชี
3 3200-1006 การบัญชีการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
หลักการบัญชี
3 395-11-01 การบัญชี 1, 395-11-02 การบัญชี 2
3+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักการบัญชี
3 395-11-03 การบัญชีการเงิน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบัญชีชนั้ กลาง 1
3 395-11-03 การบัญชีชนั้ กลาง 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบัญชีชนั้ กลาง1
3 3201-2001 การบัญชีชนั้ กลาง 1
3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การบัญชีชนั้ กลาง 2
3 395-21-04 การบัญชีชนั้ กลาง 2
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบัญชีชนั้ กลาง2
3 3201-2002 การบัญชีชนั้ กลาง 2
3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การบัญชีต้นทุน1
3 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1
3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การบัญชีต้นทุน2
3 3201-2004 การบัญชีต้นทุน 2
3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การบัญชีธนาคาร
3 3201-2017 การบัญชีธนาคาร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
การบัญชีเฉพาะกิจ
3 3201-2015 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3 3201-2016 การบัญชีรัฐบาล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การวางระบบบัญชี
3 05-041-101 ระบบบัญชี
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การวางระบบบัญชี
3 3201-2010 ระบบบัญชี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 3201-2104 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 05-000-206 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 3201-2012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การภาษีอากร
3 305-15-01 การภาษีอากร 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การภาษีอากร
3 3200-1009 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การภาษีอากร
3 3215-2004 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
การภาษีอากร
3 395-13-04 การภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบัญชีชนั้ สูง 2
3 3201-2006 การบัญชีชนั้ สูง 2
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
การบัญชีชนั้ สูง 1
3 3201-2005 การบัญชีชนั้ สูง 1
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
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373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

3524201
3524205
3524301
3524301
3524301
3524301
3524301
3524301
3524301
3524301
3524303
3524303
3524311
3524311
3524311
3524311
3524312
3531101
3531101
3531101
3531101
3531101
3531101
3531101
3531101
3531101
3531101
3532202
3532202
3532202
3532202
3532202
3532202
3532202
3532202
3532202
3532202

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
การบัญชีภาษีอากร
3 3201-2007 การบัญชีภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การบัญชีภาษีอากร
3 3200-2007 การบัญชีภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 05420101 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 395-22-04 การบัญชีบริหาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2021 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2109 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 05-042-205 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 05042206 การบัญชีบริหาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2010 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 3201-2018 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 3201-2008 การตรวจสอบภายใน
3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 05-042-208 การตรวจสอบภายใน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3 3201-2102 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3 05-042-104 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3 305-34-01 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3 3201-2011 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
การสอบบัญชี
3 3201-2106 การสอบบัญชี
3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การเงินธุรกิจ
3 302-21-05 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การเงินธุรกิจ
3 05061103 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การเงินธุรกิจ
3 10003301 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
การเงินธุรกิจ
3 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การเงินธุรกิจ
3 3205-2003 การเงินธุรกิจ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
การเงินธุรกิจ
3 3215-2005 การเงินธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
การเงินธุรกิจ
3 3531101 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การเงินธุรกิจ
3 3921103 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การเงินธุรกิจ
3 กง 201 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การเงินธุรกิจ
3 4651202 การเงินธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การภาษีอากรธุรกิจ
3 3201-2007 การบัญชีภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การภาษีอากรธุรกิจ
3 395-13-01 การภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การภาษีอากรธุรกิจ
3 3215-2004 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชยั นาท
การภาษีอากรธุรกิจ
3 LA 301 การภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การภาษีอากรธุรกิจ
3 05-000-106 การภาษีอากร
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
การภาษีอากรธุรกิจ
3 05-110-216 การภาษีอากร
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจานงค์
การภาษีอากรธุรกิจ
3 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การภาษีอากรธุรกิจ
3 3200-1009 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การภาษีอากรธุรกิจ
3 3201-2108 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม
การภาษีอากรธุรกิจ
3 3201-3001 การภาษีอากร
3 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา
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3541101
3541101
3541101
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3541101
3541101
3541101
3541101
3541101
3541101
3541102
3541102
3541102
3542105
3542105
3542105
3542105
3542105
3542108
3542108
3542108
3542109

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
การภาษีอากรธุรกิจ
3 391-25-13 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การภาษีอากรธุรกิจ
3 395-13-04 การภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การภาษีอากรธุรกิจ
3 นต 315 การภาษีอากร
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การภาษีอากรธุรกิจ
3 สรบ 2009 การภาษีอากร
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
หลักการลงทุน
3 05061205 หลักการลงทุน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การวางแผนกาไรและการควบคุม
3 05-042-209 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การวางแผนกาไรและการควบคุม
3 3201-2009 การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
หลักการตลาด
3 05211203 หลักการตลาด
3 โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
หลักการตลาด
3 3202-2016 การบริหารการตลาด
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
หลักการตลาด
3 กต100 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักการตลาด
3 05-211-203 หลักการตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
หลักการตลาด
3 4621101 หลักการตลาด,
2+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4621103 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
หลักการตลาด
3 บธ 3002101 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักการตลาด
3 05-000-101 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักการตลาด
3 05-000-102 หลักการตลาด
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
หลักการตลาด
3 05-220-101 หลักการตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
หลักการตลาด
3 304-11-01 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักการตลาด
3 3200-0103 หลักการตลาด
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
หลักการตลาด
3 3200-1003 หลักการตลาด
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
หลักการตลาด
3 3200-1005 หลักการตลาด
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
หลักการตลาด
3 394-11-02 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักการตลาด
3 MK212 การตลาด
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักการตลาด
3 ตล 201 หลักการตลาด
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พฤติกรรมผู้บริโภค
3 3202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
พฤติกรรมผู้บริโภค
3 3211-2007 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
พฤติกรรมผู้บริโภค
3 304-21-03 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พฤติกรรมผู้บริโภค
3 05-021-102 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
พฤติกรรมผู้บริโภค
3 05-220-331 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พฤติกรรมผู้บริโภค
3 304-21-03 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พฤติกรรมผู้บริโภค
3 3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
พฤติกรรมผู้บริโภค
3 394-11-04 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบริหารช่องทางการตลาด
3 05210101 การจัดจาหน่าย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบริหารช่องทางการตลาด
3 3202-2018 การบริหารการจัดจาหน่าย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
การบริหารช่องทางการตลาด
3 3543110 การบริหารช่องทางการตลาด
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 3202-2026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
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ที่
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457

3542112
3542113
3542113
3542305
3542305
3542305
3542305
3542305
3542308
3542309
3542310
3542401
3542401

458 3542401
459 3542401
460 3542401
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

3542401
3542402
3542402
3542403
3542404
3542404
3542404
3542404
3542404
3543101
3543103
3543104
3543110
3543110
3543110
3543110

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3 3202-2022 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3 3202-2022 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3 304-21-04 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบริหารการขาย
3 3200-0002 หลักการขาย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น
การบริหารการขาย
3 394-11-01 การขาย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบริหารการขาย
3 3200-0004 การขายเบื้องต้น
3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การบริหารการขาย
3 4623210 การบริหารการขาย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การบริหารการขาย
3 3202-2001 การจัดการขาย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การบริหารตราสินค้า
3 3202-2013 การสร้างตราสินค้า
3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
3 3202-2012 ศิลปการขายขัน้ สูง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 05-021-208 การส่งเสริมการตลาด
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-2012 ศิลปการขายชัน้ สูง,
3+3+3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3202-2014 หลักการจัดการการกระจายสินค้า,
3210-2004 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 05-111-101 หลักการโฆษณา
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 05-240-218 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 394-11-05 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์,
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
394-11-06 การส่งเสริมการขาย
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-2005 การส่งเสริมการขาย
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 304-31-14 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 3542403 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 3202-2023 การสื่อสารทางการตลาด
3 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 MK 313 การจัดการการส่งเสริมการตลาด
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 05240218 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-2005 การส่งเสริมการขาย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-2005การส่งเสริมการขาย, 3210-2003หลักการโฆษณา 3+3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 3202-9001 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
การบริหารการตลาด
3 3202-2016 การบริหารการตลาด
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์การตลาด
3 3202-2003 กลยุทธ์การตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การตลาดบริการ
3 3202-2010 การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
การบริหารช่องทางการตลาด
3 3202-2018 การบริหารการจัดจาหน่าย
3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
การบริหารช่องทางการตลาด
3 05-021-205 การจัดจาหน่าย
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
การบริหารช่องทางการตลาด
3 05-210-101 การจัดจาหน่าย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบริหารช่องทางการตลาด
3 394-21-10 นโยบายการจัดจาหน่าย,
3+3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
394-21-11 การจัดการขาย,
394-21-12 การจัดการการค้าปลีก
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ที่
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

3543103
3543206
3543303
3543309
3544103
3544701
3544902
3544902
3561101
3561101
3561101
3561101
3561101
3561101
3561101
3561101
3561101
3561101
3561101
3561101
3561101
3561101
3561110
3561502
3562123
3562123
3562123
3562123
3562123
3562123
3562123
3562123
3562123
3562131
3562131
3562131
3562133

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
กลยุทธ์การตลาด
3 3202-2006 กลยุทธ์การตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
กลยุทธ์การตลาด
3 3202-2003 กลยุทธ์การตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
การจัดซือ้
3 3202-2011 การบริหารการจัดซือ้
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การตลาดบริการ
3 3202-2010 การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
การตลาดระหว่างประเทศ
3 3202-2008 การตลาดเพื่อการส่งออก
3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
การวิจยั การตลาด
3 3202-2002 การวิจยั ตลาด
3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์
การวิจยั การตลาด
3 3202-2002 การวิจยั ตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การวิจยั ตลาด
3 3202-2005 การวิจยั ตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
องค์การและการจัดการ
3 MG 112 การจัดการ
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
องค์การและการจัดการ
3 บธ 3001101 หลักการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
องค์การและการจัดการ
3 05-000-103 หลักการจัดการ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
องค์การและการจัดการ
3 05-310-101 หลักการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
องค์การและการจัดการ
3 2591201 องค์กรและการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เบื้องต้น องค์การและการจัดการ
องค์การและการจัดการ
3 30204
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
องค์การและการจัดการ
3 303-11-01 หลักการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
องค์การและการจัดการ
3 3200-0104 หลักการจัดการ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชการสีมา
องค์การและการจัดการ
3 3200-1002 หลักการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
องค์การและการจัดการ
3 3200-1003 หลักการจัดการ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
องค์การและการจัดการ
3 393-11-02 หลักการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
องค์การและการจัดการ
3 MMG101 องค์การและการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
องค์การและการจัดการ
3 จก 200 หลักการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
องค์การและการจัดการ
3 สรบ 2006 หลักการจัดการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
การเป็นผู้ประกอบการ
3 3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
3 393-23-05 การจัดการคุณภาพ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 499-11-01 สถิติเบื้องต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 409-32-16 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 4112105 สถิติธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 BA207 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 คณ 201 สถิติธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 3000-1603 สถิติ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 05000105 สถิติธุรกิจ
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 05-000-105 สถิติธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 30001524 สถิติ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 393-21-12 การจัดการระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 3215-2105 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 303-41-08 การจัดการระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการพนักงานสัมพันธ์
3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 3562131 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 393-21-08 การจัดการระหว่างประเทศ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จิตวิทยาองค์การ
3 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จิตวิทยาองค์การ
3 3000-1602 จิตวิทยาการทางาน
3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
จิตวิทยาองค์การ
3 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ, 71111 จิตวิทยาการบริการ 6+6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การจัดการคุณภาพ
3 393-11-04 การจัดการคุณภาพ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการคุณภาพ
3 3001-1001 การบริหารคุณภาพในองค์กร
3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนื่ ชมไทย-เยอรมัน สระบุรี
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 3215-2006 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 393-21-13 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
3 3211-2011 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
3 3202-2007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
3 3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3 3000-1606 มนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3 691-11-03 มนุษยสัมพันธ์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบริหารโครงการทางธุรกิจ
3 3208-3001 การบริหารโครงงาน
3 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
การบริหารโครงการทางธุรกิจ
3 3215-2009 การบริหารโครงการ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
การบริหารโครงการทางธุรกิจ
3 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การวางแผนและการบริหารโครงการ
3 3101206 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การวางแผนและการบริหารโครงการ
3 3215-2009 การบริหารโครงการ
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3208-2001 การบริหารงานบุคคล
3 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3109201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3200-2001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 393-22-02 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 HRM2101 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 32112005 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3215-2006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 บธ 3001207 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 3101214 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 30000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 30000102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
3 โรงเรียนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง
ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีม
3 303-31-04 ภาวะผู้นา
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีม
3 3563502 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีม
3 3207-2011 ภาวะผู้นาและการสร้างแรงจูงใจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
3 3203-2013 การสื่อสารธุรกิจไทย
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
3 3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
3 3215-2103 การสื่อสาร
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 393-21-12 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 3211-2011 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 3202-2007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม
3 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3563207 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3 3215-2102 การจัดการการผลิต
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น
3563207 การจัดการผลิตและการดาเนินงาน
3 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3563207 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3 จก 300 การจัดการการดาเนินงาน
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3563207 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3 3594904 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3563207 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3 3214-2012 การบริหารการผลิต
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
3563207 การจัดการผลิตและการดาเนินงาน
3 MGT2102 OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MGT
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3563210 การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค
3 3202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
3563210 การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค
3 05220331 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3563210 การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค
3 3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
3563212 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 3581102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3563212 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
3563233 การเงินและการวิเคราะห์การลงทุน
3 3201-2012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
3563301 การจัดการพนักงานสัมพันธ์
3 3207-2008 แรงงานสัมพันธ์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3563301 การจัดการพนักงานสัมพันธ์
3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3563402 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการบริหารค่าตอบแทน
3 PALG4304 การประเมินผลองค์กร
3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
3563402 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการบริหารค่าตอบแทน
3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3563402 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
3 393-22-07 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และประโยชน์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เกื้อกูล
การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
3 3207-2006
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
3 3203-2014 เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
3563408 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3563502 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 393-22-04 ภาวะผู้นา
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3563502 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 3207-2011 ภาวะผู้นาและการสร้างแรงจูงใจ
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
3563502 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 3101320 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3563502 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 32072011 ภาวะผู้นาและสร้างแรงจูงใจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
3564106 จริยธรรมทางธุรกิจและนิสัยอุตสาหกรรม
3 303-21-03 ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและจริยธรรม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3564106 จริยธรรมทางธุรกิจและนิสัยอุตสาหกรรม
3 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3564131 การจัดการเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3 3564204 การจัดการนาเข้าและส่งออก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3564131 การจัดการเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3 05-021-209 การนาเข้าและการส่งออก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3564131 การจัดการเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3 3214-2008 หลักการนาเข้าและส่งออก
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3564131 การจัดการเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3 05-230-306 การนาเข้าและการส่งออก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3564131 การจัดการเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3 394-21-13 การนาเข้าและการส่งออก
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 3215-2002 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 จก 421 การจัดการกลยุทธ์
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 3218-2007 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 MGT3101 STRATEGIC MANAGEMENT
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 600-11-01 ยุทธศาสตร์แห่งความสาเร็จ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการคุณภาพชีวิตในการทางาน
3 GE133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิธีวิจยั ทางธุรกิจ
3 303-41-15 วิจยั ธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิธีวิจยั ทางธุรกิจ
3 จก 401 วิธีการวิจยั ธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิธีวิจยั ทางธุรกิจ
3 05-021-211 ระเบียบวิธีการวิจยั ตลาดเบื้องต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วิธีวิจยั ทางธุรกิจ
3 3215-2108 วิจยั ทางธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชยั นาท
วิธีวิจยั ทางธุรกิจ
3 3000-1317 การวิจยั เบื้องต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
จิตวิทยาการบริการและเทคนิคการต้อนรับ
3 03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 03763431 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3 0376334 การจัดการและการดาเนินการในธุรกิจนาเที่ยว 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3 3214-2003 การบริหารระบบข้อมูลสาหรับโลจิสติกส์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การจัดการการจัดหา
3 3562104 กาบริหารการจัดซือ้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การจัดการเพื่อการส่งออกและการนาเข้า
3 05230306 การนาเข้าและการส่งออก
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3 3582111 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การขนส่งและการกระจายสินค้า
3 3214-2102 การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การจัดการเพื่อการส่งออกและนาเข้า
3 3214-2008 หลักการนาเข้าและส่งออก
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง
3 3214-2205 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินค้า
3 3612301 การจัดการคลังและสินค้า
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การจัดการการจัดหาและการจัดซือ้
3 3582233 การจัดการการจัดหา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักเศรษฐศาสตร์
3 05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
หลักเศรษฐศาสตร์
3 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
หลักเศรษฐศาสตร์
3 3000-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
หลักเศรษฐศาสตร์
3 397-11-01 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
หลักเศรษฐศาสตร์
3 05-110-103 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
3 บธ 3000206 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
3 10002201 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยา
เขตตาก
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
3 309-21-04 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค
3 มหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
3 3104201 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 บธ 3000207 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 309-21-05 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 3104202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 EC 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 05-061-101 ตลาดการเงินและสถาบัน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นโยบายการเงินและการคลัง
3 PAPA4407 นโยบายการเงินการคลัง
3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
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3621101
3621101
3621101
3621101
3621101
3621101
3621101
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4091101
4091101
4091201
4091401
4091401
4091401
4111104
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656
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4112105
4112105
4112105
4112105
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ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 3592209 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 393-21-06 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3207-2001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3211-2005 การบริหารทรัพยากรบุคคล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3215-2003 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3215-2006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3400-1003 การบริหารงานบุคคล
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 OH 212 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 บธ 3011201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
3 3207-2005 การจัดการค่าจ้างและสวัสดิการ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3 3207-2008 แรงงานสัมพันธ์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
องค์การและการจัดการ
3 3561101 องค์การและการจัดการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เคมีเบื้องต้น
3 5505101 เคมีทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
1 5505102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชีววิทยาเบื้องต้น
3 31200207 ชีววิทยาทั่วไป
3 มหาวิทยาลัยนครพนม
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
1 31200208 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 มหาวิทยาลัยนครพนม
จุลชีววิทยา
3 ชว330 จุลชีววิทยา
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พันธุศาสตร์
3 พธ240 พันธุศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แคลคูลัส 1
3 31200201 แคลคูลัส 1
3 มหาวิทยาลัยนครพนม
แคลคูลัส 1
3 MATH1401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักการคณิตศาสตร์
3 4209102 หลักการคณิตศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 3000-1524 แคลคูลัส1
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 30001525 แคลคูลัส1
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 3000-1526 แคลคูลัส1
3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
3 ฐ1010 ชีวสถิติเบื้องต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
3 3000-1524 สถิติ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติธุรกิจ
3 499-11-02 สถิติขนั้ ต้น
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถิติธุรกิจ
3 สต301 หลักสถิติ
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถิติธุรกิจ
3 03757122 สถิติธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติธุรกิจ
3 05-000-105 สถิติธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
สถิติธุรกิจ
3 05-110-110 สถิติธุรกิจ 1
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
สถิติธุรกิจ
3 3000-1524 สถิติ
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
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4132205
4132206
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4141202
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5511501
5511505
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5574603

691 5651101
692 6002301
693 6011301
694 6011301

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
สถิติธุรกิจ
3 3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถิติธุรกิจ
3 409-11-02 หลักสถิติ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถิติธุรกิจ
3 499-11-01 สถิติเบื้องต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
สถิติธุรกิจ
3 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถิติธุรกิจ
3 ST 202 สถิติธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณิตศาสตร์สาหรับการจัดการ
3 MA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณิตศาสตร์สาหรับการจัดการ
3 03757123 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 4132701 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป
3 05-530-121 โปรแกรมสาเร็จรูป 1,
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
05-530-122 โปรแกรมสาเร็จรูป 2
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป
3 3000-0201 โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชยั บาดาล
ระบบฐานข้อมูล
3 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชยั ภูมบิ ริหารธุรกิจ
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 4141204 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การออกแบบระบบฐานข้อมูล
3 4132202 ระบบฐานข้อมูล
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
3 4122508 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 3204-2006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 4142201 โครงสร้างข้อมูล
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การบริหารและการออกแบบเครือข่าย
3 4124305 การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายในองค์การ
3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โภชนาการ
3 3404-2001 โภชนาการ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
3 3404-2002 วิทยาศาสตร์และการประกอบอาหาร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วัสดุศาสตร์
3 5513101 วัสดุศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
3 5513502 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การศึกษางานอุตสาหกรรม
3 5514303 การศึกษาการทางาน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3 5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เขียนแบบวิศวกรรม
3 6061201 เขียนแบบวิศวกรรม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เครื่องกลไฟฟ้า
3 3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า 1
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ไมโครโปรเซสเซอร์
3 3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร์,
2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร์
สถิติสาหรับงานอุตสาหกรรม
3 5653614 สถิติวิศวกรรม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3 615381 วิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับวิศวกรเครื่องกล
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
พื้นฐานวงจรดิจติ อลและวงจรตรรกะ
3 3104-1003 ดิจติ อลประยุกต์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา
พื้นฐานวงจรดิจติ อลและวงจรตรรกะ
3 3105-2002 ดิจติ อลเทคนิค
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
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ที่
695
696
697
698

6012301
6012301
6012301
6033301

699
700
701
702
703
704
705
706
707

6012302
6012303
6013202
6013202
6013203
6013308
6013308
6013402
6013402

708 6014403
709 6022307
710 6043302
711 6043302
712 6043302
713 6043302
714 6043302
715
716
717
718

6043303
6043303
6051201
6051201

719 6051201

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
วงจรไฟฟ้า 1
3 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
วงจรไฟฟ้า 1
3 3127-1001 วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วงจรไฟฟ้า 1
3 3104-1001 วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า,
3+2 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
3104-2106 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 3104-1001 วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 3104-2010 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
เครื่องกลไฟฟ้า
3 3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ระบบควบคุมแบบลาดับที่โปรแกรมได้
3 3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ระบบควบคุมแบบลาดับที่โปรแกรมได้
3 3105-2105 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การออกแบบระบบดิจติ อลและไมโครโปรเซสเซอร์
3 3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค, 3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร์
2+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การออกแบบระบบดิจติ อลและไมโครโปรเซสเซอร์
3 3105-2011 การออกแบบวงจรดิจติ อล,
2+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์กาลังสาหรับระบบอัตโนมัติ
3 3105-2101 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3104-1003 ดิจติ อลประยุกต์,
2+3 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร์
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร์,
3+2 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
3105-1003 ดิจติ อลประยุกต์
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 31042011 ไมโครคอนโทรลเลอร์,
3+2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3105-1004 ดิจติ อลประยุกต์
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3104-1003 ดิจติ อลประยุกต์,
2+3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 3105-2012 ไมโครโปรเซสเซอร์,
2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร์
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 3105-2101 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า, 3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า2 2+3 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด,
3+2 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,
2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3105-2102 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

720 6051201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

3

3105-1002 เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,
3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

2+2 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

721 6051201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

3

3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า, 3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า1

2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
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ที่
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

6061201
6062202
6062202
6063201
6081202
6082202
6082302
6082302
6082302
6083202
6083303

733 6083303
734 6083303
735 6083304
736 6171201
737 6232202

738 6232301
739 6232601
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752

6233202
6234303
9001101
9001101
9001101
9001101
9001101
9001101
9001101
9001101
9001101
9001101
9001101

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
เขียนแบบวิศวกรรม
2 3102-2004 เทคโนโลยีแคดแคม
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
กลศาสตร์วิศวกรรม
3 615112 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลศาสตร์วิศวกรรม
3 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม1
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
เทอร์โมไดนามิกส์
3 31000111 เทอร์โมไดนามิกส์
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3 31042007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3 3100-0106 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
กรรมวิธีการผลิต
3 615282 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมวิธีการผลิต
3 3100-0115 กรรมวิธีการผลิต, 3111-2207 กระบวนการผลิต
2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
กรรมวิธีการผลิต
3 3100-0115 กรรมวิธกี ารผลิต,3202-2002 โปรแกรมซีเอ็นซี 2+2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
การจัดการควบคุมคุณภาพ
3 3100-0150 การควบคุมคุณภาพ
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
การบารุงรักษาทางวิศวกรรม
3 3111-2101 การบริหารงานบารุงรักษา,
3+3+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3111-2102 งานซ่อมบารุงรักษา,
3111-2103 งานซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรกล
การบารุงรักษาทางวิศวกรรม
3 3111-2102 งานซ่อมบารุงรักษา,
3+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3111-2103 งานซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรกล
การบารุงรักษาทางวิศวกรรม
3 3111-2102 งามซ่อมและบารุงรักษา
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 3111-2105 การวางผังโรงงานและการติดตัง้
3 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา
วัสดุวิศวกรรม
3 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ,
3+2+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม,
3100-0113 โลหะวิทยา
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การบารุงรักษาทางวิศวกรรม
3 3111-2102 งานซ่อมและบารุงรักษา,
3+3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3111-2103 งานซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรกล
การจัดการควบคุมคุณภาพ
3 3100-0150 การควบคุมคุณภาพ
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3 3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 2101101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 693-11-01 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 THA1001 ลักษณะการใช้ภาษาไทย
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 ศท031 การใช้ภาษาไทย
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 693-11-01 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
3 วิทยาลัยการอาชีพเซกา
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778 9001103
779 9001103
780 9001103

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 00011001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 0411101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 01-310-101 ภาษาไทย 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 603-11-01 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 TH 111 การใช้ภาษาไทย
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 THA106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยรังสิต
การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3 1500107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 01320001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 2102101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 0411102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 1551201 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ1,
2+2 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ1,
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 603-12-01 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 603-22-01 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 693-12-02 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

781
782
783
784

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3
3
3
3

EN 111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ENL111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE10002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศ1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3
3
3
3

785 9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

ศท 0011204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

ที่
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766

9001101
9001101
9001101
9001101
9001101
9001101
9001101
9001101
9001101
9001102
9001102
9001103
9001103
9001103

767
768
769
770
771
772
773
774
775

9001103
9001103
9001103
9001103
9001103
9001103
9001103
9001103
9001103

776 9001103
777 9001103

9001103
9001103
9001103
9001103

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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ที่
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795

9001104
9001104
9001104
9001104
9001104
9001105
9001106
9001106
9001106
9001106

796
797
798
799

9001106
9001106
9001108
9001108

800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821

9001108
9001109
9001108
9001109
9001201
9001201
9001201
9001202
9001203
9001204
9001204
9001204
9001204
9001204
9001204
9001204
9001205
9001205
9001206
9001206
9001211
9001211

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 603-12-02 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 693-12-01 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 ENL113 การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
3 มหาวิทยาลัยรังสิต
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 1500130 การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู้ตลอดชีวติ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3 3212-2008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 30001202 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ2,
2+1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
30001221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 603-12-02 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3 ENL114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 603-11-01 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน,
2+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาหรับการทางาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 1500132 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 1500140 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 1500132 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 1500140 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชีวิตกับจริยธรรม
3 3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
ชีวิตกับจริยธรรม
3 1500120 จริยธรรมกับชีวติ ,1500121 ความจริงของชีวติ
3+3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชีวิตกับจริยธรรม
3 0002102 จริยธรรมกับชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปรัชญากับชีวิต
3 PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การคิดและการพัฒนาตน
3 1500123 การคิดและการพัฒนาตน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3216-2102 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3216-2102 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3216-2003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3216-2102 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 3215-2010 การเสริมสร้างบุคลิกภาพ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 1500125 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
3 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
3 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 0001103 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สุนทรียภาพของชีวิต
3 1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สุนทรียภาพของชีวิต
3 9001205 สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ที่
822
823
824
825
826
827
828
829

9001301
9001302
9001302
9001302
9001302
9001302
9001302
9001302

830
831
832
833
834
835
836

9001303
9001303
9001303
9001304
9001304
9001305
9001305

837
838
839
840

9001305
9001305
9001305
9001305

841
842
843
844
845
846

9001305
9001306
9001308
9001308
9001308
9001308

847
848
849
850
851
852
853
854
855

9001309
9001310
9001311
9001311
9001401
9001402
9001404
9001404
9001404

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
อยุธยาศึกษา
3 2500105 อยุธยาศึกษา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3 0003103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3 03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3 0411103 ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3 2500110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3 403-16-02 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3 493-16-05 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3 ศ1103 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม,
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
ศ2501 สังคมและวัฒนธรรม
กาญจนาภิเษก
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 LAW108 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย
3 มหาวิทยาลัยรังสิต
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 2500112 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 0003104 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 397-11-01 หลักเศรษฐศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ไทยศึกษา
3 2500106 วิถีไทย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ไทยศึกษา
3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย,
1+2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย
ไทยศึกษา
3 10151 ไทยศึกษา
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไทยศึกษา
3 01999032 ไทยศึกษา
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทยศึกษา
3 3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ไทยศึกษา
3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย,
1+2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
3000-1302 ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ไทยศึกษา
3 3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิถีชวี ิตมุสลิม
3 2500124 วิถีชวี ิตมุสลิม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดการธุรกิจปัจจุบัน
3 393-11-01 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการธุรกิจปัจจุบัน
3 2500113 การจัดการธุรกิจยุคใหม่
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดการธุรกิจปัจจุบัน
3 3200-1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
การจัดการธุรกิจปัจจุบัน
3 393-11-01 ธุรกิจเบื้องต้น,
3+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
393-11-05 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
ภูมศิ าสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
3 2500108 ภูมศิ าสตร์ประเทศไทย
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอเชียศึกษา
3 2500119 เอเชียศึกษา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิถีโลก
3 SOC115 สถานการณ์โลก
3 มหาวิทยาลัยรังสิต
วิถีโลก
3 2500107 วิถีโลก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3 4000115 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้นานันทนาการ
3 4000116 ผู้นานันทนาการ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 09000001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 0411207 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
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ที่
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865

9001404
9001404
9001404
9001404
9001404
9001404
9001404
9001405
9001406
9001406

866 9001406
867 9001406
868 9001406
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

9001406
9001406
9001407
9001407
9001407
9001407
9001407
9001407
9001407
9001407
9001407
9001408
9001408
9001408
9001409
9001409
9001409
9001409
9001410
9001411
9001418
9001420
9001420

ตารางผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปะจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรจากสถาบันอืน่
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
รหัสวิชา/ชือ่ วิชา
สถาบันการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 IT 201 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 ศ1102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3 4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 3204-2007 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม,
3+3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
3204-2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 3204-2204 การพัฒนาเว็บเพจชัน้ สูง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 396-25-03 การพัฒนาเว็บไซค์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์,
3+3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
3204-2106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 3204-2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 3204-2203 หลักการออกแบบเว็บเพจ
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 3000-1424 วิทยาศาสตร์ 5
3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 SC103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 0004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 3000-1423 วิทยาศาสตร์ 4
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 3000-1423 วิทยาศาตร์ 4
3 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 AGE141 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 MAT142 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 3000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชยั นาท
เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3 4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต
3 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต
3 9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม่
3 6100101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม่
3 9001405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ หากมีรายวิชาใดตรงกับหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ แต่ไม่มีใ นตารางผลการเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อยื่นใบคาร้องขอยกเว้น พร้อมคาอธิบายรายวิชาที่กองบริการการศึกษา เพือ่ เสนอคณะกรรมการวิชาการเป็นรายๆไป
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ตอนที่

3 หน่วยงำนบริกำร
นักศึกษำ
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หน่วยงำนบริกำรนักศึกษำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปิ ด บริ ก ารทุ ก วั น
ที่มีการเรียนการสอน
 วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
* หยุดวันนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอน*

กำรจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุด
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ โดยแบ่งเป็นหมวดใหญ่และมีสีหุ้มสัน
หนังสือเพื่อสะดวกในการเลือกหาอ่าน ดังนี้
สันสีเทา
000 – 099 เบ็ดเตล็ด ได้แก่ บรรณารักษศาสตร์ สารานุกรม วิจัย คอมพิวเตอร์
สันสีส้ม
100 – 199 ปรัชญาและจิตวิทยา
สันสีดา
200 – 299 ศาสนา
สันสีแดง
300 – 399 สังคมศาสตร์ ได้แก่ สังคมวิทยา การศึกษา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น
สันสีน้าเงิน
400 – 499 ภาษาศาสตร์
สันสีเขียว
500 – 599 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สันสีม่วง
600 – 699 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น แพทยศาสตร์
สันสีชมพู
700 – 799 ศิลปะและการบันเทิง นันทนาการ
สันสีฟ้า
800 – 899 วรรณคดี
สันสีเหลือง
900 – 999 ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และภูมิศาสตร์
สันสีน้าตาล
น ย รส
นวนิยาย เยาวชน เรื่องสั้น

ระเบียบ และมำรยำทกำรใช้บริกำร
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก ส่วนนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือ
บัตรสมาชิกห้องสมุด ให้นาใบเสร็จการลงทะเบียนมาแสดงทุกครั้งในการเข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าใช้บริการต้องได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์ และลงชื่อเข้าใช้บริการ
3. แต่งกายสุภาพ นักศึกษาภาคปกติต้องแต่งเครือ่ งแบบในวันเวลาราชการ
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4. งดสูบบุหรี่ หรือห้ามนาอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าสานักวิทยบริการฯ
5. ไม่ส่งเสียง หรือสนทนากันเสียงดับรบกวนผู้อื่น
6. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
7. ห้ามฉีก ตัด ลักขโมยหนังสือ มิฉะนั้นจะดาเนินการตามกฎหมาย และพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา
8. หนังสือ วารสาร ที่อ่านแล้วให้นาไปวางที่โต๊ะกลางที่จัดไว้ให้ ไม่ต้องนาหนังสือขึ้นชั้นด้วยตนเอง
9. ก่อนออกจากสานักวิทยบริการฯ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋า หนังสือ และสิ่งของทุกครั้ง
10. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ คาตักเตือนของบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ของสานักวิทยบริการฯ โดย
เคร่งครัด
11. บัตรสมาชิกใช้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น

กำรทำบัตรสมำชิก
การทาบัตรสมาชิก และการต่ออายุบัตรสมาชิก ให้นาหลักฐาน ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้นที่ 1 อาคารบรรณ
ราชนครินทร์
1. สมาชิกใหม่ : ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น บัตรประจาตัวประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
2. สมาชิกเก่า : บัตรสมาชิกเก่า ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น
นักศึกษาภาคปกติ 1 ปีการศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ 1 ภาคเรียน
3. บัตรสูญหาย : แบบฟอร์มคาขอทาบัตรใหม่ พร้อมนารูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป และค่าธรรมเนียม 100 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

145

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

พื้นที่ให้บริกำร
อำคำรสำนักวิทยบริกำร
ชัน 1
 บริการอินเทอร์เน็ต และวีดีโอออนดีมานด์
 บริการห้องประชุมต้นโมก
 บริการมุมสบาย
 บริการห้องมินิเธียเตอร์
อำคำรบรรณรำชนครินทร์
ชัน 1
 บริการยืม-คืนหนังสือ
 บริการทาบัตรสมาชิกใหม่และต่ออายุบัตรสมาชิก
 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
 บริการห้องสมุดสีเขียว
 บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
 บริการห้องสมุดดิจิทัล
 บริการหนังสือใหม่ หมวด 000 – 900
 บริการหนังสือเยาวชน
ชั้น 3
 บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 000-500
 บริการห้องสมุดกฎหมาย
 บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย
 บริการถ่ายเอกสาร

ชัน 2
 บริการห้องเฉลิมพระเกียรติ
 บริการห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
 ห้องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 บริการหนังสือราชวงศ์จักรี
ชัน








2
บริการวารสารฉบับปัจจุบนั และล่วงเวลา
บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล
บริการกฤตภาคและจุลสาร
บริการเอกสารประกอบการสอนหนังสือตาราอาจารย์
บริการหนังสืออ้างอิง
บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย

 บริการฐานข้อมูลมติชนออนไลน์
ชั้น







4
บริการหนังสือตาราภาษาไทย หมวด 600-900
บริการหนังสือตาราภาษาต่างประเทศ หมวด 000-900
บริการห้องหนังสืออาเซียน
บริการห้องสมุดมนุษย์
บริการหนังสือนวนิยาย
บริการห้องประชุมสัมมนา

อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์
ชัน 2
 บริการลงทะเบียน Wireless
 บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center)
 บริการห้องประชุมสัมมนา จานวน 400 ที่นั่ง
 บริการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
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กองบริกำรกำรศึกษำ
กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานให้บริการนักศึกษาและ
คณาจารย์ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยมีการบริการต่างๆ ดังนี้

กำรบริกำรนักศึกษำ
1. ให้บริการในเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนล่าช้า การยกเลิกวิชาเรียน การแก้ไขการ
ลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนนอกตารางรายบุคคล การขอเปิดวิชาเรียน
2. ให้บริการเกีย่ วกับข้อมูลตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ ข้อมูลห้องเรียน/อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน
จัดตารางเรียน การสอบนอกตาราง
3. ให้บริการเกีย่ วกับเรื่องการโอน/การยกเว้นรายวิชาเรียนจากสถาบันเดิมที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
4. ให้บริการเกีย่ วกับการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาคเรียน
5. ให้บริการในเรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงประวัตินักศึกษา การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การลาพักการเรียน การลาออก
จากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา การย้ายสถานภาพการเป็นนักศึกษาจากนักศึกษาภาค
ปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ และการย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่น หรือการย้ายมาเรียนทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏ
6. ให้บริการออกเอกสารหนังสือรับรองต่างๆ เช่น รับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
หนังสือรับรองครบหลักสูตร หนังสือรับรองสาเร็จการศึกษา ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ใบรับรองคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ใบปริญญาบัตร ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ใบแทนใบอนุปริญญาบัตร ใบแทนใบปริญญาบัตร ในกรณีที่
สูญหายหรือชารุดจนใช้การไม่ได้ โดยแนบหลักฐานใบแจ้งความและรูปถ่ายชุดครุย
7. ให้บริการจัดทาบัตรนักศึกษา 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)
มหำวิ ท ยำลัย รำชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยำ มี ก ำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนสหกิ จศึก ษำ (Co operative Education)
ทุกหลักสูตร สหกิจศึกษาคือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ (Work Based Learning) อย่างเป็น
ระบบหรื อการจั ดการศึ กษาเชิ งบู รณาการ กั บ การท างาน (Work Integrated Learning : WIL) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์จริง และทักษะวิชาชีพ และมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งกาหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถทาสาเร็จได้
ภายใน 4 เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะจัดหาพี่เลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทาหน้าที่กากับและดูแลการทางานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ที่เป็นความต้องการขององค์ผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี
สหกิจศึกษาจึงเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดสหกิจศึกษาแบบพหุภาคี โดยตระหนักถึงประโยชน์ร่วมที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาและพัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างเหมาะสม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน ทางานเป็น ปรับตัวได้ นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาจะไม่อยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน แต่ว่านักศึกษาสหกิจศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว
ในสถานประกอบการ และอาจจะได้รับสวัสดิการ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ

กำรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำสหกิจศึกษำ
ทุกหลักสูตรกาหนดให้มีแผนการเรียนสหกิจศึกษาโดยมีการเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 3 และออกฝึก
สหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาที่สนใจเลือกแผนการเรียนสหกิจศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมโดยการลงทะเบียนเรียนเตรียมสหกิจศึกษา
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนทาการสมัครงานสหกิจศึกษา
3) ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากาหนด
4) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
5) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
6) ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นขอบจากสาขาวิชาเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อน

ลักษณะงำนสหกิจศึกษำ
1) ปฏิบัติงานจริงเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ หรือเรียกว่า ตาแหน่งผู้ช่วยในวิชาชีพ
ตามสาขาวิชาหรือผู้ช่วยนักวิชาการ
2) สถานประกอบการ จะต้องจัดให้มีหัวหน้างานเพื่อดูแล และสอนงาน ซึ่งเรียกว่า พนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงาน
พี่เลี้ยง (Job Supervisor) เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนา ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ
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หัวหน้างาน จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความสาคัญที่สุดที่ให้นักศึกษาปฏิบัติงานสาเร็จไปด้วยดี
3) ได้รับการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (ตาแหน่งงาน) ที่ชัดเจนจากสถานประกอบการ อาจเป็นงานประจาหรือ
งานเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิ ชาที่นักศึกษาเรียนและต้องทาโครงงานที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงานจริง (งานที่มีคุณภาพ)
4) มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้แทนของสถานประกอบการ ผู้ประสานงาน สหกิจศึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสาขาวิชา
5) ท างานเต็ ม เวลา (Full Time) ตามระเบี ย บที่ ส ถานประกอบการก าหนด และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของ
สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด มีระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา สหกิจศึกษา (16 สัปดาห์)
6) นักศึกษาจะต้องแต่งกายตามระเบียบของสถานประกอบการหรือให้แต่งกายสุภาพ (ขอยกเว้นชุดนักศึกษา)
7) จะได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามสมควรและให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานประกอบการ (หากว่าไม่มี
ค่าตอบแทน ขอให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความสมัครใจของนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใน
สาขาวิชาให้การยอมรับ)
8) นักศึกษาจะต้องทารายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม ในหัวข้อและเนื้อหาที่สถานประกอบการและอาจารย์
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาร่วมกันกาหนด

ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับจำกสหกิจศึกษำ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอกที่เรียนมา
มีผลการเรียนในมหาวิทยาลัยดีขึ้น เพราะจะเข้าใจวิชาการที่ได้เรียนเร็วขึ้น และการนาไปประยุกต์ใช้
เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ รู้การจัดการและมีความมั่นใจ
เกิดทักษะการนาเสนองาน (Communication Skill)
มีโอกาสได้รบั การเสนองานจากสถานประกอบการก่อนสาเร็จการศึกษา
เลือกสายงานตรงอาชีพได้ถูกต้องเพราะรู้ความถนัดของตนเองเป็นอย่างดี
ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการจากสถานประกอบการตามสมควร
สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทางาน

ติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับงำนสหกิจศึกษำ
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา ได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารสานักงานอธิการบดี
โทร. 0-3524-1196 โทรสาร. 0-3524-1196
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โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานพร้อมรับผิดชอบดาเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ศั ก ยภาพและทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษที่จาเป็นและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษำใหม่ ใ นแต่ ล ะปี ก่ อ นเปิ ด ภำคกำรศึ ก ษำ นั ก ศึ ก ษำทุ ก คนต้ อ งเข้ ำ รั บ กำรอบรมปรั บ พื นฐำน
ภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำใหม่ และสอบวัดระดับภำษำอังกฤษหลังสินสุดกำรอบรมฯ เพื่อให้นักศึกษาทราบระดับภาษาของ
ตนเอง และนาไปพัฒนาในระดับต่อ ๆ ไป และก่อนสาเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติจะเป็นผู้ประสานการจัดกิจกรรมการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
และในระหว่างภาคการศึกษาจะมีโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
โครงการจัดตั้ง ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)
สามารถติ ด ต่ อ สอบถามได้ ทุ ก วั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์ ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์ ติ ด ต่ อ 0-3532-2589 และ
เพจ facebook : โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
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ศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ศู น ย์ ห นั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี บ ริ ก ารจ าหน่ า ยเครื่ อ งแบบที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของ
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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

152

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

บริกำรไปรษณีย์
มหาวิทยาลัยมีบริการรับ – ส่งไปรษณีย์ โดยตั้งอยู่ที่หลังอาคารวานิชภิรมย์ (อาคาร 4)
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คำถำม - คำตอบ
สำหรับเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ

1กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ หมายความว่า การนาหน่วยกิต ของรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (ในบางรายวิชาที่ต้องการและอยู่ในข้อกาหนด) ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
อืน่ ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตร (3 ใน 4) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ในระดับเดียวกันมา
ใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
2นักศึกษำที่สำมำรถขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสียหาย
โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันและมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
3กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำมีเงื่อนไขอย่ำงไร
เงื่อนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชามีดังนี้ คือ
1. กำรขอยกเว้นต้องกระทำในภำคเรียนแรกที่เข้ำมำศึกษำ และกระทำได้เพียงครังเดียว
2. การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่าระดับ C หรือ P หรือเทียบเท่า
3. รายวิชาที่นามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และ
จานวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องมีเวลาเรียนใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
4. สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรื อปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต และเมื่อยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมวดแล้วจะไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนหรือโอน/ยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นวิชาในหมวดเลือกเสรีได้อีก และการยื่นคาร้องในการยกเว้นหมว ด
วิชาศึกษาทั่วไปให้ดาเนินการยื่นเอกสารภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาและตามกาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้น
กาหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจนครบตามหลักสูตรหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขกาหนด
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ มเติมในรายวิชาอยุธยาศึกษา ยกเว้นนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาอยุธยา
ศึกษาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก
5. นักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

154

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

4กำรขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำมีวิธีกำรอย่ำงไร
นักศึกษาที่ต้องการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องยื่นคาร้องขอภายในภาคเรียนแรกที่เข้ามาศึกษาตามกาหนดการที่
กองบริการการศึกษากาหนดเท่านั้น และจะขอยกเว้นได้เพียงครั้งเดียว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. เขียนคาร้องขอยกเว้นรายวิชา
2. นาใบคาร้อง พร้อมหลักฐานต่างๆ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและเสนอความเห็น
3. ยื่นใบคาร้องที่กองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานดังนี้
3.1 ใบรายงานผลการเรียน
3.2 รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา (Course Description) ของวิชาที่จะนามาขอยกเว้นจากสถานศึกษาที่ออกใบ
รายงานผลการเรียนในข้อ 3.1 (เฉพาะผู้ที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับผลการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยนักศึกษาสามารถทักท้วงผลการพิจารณาการขอยกเว้นรายวิชาได้ภายในเวลาที่กาหนด จากนั้นให้นักศึกษามารับใบคาร้องจากฝ่าย
หลักสูตรฯ แล้วนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทที่ฝ่ายการเงิน
5. นาใบคาร้องที่ชาระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานทั้งหมดส่งที่กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกผลการยกเว้น
5กำรโอนผลกำรเรียนหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
กำรโอนผลกำรเรียน หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก (ยกเว้นสาหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาต้อง
ศึกษารายวิชานั้นใหม่)
6นักศึกษำที่สำมำรถขอโอนผลกำรเรียนได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่สามารถขอโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันราชภัฏว่าด้วย
การประเมินผลการเรียนของสถาบันราชภัฏ หรือเนื่องจากความประพฤติเสียหาย โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาในปัจจุบันมีคุณสมบัติตรง
ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 แต่ยังไม่
สาเร็จการศึกษา และกลับเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเดิมอีก
2. การโอน ต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่โอน
7กำรขอโอนผลกำรเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไร
นักศึกษาที่ต้องการขอโอนผลการเรียนต้องดาเนินการขอภายในภาคเรียนแรก ที่เข้ามาศึกษาตามกาหนดการที่กองบริการ
การศึกษากาหนดเท่านั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้คือ
1. เขียนใบคาร้อง ขอโอนผลการเรียน
2. ยื่นใบคาร้องที่กองบริการการศึกษา โดยแนบหลักฐานใบรับรองผลการเรียนที่มีกาหนดเวลาที่เคยศึกษาในแต่ละรายวิชา
ที่จะทาการโอนทั้งนีว้ ันที่เข้าศึกษาในใบรับรองผลการเรียนจะต้องไม่เกิน 5 ปี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่อกว่า 2.00
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3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับผลการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
จากนั้นให้นักศึกษามารับใบคาร้องจากฝ่ายหลักสูตรฯ แล้วนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทที่ฝ่ายการเงิน
4. นาใบคาร้องที่ชาระเงินแล้ว พร้อมหลักฐานทั้งหมดส่งที่กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกผลการโอนผลการเรียน
8นักศึกษำสำมำรถขอเอกสำรที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำชนิดใดได้บ้ำง
หลักฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกให้แก่นักศึกษาได้ มีดังนี้
1. หนังสือรับรองสถานภาพทางการศึกษา มีอายุการใช้ 45 วัน นับตั้งแต่ออกให้แบ่งได้ดังนี้
1.1 หนังสือรับรองเป็นนักศึกษา (ทั้งฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
1.2 หนังสือรับรองคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนทุกวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชานั้นแล้ว และขณะนี้กาลังศึกษาหรือรอผลการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือผลการศึกษาตลอด
หลักสูตร
1.3 หนังสือรับรองครบหลักสูตร คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า นักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สาขาวิชาและอยู่ระหว่างดาเนินการเสนออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
1.4 หนังสือรับรองสาเร็จการศึกษา คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่านักศึกษาได้สาเร็จการศึกษา และผ่านการอนุมัติ
ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารฉบับจริง
2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) คือ ใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าถึงภาคการศึกษาที่ได้แจ้งผล
การสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
- สาหรับนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
- สาหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว (ทั้งฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
3. ใบรับรองคุณวุฒิ (ภาษาไทย) สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว คือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า นักศึกษาเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาได้รับอนุมัติปริญญา จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
4. ใบปริญญาบัตร
5. ใบแทนจะออกให้ในกรณี ใบรับรองคุณวุฒิ ใบอนุปริญญาบัตร ใบปริญญาบัตร สูญหายหรือชารุดจนใช้การไม่ได้ โดย
แนบหลักฐานใบแจ้งความและรูปถ่ายชุดครุย
9กำรขอหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำมีวิธีกำรอย่ำงไร
นักศึกษาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. เขียนใบคาร้อง ให้ถูกเรื่องและให้ครบถ้วน
2. ยื่นใบคาร้องที่กองบริการการศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามความจาเป็น เช่น รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ใบแจ้ง
ความเอกสารสูญหายออกให้โดยสถานีตารวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3. ไปชาระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินในอัตราฉบับละ 20 บาท สาหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือฉบับละ 50 บาท
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
4. ส่งใบคาร้องที่ชาระเงินแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่กองบริการการศึกษาเพื่อดาเนินการ
5. รอรับเอกสาร (ตามเวลาที่กาหนด) ประมาณ 3 – 5 วันทาการ
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10นักศึกษำถูกสั่งให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำทังๆ ที่ยังไม่จบหลักสูตรเนื่องจำกสำเหตุอะไร
นักศึกษาจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษาโดยที่ยังเรียนไม่จบหลักสูตรเนื่องจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. ประพฤติผิดร้ายแรง
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในปลายภาคเรียนที่ 2 ต่ากว่า 1.60 และได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80 ในภาคเรียนที่ 4, 6, 8,
10 และ14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
3. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
4. ยังไม่สาเร็จการศึกษาแต่ครบกาหนดเวลาเรียนแล้ว
5. ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560
11กำรคืนสภำพนักศึกษำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
การคืนสภาพนักศึกษา จะกระทาได้เฉพาะนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้ขอลาพักการเรียน
หรือไม่ได้คงสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่มิได้ลงทะเบียนมีขั้นตอนดังนี้คือ
1. เขียนใบคาร้อง (คาร้องลาพัก/รักษาสภาพ) ระบุ ขอคืนสภาพเพราะสาเหตุใด
2. นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น
3. นาใบคาร้องไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพจานวน 200 บาท สาหรับนักศึกษาภาคปกติ 500 บาท
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ พร้อมกับค่าธรรมเนียมของแต่ละภาคเรียน
4. ส่งใบคาร้องที่ชาระเงินแล้วที่กองบริการการศึกษา เพื่อขออนุมัติ
*ทั้งนี้การคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 ข้อ 17
12กำรขอลำพักกำรเรียนหรือขอรักษำสภำพนักศึกษำมีวิธีกำรอย่ำงไร
นักศึกษาที่มีความจาเป็นหรือมีความประสงค์ที่จะหยุดเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง จะต้องส่งคาร้องขอลาพักการ
เรียน หรือขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่กองบริการการศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนนั้น หรือตามที่
มหาวิทยาลัยฯกาหนด วิธีการปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี้
1. เขียนใบคาร้องขอลาพักการเรียน หรือขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
2. นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น
3. ชาระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจานวน 1,500 บาท สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และจานวน 1,000
บาท สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่ฝ่ายการเงิน
4. ส่งใบคาร้องที่มีหลักฐานแสดงว่าชาระเงินแล้วที่กองบริการการศึกษา
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13นักศึกษำจะมีสิทธิ์สอบปลำยภำคเรียนได้ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร
นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน เมื่อนักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าชั้นเรียน ในกรณีที่เวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาหนดให้เข้าชั้นเรียนแต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
14นักศึกษำไม่มีสิทธิ์สอบปลำยภำคเรียนเพรำะเหตุใด
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนเนื่องจาก
1. มีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรมี
สิทธิ์สอบ
2. มีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ น้อยกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่ไม่มีสทิ ธิ์สอบปลายภาคดังกล่าวนี้จะได้รับการพิจารณาผลการ
เรียนเป็น “F” ยกเว้นคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยกเลิกรายวิชานั้น

15นักศึกษำขำดสอบปลำยภำคเรียน ในรำยวิชำที่สอบในตำรำงจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบในวันที่มีการจัดสอบ ให้นัก ศึกษาดาเนินการยื่นคาร้องขอสอบภายหลังที่กองบริก าร
การศึกษาตั้งแต่ ขาดสอบ จนถึงเปิดเรียนของภาคเรีย นถัด ไปแล้วไม่เกิ น 15 วัน หากไม่มาติดต่อขอยื่นค าร้ องตามก าหนด
นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียน “F”
16นักศึกษำจะต้องปฏิบัติตนในกำรเข้ำสอบอย่ำงไร
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
1. นาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรเข้าห้องสอบที่กองบริการการศึกษาออกให้ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ
2. รู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอย่างแน่ชัดล่วงหน้า
3. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ที่ไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ผู้ที่มา
เข้าสอบหลังจากลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น
4. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต และไม่นาเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ
5. นั่งประจาโต๊ะที่กาหนดให้ ไม่เปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาต
6. ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบและคาสั่งของกรรมการคุมสอบ
7. ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคาตอบของตน
8. ไม่ติดต่อหรือพูดจากับผู้หนึ่งผู้ใดในเวลาสอบ หากมีข้อสงสัยหรือมีกิจจาเป็นให้แจ้งต่อกรรมการคุมสอบ
9. ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่ทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ ทั้งนี้ผู้เข้า
สอบจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นๆ ไม่ได้ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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10. ไม่นาข้อสอบ กระดาษคาตอบทีก่ รรมการคุมสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ
17นักศึกษำที่พยำยำมกระทำทุจริตในกำรสอบจะถูกลงโทษอย่ำงไร
หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการปฏิบั ติของผู้เ ข้าสอบ หรือพยายามกระทาทุจริตในการสอบวิ ชาใดเมื่ อ ได้
สอบสวนแล้ว นักศึกษาจะถูกลงโทษตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ไม่ให้เข้าสอบวิชานั้น
2. ไม่ตรวจคาตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะวิชา ถ้าการกระทาผิดดังกล่าวเข้าลักษณะร้ายแรง ผู้นั้นอาจไม่ได้
สอบต่อไปอีกก็ได้ ถ้าผู้กระทาผิดเป็นข้าราชการจะได้รับการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามกฎหมายด้วย
18นักศึกษำที่กระทำทุจริตในกำรสอบจะถูกลงโทษ
หากนักศึกษากระทาทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้ว นักศึกษาจะถูกลงโทษด้วยการไม่ได้รับการตรวจค าตอบ
โดยถือว่าสอบตกทุกวิชาในการสอบคราวนั้น ถ้าผู้กระทาผิดเป็นข้าราชการจะถือว่าเป็นความประพฤติชั่วร้ายแรงผู้นั้นจะถูกสอบสวน
เพื่อไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการตามกฎหมายด้ วย ในกรณีทุจริ ตในการสอบด้ วยวิธี คั ดลอกค าตอบระหว่ างผู้ เข้ าสอบด้ วยกั น
จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นสมคบกันกระทาทุจริต
19กำรยกเลิกรำยวิชำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
กำรยกเลิกรำยวิชำ หมายความว่า นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชาระเงินในเทอมนั้นๆ แล้วแต่เมื่อเรียนไประยะหนึ่งเกิดไม่ชอบ
ไม่เข้าใจหรืออื่นๆ จึงมาขอยกเลิกวิชา ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กองบริการการศึกษาจะบันทึก W โดยไม่นามาคิดหน่วยกิต
20กำรยกเลิกรำยวิชำ มีวิธีกำรอย่ำงไร
นักศึกษาที่จะขอยกเลิกรายวิชา จะต้องดาเนินการอย่างช้าที่สุด 2 สัปดาห์ หรือ15วันก่อนกาหนดสอบปลายภาคหรือ
ตามกาหนดของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ
1. นาใบคาร้องขอยกเลิกรายวิชาไปให้อาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้ความเห็นชอบ
2. มอบส่วนคาร้องสาหรับให้อาจารย์ผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการส่งเกรดเป็น “W” พร้อมการประเมินผลประจาภาคเรียน
3. ยื่นใบคาร้องที่กองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกในระเบียนนักศึกษาต่อไป
กรณียกเลิกผ่านระบบออนไลน์ให้กระทาตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
21กำรเพิ่มรำยวิชำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
กำรเพิ่มรำยวิชำ หมายความว่า การขอลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดให้ในระบบออนไลน์ และอยู่ใน
ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยอนุญาตโดยจานวนหน่วยกิต เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินที่มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเวลาเรียน เวลาสอบไม่ซ้ากัน
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22กำรเรียนในภำคฤดูร้อน (ภำคเรียนที่ 3) สำหรับนักศึกษำภำคปกติมีคุณสมบัติและวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร
วิชำที่สำมำรถลงทะเบียนในภำคฤดูร้อน
1. ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. วิชาฝึกประสบการณ์ หรือสหกิจศึกษา ซึ่งต้องไม่มีการลงทะเบียนเรียนพร้อมกับรายวิชาอื่นใด และต้องเรียนในรายวิชาเอก
บังคับครบแล้ว
3. วิชาเลือกเสรี ที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ
4. วิชาบังคับที่มีเงื่อนไขต้องสอบผ่านหรือเรียนผ่านมาก่อน
ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กำรดำเนินกำร
1. นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยกาหนดการลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยและปฏิทินการศึกษา
2. การชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้และชาระเงินผ่านช่องทางที่กาหนด
ทั้งนี้จานวนหน่วยกิตรวมกันแล้วต้องไม่เกินที่มหาวิทยาลัยกาหนด (9 หน่วยกิต) และมีเวลาเรียนและการวัดผลตามปฏิทิน
และข้อบังคับที่กาหนด
23กำรขอย้ำยสถำนศึกษำมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่มีความจาเป็นต้องย้ายจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ไปยังมหาวิทยาลัยฯ อื่นที่อยู่ในสังกัดเดียวกันให้
ปฏิบัติดังนี้
1. เขียนใบคาร้อง ขอย้ายสถานศึกษา และแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
2. นาใบคาร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความเห็น
3. ยื่นคาร้องที่กองบริการการศึกษา เพื่อดาเนินการขออนุมัติ และออกหนังสือสอบถามและส่งตัว
4. ติดต่อทราบผลการย้ายได้ที่กองบริการการศึกษา (คุณสมบัติของนักศึกษาจะย้ายไป มหาวิทยาลัยอื่น จะต้องเรียนโอน
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
24กำรขอแก้ชื่อ สกุล ยศ หรือคำนำหน้ำนำม ให้ปฏิบัติตำมขันตอนดังนีคือ
นักศึกษาที่ประสงค์จะแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ หรือคานาหน้านาม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
1. เขียนคาร้อง พร้อมแนบหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ยศ คานาหน้านาม และสาเนาบัตรประชาชน
2. นาคาร้องไปขอชาระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
3. นาคาร้องมายื่นที่กองบริการการศึกษา พร้อมแนบคาสั่งแต่งตั้งยศ(ถ้ามี)(ในกรณีที่เปลี่ยนยศ) (จะต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จอย่างช้าก่อนอนุมัตจิ บการศึกษาเท่านั้น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

160

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

25กำรขอสำเร็จกำรศึกษำมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่ทราบว่าตนสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด จะต้องปฏิบัติดังนี้
1. เขียนใบคาร้อง ขอเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา
2. นาใบคาร้องไปชาระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่ฝ่ายการเงินจานวน 500 บาท (ภาคปกติ) หรือ 300 บาท (ภาคพิเศษ)
3. ส่งใบคาร้องที่กองบริการการศึกษา แล้วรออนุมัติผลตามกาหนดของมหาวิทยาลัยฯ
หมำยเหตุ การยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาสามารถดาเนินการตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องติดตาม
ผลการสาเร็จการศึกษาด้วยตนเอง ทุกภาคเรียนที่คาดว่าจะจบการศึกษาเพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง
26กำรขอถอนเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนมีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงไร
นักศึกษาที่ขอลาออก ขอย้ายสถานศึกษา หรือขอสาเร็จการศึกษา ซึ่งยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการอนุมัติแล้ว
สามารถขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติโดยปฏิบัติดังนี้
1. ติดต่อเขียนใบคาร้อง ขอถอนเงินค่าประกันที่ฝ่ายการเงิน (กรณีสาเร็จการศึกษา)
2. ติดต่อเขียนคาร้องที่กองบริการการศึกษา แล้วยื่นคาร้องที่ฝ่ายการเงิน (กรณีลาออก/ย้าย)
27เกณฑ์ที่ถือว่ำสอบได้ในแต่ละรำยวิชำเป็นอย่ำงไร
ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ คือ “A” “B+” “B” “C+” “C” “D+” “D” “S” หากนักศึกษาได้ “I” นักศึกษาผู้นั้นต้อง
ติดต่อผู้สอน และดาเนินการเปลี่ยน “I” เป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่เสร็จภายใน
กาหนดผลงานที่ค้างอยู่จะมีค่าเป็นศูนย์และพิจารณาจากคะแนนที่มีอยู่แล้วเท่านั้น หากผู้สอนมิได้ทาการประเมินให้เสร็จสิ้น นาย
ทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “F” สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หากไม่สามารถผ่านรายวิชานั้น
นักศึกษาจะได้ผลการเรียน “U”
28นักศึกษำลงทะเบียนเรียนได้กี่หน่วยกิตในแต่ละภำคเรียน
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกสาขาวิชามีลักษณะสาเร็จรูป กล่าวคือมหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้นักศึกษาเรียนตาม
แผนการเรียนที่คณะกรรมการวิชาการวางไว้ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
อย่างไรก็ตามในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนตามแผนซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดให้ได้จาเป็นที่จะต้องจัดแผนการเรียนที่ แตกต่าง
ออกไปด้วยตนเอง มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษำภำคปกติ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 22 หน่วยกิต ในภาคเรียนที่ไม่มีรายวิชาฝึกสอนหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หากภาคเรียนใดลงทะเบียนรายวิชาฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่นๆ อีกไม่ได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย)
2. นักศึกษำภำคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนได้สูงสุดภาคเรียนละไม่เกิน 15 หน่วยกิต
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29ระบบกำรให้คะแนนในกำรประเมินผลวิชำเรียนเป็นอย่ำงไร
นักศึกษาจะได้คะแนนการเรียนรายวิชาต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม
B+
ดีมาก
B
ดี
+
C
ดีพอใช้
C
พอใช้
+
D
อ่อน
D
อ่อนมาก
F
ไม่ผ่าน
FE
หมายความว่า
S
หมายความว่า
U
หมายความว่า
I
หมายความว่า
AU
หมายความว่า
W
หมายความว่า

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

30กำรขอลงทะเบียนเรียนมีวิธีปฏิบัติอย่ำงไร
1. นักศึกษากลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน และ/หรือ เพิ่มเติม แก้ไข ภายในกาหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ นั้น
2. นักศึกษากลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนเกินระยะเวลาที่กาหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษากรอกคาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกาหนด (ล่าช้า) เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาผ่านกองบริการการศึกษา เรือ่ ง ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาตามคาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกาหนด (ล่าช้า) ว่าผ่านการอนุมัติหรือไม่ ที่กองบริการ
การศึกษาภายใน 5 วันทาการ หลังจากยื่นคาร้องแล้ว หากนักศึกษาไม่ติดตามผลหรือไม่ดาเนินการใดๆ ถือว่านักศึกษาไม่
ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ขั้ น ตอนที่ 3 ให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นใบค าร้ อ งทั่ วไปขอลงทะเบี ย นออนไลน์ เ กิ น ก าหนดระยะเวลาและขอเอกสารการ
ลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้) เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ให้นักศึกษาในวันที่นักศึกษามาติดต่อ
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้นักศึกษา ไปชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
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31กำรทำบัตรนักศึกษำควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกคนต้องมาดาเนินการถ่ายรูปเพื่อทาบัตรนักศึกษาในวันที่ เวลา และสถานที่ที่กอง
บริการการศึกษากาหนด โดยนักศึกษาต้องแต่งกายดังนี้
ภำคปกติ ต้องแต่งกายถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2557 ผมรัดรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ
ภำคพิเศษ แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวเท่านั้น ผมรัดรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ
32เกรดอยู่ในเกณฑ์กำรพ้นสภำนกำรเป็นนักศึกษำจะลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูร้อนได้หรือไม่
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดั บ อนุ ปริ ญญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 การรั บ เข้ าเป็ นนั กศึ กษาและสภาพนั กศึ กษา ข้ อ 18.2 ระบุ ไ ว้ว่า
นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เข้าเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 นับตั้งแต่เข้าเรียน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
33คำตอบที่นักศึกษำต้องกำรทรำบไม่มีอยู่ในนีจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร
หากคาถามคาตอบที่มีอยู่ในคู่มือนี้ไม่ตรงกับปัญหาหรือข้อสงสัยของนักศึกษา ให้สอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นลาดับแรก
และหากมีประเด็นคาถามอื่นที่นอกเหนือจากคาถามในเล่มคู่มือให้สอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือสาขาวิชาหรือคณะ หรือกอง
บริการการศึกษา
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ตอนที่

4 โครงสร้ำงหลักสูตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ประกอบด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (General Education) มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษา
รายวิชาต่างๆ จนเกิดความเข้าใจ เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจใน
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี เหตุ ผลสามารถใช้ภาษาในการติ ดต่ อสื่อสารความหมายได้ ดี
เป็ นมนุ ษย์ ที่สมบู รณ์ ทั้งทางร่ างกายและจิ ตใจ มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม ตระหนั กในคุ ณค่ าของศิ ลปวั ฒนธรรมทั้ งของไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ
 กลุ่มวิชาภาษา
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชำเฉพำะ (Specialized Education) หมายถึง วิชาเฉพาะทางใด ทางหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคนจะเลือกเรียน
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะรู้เทคนิควิธี และเข้าใจกระบวนการงานอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ หมวดวิชา
เฉพาะ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
 กลุ่มวิชาแกน/พื้นฐานวิชาชีพ
 กลุ่มวิชาเอก
 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชำเลือกเสรี (Free Elective) หมายถึง วิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัดและมีความสนใจ
เพื่อให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมำยเหตุ ตัวย่อหน่วยกิต น(ท-ป-อ) หมายถึง
น = จานวนหน่วยกิต ท = ทฤษฎี ป = ปฏิบัติ อ = ศึกษาด้วยตนเอง
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หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (General Education)
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เป็ น กลุ่ ม วิ ช าที่ มี ค วามจ าเป็ น และมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
โดยต้องศึกษาควบคู่กับรายวิชาในกลุ่มของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุม
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านต่าง ๆ มีคุณสมบัติส่วนบุคคลและเป็นบัณฑิต
ที่ พึงประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ ที่ก าหนดของสถาบั น การศึ ก ษา โดยหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปมิ ไ ด้ มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นน าองค์ ค วามรู้
ในแบบกลุ่มวิชาไปใช้แบบแยกขาดกัน แต่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับชี วิตและวิถี ค วาม
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและอนาคต ซึ่งส่งผลให้มีความจาเป็นต้องพัฒนารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้มีความชัดเจน
ในลักษณะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกันกับการปลูกฝังทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและการทางาน
ดังนั้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รายวิชาในหมวดวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไปจึ ง ต้ อ งมี เ นื้ อ หาและการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งและสอดรั บ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องคนยุ ค ใหม่ พร้ อ มทั้ ง
ต้องสอดคล้องกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพื่อให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รับผิดชอบ
มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและครอบคลุมในมิติต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยได้จัดรายวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็ นรายวิ ชาหรือลักษณะบู รณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสาน
เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่
เหมาะสม โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ 1. กลุ่มวิชาสร้างเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Personal Identity
Enchancement) 2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication) 3. กลุ่มวิชาการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
(Living in 21st Century) 4. กลุ่ มวิ ชามนุ ษย์ กั บสั งคมและวั ฒนธรรม (Human and Socio-cultural Practice) เพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูต รปริญ ญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ไ ด้ศึก ษามาแล้ ว
ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พชั้ น สู งหรื อ ระดั บ อนุ ปริ ญ ญา ทั้ งนี้ จ านวนหน่ วยกิ ต ของรายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ดั งกล่าว
เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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วัตถุประสงค์ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1. เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความอุตสาหะ มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในความแตกต่างทางความคิด และสามารถดารงชีวิตอย่างดีงาม
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ รู้เท่าทันเหตุการณ์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
4. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้อย่างถูกต้องและนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายและสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เป็นรายวิชาพื้นฐานของหมวดวิชาเฉพาะ
2. รายวิชาศึกษาทั่วไปมี 4 กลุ่มวิชา ต้องจัดให้เรียนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อกาหนด
3. หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้จัดการเรียนการสอนดังนี้
ระดับปริญญำตรี โครงสร้างหลักสูตรกาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้
1) กลุ่มวิชาสร้างเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.1) วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
2.2) วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
(ให้เลือกเรียนรายวิชาใน กลุ่มวิชาเทคโนโลยี อย่างน้อย 3 หน่วยกิต)
3) กลุ่มวิชาการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชามนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4. การเรียนการสอน เน้นรูปแบบการบูรณาการวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน
5. ไม่ควรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกับรายวิชาเอกของสาขาวิชา
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โครงสร้ำงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
รำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปดังต่อไปนี
ใช้สำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 ทุกสำขำวิชำ
1. กลุ่มวิชำสร้ำงเสริมอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย
ให้เรียน
1.1 วิชำบังคับเรียน
ให้เรียน
GE64101
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s Philosophy for Local Development
GE64102
อยุธยาศึกษา
Ayutthaya Studies

6
6

2. กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร
ไม่น้อยกว่ำ
12
2.1 วิชำบังคับเรียน
ให้เรียน
6
GE64201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
GE64202
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
English for Study Skills
2.2 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
6
(ให้เลือกเรียนรำยวิชำใน กลุ่มวิชำเทคโนโลยี อย่ำงน้อย 3 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชำภำษำ
GE64203
ทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูง
Advanced English Skills
GE64204
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
English for Standardized Tests
GE64205
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
GE64206
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

168

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE64207
GE64208
GE64209
GE64210
GE64211

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
- กลุ่มวิชำเทคโนโลยี
การรู้สารสนเทศ
Information Literacy
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตยุคใหม่
Information Technology and Modern Life
สื่อดิจิทัลกับสังคม
Digital Media and Society

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

3. กลุ่มวิชำกำรใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ไม่น้อยกว่ำ
GE64301*
ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
Sustainable Social Enterprise
* หมายเหตุ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
GE64302
ผู้ประกอบการวิถีใหม่
New Normal Entrepreneur
GE64303
การออมและการลงทุน
Saving and Investment
GE64304
ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
Safety in Daily Life
GE64305
เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์
Sexuality Education and Reproductive Health
GE64306
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต
Science and Technology in Life
GE64307
วิถีสุขภาพ
Healthy Lifestyle
GE64308
คุณค่าชีวิตในโลกยุคใหม่
Value of Life in the Contemporary World
GE64309
ทักษะการคิดและการพัฒนาตนในศตวรรษที่ 21
Thinking and Personal Growth for 21st Century
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6

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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4. กลุ่มวิชำมนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม
GE64401
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Law in Daily Life
GE64402
พลเมืองเข้มแข็ง
Potential Citizen
GE64403
ไทยศึกษา
Thai Studies
GE64404
วิถีโลกกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Global Ways and Cultural Diversity
GE64405
พลเมืองสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Green Citizen and Sustainable Development
GE64406
ไทยกับความหลากหลายของเอเชีย
Thailand and Asian Diversity
GE64407
บุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่
Personality for New Generation
GE64408
เรียนรู้จากการท่องเที่ยว
Learning and Tourism
GE64409
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics for Life
GE64410
ผู้นานันทนาการ
Recreation Leadership
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ไม่น้อยกว่ำ

6

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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คำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
รหัสวิชำ
ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
1. กลุ่มวิชำสร้ำงเสริมอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย
GE64101
ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
3(3-0-6)
The King’s Philosophy for Local Development
แนวคิ ด และหลัก การของศาสตร์พระราชาจากโครงการอัน เนื่อ งมาจากพระราชด าริหรื อพระบรมราโชบาย
หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวคิดและทักษะการเป็นวิศวกรสังคม บูรณาการ
เพื่อการประยุกต์ใช้ สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่การพั ฒนาอย่างยั่งยืน ใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้และท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยเน้นโมเดลที่ตอบสนองเศรษฐกิจในยุคนั้นๆ
GE64102

อยุธยำศึกษำ
3(3-0-6)
Ayutthaya Studies
คุณค่าและความสาคัญของพระนครศรีอยุธยาในฐานะอดีตราชธานีของไทยและมรดกโลกนครประวัติศาสตร์
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สภาพภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั งคมและวั ฒ นธรรม สภาพปั จ จุ บั น ทางเศรษฐกิ จ การเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ศักยภาพและโอกาสในฐานะมรดกโลกนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
2. กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร
GE64201
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
English for Communication
การฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ย นภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในชีวิต ประจ าวั น เกี่ ย วกับ ตนเองและ
ครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ การทางาน การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการแสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
English listening, speaking, reading, and writing for everyday communication about oneself, family,
expenditure, places, working, exchanging information in daily life, and giving opinions about various topics
effectively
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รหัสวิชำ
GE64202

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
ภำษำอังกฤษเพื่อทักษะกำรเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Study Skills
ทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และจดบันทึก
ในหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Essential English skills for studying and knowledge seeking, listening, speaking, reading, writing,
and notetaking on topics which are familiar or of personal interest
GE64203

ทักษะภำษำอังกฤษในระดับสูง
3(3-0-6)
Advanced English Skills
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนขั้นสูง การจับใจความสาคัญเนื้อหาที่ได้จากการ
ฟังและการอ่านบทความที่มีความซับซ้อน การใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปราย และการนาเสนอในหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และคล่องแคล่ว
Advanced English skills in listening, speaking, reading, and writing, ability in listening and reading
main idea for complicated text, essential advanced English for discussion and presentation in various topics with
accuracy and fluency
GE64204

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสอบวัดมำตรฐำน
3(3-0-6)
English for Standardized Tests
ลักษณะข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและเทคนิคการทาข้อสอบ ไวยากรณ์ และคาศัพท์
บทอ่าน การสนทนาที่พบในชีวิตประจาวัน บทสนทนา และสานวนที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
Characteristics of English standardized tests, structures of the tests, techniques and tips, grammar,
vocabulary, passages, conversations and dialogues, and frequently appeared idioms in English standardized tests
GE64205

ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การฟัง และการพูดภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทายการแนะนาตัว การสอบถาม
ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรม
GE64206

ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การฟัง และการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทายการแนะนาตัว การสอบถามข้อมูล
การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรม
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รหัสวิชำ
GE64207

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทายการแนะนาตัว การสอบถาม
ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรม
GE64208

ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
3(2-2-5)
Thai for Communication
การเรียนรู้หลักเกณฑ์และการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มพูนทักษะทางภาษา สามารถปฏิบัติกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
GE64209

กำรรู้สำรสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ การให้ความหมาย
และการวิเคราะห์ความต้องการ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและทักษะการสืบค้น การประเมินคุณค่า การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ การเรียบเรียงและการนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณของผู้ใช้สารสนเทศ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
GE64210

เทคโนโลยีสำรสนเทศกับชีวติ ยุคใหม่
3(2-2-5)
Information Technology and Modern Life
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมสานักงานสาเร็จรูปและการใช้
คลาวด์แอปพลิเคชัน ด้านเอกสาร ด้านการนาเสนอ ด้านแผ่นตารางทาการ ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด สมรรถนะการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้พื้นฐานทางด้ านกฎหมายว่ าด้ วยลิขสิ ทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิ ดเกี่ ยวกั บคอมพิว เตอร์
ความปลอดภัย จริยธรรมคอมพิวเตอร์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
GE64211

สื่อดิจิทัลกับสังคม
3(3-0-6)
Digital Media and Society
ธรรมชาติ ของสื่อ ดิจิทัล กระบวนการสื่อสารของสื่ อดิ จิทัล การใช้ ประโยชน์จากสื่อดิ จิทัลของปั จเจกบุคคล
และสถาบันทางสังคม ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การสร้างตัวตนและการมีส่วนร่วมทางสังคม
ในสื่อดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อดิจิทัล
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รหัสวิชำ
ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
3. กลุ่มวิชำกำรใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
GE64301
ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Social Enterprise
การศึกษาบทบาทของธุรกิจที่มีต่อสังคม แนวคิดเบื้องต้นของความยั่งยืน สภาพแวดล้อมทาง สังคม การสร้าง
ธุรกิจบนแนวคิดแห่งความเที่ยงธรรม การตัดสินใจทางธุรกิจกับการคานึงถึงศีลธรรม การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ความสุขในการทางาน ความรู้พื้นฐานในด้านจิตวิทยาของพฤติกรรมผู้บริโภคและการใส่ใจในการให้บริการ ธุรกิจเพื่อสังคมกับการ
พัฒนาชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
หมำยเหตุ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
A study of a role of business in the society; the basic concept of sustainability, social environment;
creating new businesses with ethical thought; managerial decision-making and moral issue; enhancing organization
effectiveness and happiness at work; the fundamental concepts of psychology of consumer behavior and service
mind; social business and community development; sustainable social enterprise
Remark Teaching in English
GE64302

ผู้ประกอบกำรวิถีใหม่
3(2-2-5)
New Normal Entrepreneur
แนวคิดทฤษฎีในการดาเนินธุรกิจวิถีใหม่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจออนไลน์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
การวางแผนทางการเงิน รูปแบบธุรกิจ เครื่องมือการวิเคราะห์ของธุรกิจด้วย Business Model Canvas วิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบธุรกิจ
GE64303

กำรออมและกำรลงทุน
3(3-0-6)
Saving and Investment
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น และการน าแนวคิ ด ด้ านการออมไปประยุ กต์ ใ ช้ ใ นชี วิต บทบาท หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบ
ในการเสียภาษี รวมถึงสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีตามแนวนโยบายของภาครัฐบาล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์
ทางการเงิน และการสร้างผลตอบแทนของเงินออมในการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน การวางแผนทางการเงินให้สอดคล้อง
ในสภาวะเศรษฐกิจ สู่การเกษียณอายุอย่างยั่งยืน
GE64304

ควำมปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Safety in Daily Life
แนวคิด ความหมาย ขอบเขต การตระหนักถึงความปลอดภัยในการดาเนินชีวิตประจาวัน ความปลอดภัย
ในการเดินทาง การขับขี่อย่างปลอดภัย ความปลอดภัยในบ้านและชุมชน ความปลอดภัยในสถานศึกษา อัคคีภัย และภัยธรรมชาติ
การเลือกรับประทานอาหาร และการใช้ยาอย่างปลอดภัย ท่าทาง การทางานเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
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รหัสวิชำ
GE64305

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
เพศศึกษำและอนำมัยเจริญพันธุ์
3(3-0-6)
Sexuality Education and Reproductive Health
ความหมาย แนวคิด ขอบข่าย ความสาคัญของเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศศึกษา
และอนามัยเจริญพันธุ์ เพศวิถี ความเท่าเทียมทางเพศ สุขภาพทางเพศ การวางแผนครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครั ว
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
GE64306

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Technology in Life
ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
GE64307

วิถีสุขภำพ
3(2-2-5)
Healthy Lifestyle
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม การเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย และการเล่นกีฬา กิจกรรมทาง
กายที่เหมาะสมแต่ละบุคคล หลักโภชนาการ ปัญหาโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี และเหมาะสมกับบุคคลใน
แต่ละช่วงวัย การสร้างสุขภาพจิตที่สมดุล และเป็นสุข
GE64308

คุณค่ำชีวิตในโลกยุคใหม่
3(3-0-6)
Value of Life in the Contemporary World
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าชีวิตมนุษย์ตามหลักศาสนา ปรัชญา และจริยธรรม ความคิดเกี่ยวกับคุณค่าชีวิตในกระแส
โลกยุคใหม่ ปัญหาชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตในโลกยุคใหม่ การสร้างคุณค่าชีวิตตามหลักศาสนา และค่านิยมสังคม ชีวิตที่มีคุณค่า
กับสันติภาพในสังคม การพัฒนาทักษะในการดาเนินชีวิตที่มีคุณภาพ สังคมยุคดิจิทัลกับการพัฒนาคุณค่าชีวิต สมาธิกับการสร้าง
คุณค่าชีวิต
GE64309

ทักษะกำรคิดและกำรพัฒนำตนในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Thinking and Personal Growth for 21st Century
ความหมาย ธรรมชาติของการคิด การคิดเชิงเหตุผล เครื่องมือที่ใช้ในการคิด ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทักษะ
5cs การตรวจสอบการรับรู้ตัวตนและการพัฒนาตนเอง รู้จักยืดหยุ่น ปรับตัว เข้าใจความจริง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สั ง คมโลก โดยมี ก ารบู ร ณาการ เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะที่ ส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และการประกอบอาชี พ
อย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21
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รหัสวิชำ
ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
4. กลุ่มวิชำมนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม
GE64401
กฎหมำยในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ความหมาย ประเภท ความสาคัญของกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์และ
ทรัพย์สิน สัญญาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน กฎหมายครอบครัวและมรดก ประมวลกฎหมายอาญาภาคทั่วไปและภาคความผิด
ที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร บัตรประจาตัวประชาชน ยาเสพติดให้โทษ การจราจร กฎหมายว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
GE64402

พลเมืองเข้มแข็ง
3(2-2-5)
Potential Citizen
ความเป็นพลเมือง หลักประชาธิปไตย หลักสิทธิและเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักสิทธิมนุษยชน หน้าที่พลเมือง
การสร้ างจิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั งคม การแยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตั วและผลประโยชน์ ส่วนรวม
การเรียนรู้และเข้าใจกฎหมาย นโยบายและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต การปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดจิตพอเพียง (STRONG) สู่การเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมและป้องกันการทุจริต
GE64403

ไทยศึกษำ
3(3-0-6)
Thai Studies
วิ วั ฒ นาการและปรากฏการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม วั ฒ นธรรมความเชื่ อ พิ ธี ก รรม เศรษฐกิ จ และ
การปกครองของไทย ความหลากหลายทางสังคมและพหุวัฒนธรรมไทย แนวทางการพั ฒนาประเทศภายใต้ ความเป็นไทย
ในยุคโลกาภิวัฒน์
GE64404

วิถีโลกกับควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Global Ways and Cultural Diversity
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ วิกฤติการณ์ของโลก ความหลากหลายและความแตกต่างทางชนชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี หลักสิทธิมนุษยชน การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
GE64405

พลเมืองสีเขียวและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
3(2-2-5)
Green Citizen and Sustainable Development
ความส าคั ญ ของสิ่ งแวดล้ อ ม ปั ญ หา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ ไ ข จิ ต อาสากั บ การมี ส่วนร่วม
เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบสาหรับการจัดทาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือท้องถิ่นตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs : Sustainable Development Goals)
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รหัสวิชำ
GE64406

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
น(ท-ป-อ)
ไทยกับควำมหลำกหลำยของเอเชีย
3(3-0-6)
Thailand and Asian Diversity
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียความแตกต่างของ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาสาคัญทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเกิดภัยธรรมชาติ บทบาท
และความร่วมมือทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
GE64407

บุคลิกภำพของคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
Personality for New Generation
ความสาคัญของบุคลิกภาพ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้
สอดคล้องกับบริบทของคนรุ่นใหม่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุ คลิกภาพ ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การโน้ม
น้าวใจ มารยาททางสังคม และการเสริมภาพลักษณ์เพื่อความสาเร็จของคนรุ่นใหม่
GE64408

เรียนรู้จำกกำรท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Learning and Tourism
ทิศทางทางการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาคของไทยและในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กิจกรรม สิ่งอานวยความสะดวกของการท่องเที่ยว ปัจจัยดึงดูดในการท่องเที่ยว แนวทางส่งเสริมการตลาดกับ
การท่ อ งเที่ ยว การวางแผนการเดิ นทางท่อ งเที่ ยว แนวการปฏิ บั ติตั วระหว่ างเดิน ทางท่ อ งเที่ ยว และถ่ ายทอดประสบ การณ์
การท่องเที่ยว โดยการจดบันทึกและใช้สื่อสังคมออนไลน์สู่การปฏิบัติจริง
GE64409

สุนทรียภำพของชีวติ
3(2-2-5)
Aesthetics for Life
ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ กระบวนการและองค์ประกอบของการรับรู้ความงามในธรรมชาติและความงามที่
มนุ ษย์ ส ร้ างขึ้ น สุ น ทรี ย ะทางทั ศ นศิ ล ป์ โสตศิ ล ป์ โสตทั ศ นศิ ล ป์ วรรณศิ ล ป์ และสุ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นชี วิต ประจ าวั น การสร้ าง
ประสบการณ์ สุ นทรี ยะในรูปแบบต่ าง ๆ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ทัก ษะพื้ น ฐานทางด้ านทั ศนศิ ลป์ ดนตรี การขั บ ร้ อ ง การละเล่ นพื้ นบ้าน
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะ และการพัฒนาค่านิยม ด้านสุนทรียภาพในตัวบุคคล
GE64410

ผู้นำนันทนำกำร
3(2-2-5)
Recreation Leadership
ความสาคัญ คุณสมบัติ การดาเนินงาน เทคนิคและวิธีการเป็นผู้นานันทนาการ การเสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้นาและผู้ตาม การเขียนโครงการและการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นาด้วยกิจกรรมต่างๆ ทางนันทนาการ
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สำระสำคัญของหลักสูตร คณะครุศำสตร์
หลักกำร
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกาลังคนที่สนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการ กึ่งวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง มีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือก
เรียนได้อย่างกว้างขวาง
จุดมุ่งหมำย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มุ่งให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรม และจริยธรรม
ตลอดจนมีจิตใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2. มีความรู้และเทคนิควิธีที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา
4. มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมคุณภาพทางกายและทางใจ ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
5. มีจิตสานึกในการพัฒนาสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
6. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เ ป็น
ประมุขและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7. รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของชาติ และมีความสานึกในความเป็นคนไทย
คณะครุศำสตร์ มีจำนวนทังหมด 10 สำขำวิชำ ดังนี
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 10 สำขำวิชำ คือ
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา
3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
6. สาขาวิชาพลศึกษา
7. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
8. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
9. สาขาวิชาการประถมศึกษา
10. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
Bachelor of Education Program in Mathematics
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่ ง เน้ น การผลิ ต ครู ค ณิ ต ศาสตร์ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรอบรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมแห่ ง
ความเป็นครู มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง และ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
2.1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา และวิชาชีพครู เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
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. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ครูสอนคณิตศาสตร์ในทุกสังกัด
3.2 นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์
3.3 อาชีพอิสระด้านการศึกษา
3.4 พนักงานในบริษัทของภาครัฐและเอกชน
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
140 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
104 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
ให้เรียน
43
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู
ให้เรียน
31
หน่วยกิต
2.1.2 การปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
61
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
40
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
104
2.1 กลุ่มวิชำชีพครู
ไม่น้อยกว่ำ
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1011103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3(2-2-5)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1022304

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 ผ่านมาก่อน)

1024903
1002802
1003803

ครุนิพนธ์
2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

1(0-2-1)
หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

2.2 กลุ่มวิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
2.2.1 วิชำบังคับเรียน
ให้เรียน
4091115
หลักการทางคณิตศาสตร์
4092105
พีชคณิตเชิงเส้น
4091116
แคลคูลัส1
4091117
แคลคูลัส2 (ต้องเรียนวิชา 4091116 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน)
4093102
เรขาคณิตเบื้องต้น
1122109
สถิติและความน่าจะเป็น
1121107
ระบบจานวน
1122104
ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1122301
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
1123304
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
1123112
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
1123602
การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
1123401
การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
1124903
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา
2.2.2 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
4093401
แคลคูลัส3 (ต้องเรียนวิชา 4091117 แคลคูลัส2 ผ่านมาก่อน)
4092106
วิยุตคณิต
4093104
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
4092107
ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์
4093107
พีชคณิตนามธรรม
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40
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

4092108
ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
1124104
ทฤษฎีสมการ
3(2-2-5)
1122108
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1123110
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1091106
วิทยาการคานวณ
3(2-2-5)
1122302
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ
Bachelor of Education Program in Social Studies
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตครูสังคมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิด ศักยภาพ
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม มีคุณธรรม รักและผูกพันต่อท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริง การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การปลูกฝังสร้างเสริมจิตสานึกความเป็นครูสังคม
ศึกษา มีจิตสาธารณะและตระหนักถึ งความรั บผิ ดชอบต่อ ตนเองและสังคมบนพื้ นฐานของการมีส่วนร่วมจากสถานศึก ษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง
กับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่
จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
2.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิ ชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจ
กว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู
2.4 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจ อันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่สาหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด
3.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3.3 นักวิจยั ทางการศึกษา
3.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
142 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
ให้เรียน
43
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู
ให้เรียน
31
หน่วยกิต
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
63
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106
2.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1011103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1022304

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 ผ่านมาก่อน)

1024903
1002802
1003803

ครุนิพนธ์
2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

1(0-2-1)
หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

2.2 กลุ่มวิชำเอก
2.2.1 วิชำเอกบังคับ
1522103
ศาสนศึกษา
1101101
หลักสังคมวิทยา
2501401
การเมืองการปกครองไทย
1101401
กฎหมายเบื้องต้น
1101503
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1101601
ประวัติศาสตร์ไทย
1101602
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1102601
อารยธรรมโลก
2542701
ภูมิศาสตร์กายภาพ
2543702
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1103202
การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
1103203
วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
1522102
หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
1103205
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
2.2.2 วิชำเอกเลือก
1103204
นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
1104802
วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
1104803
ความเป็นสกลทรรศน์
1103801
ท้องถิ่นศึกษา
2543701
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
1102701
สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
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ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

63
42

ไม่น้อยกว่ำ

21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1103601
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
3(2-2-5)
1103802
ศิลปวัฒนธรรมสูก่ ารบูรณาการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
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 โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

186

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิ ต ครู ป ฐมวั ย ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ที่ มี ค วามรู้ ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ค วามคิ ด และวิ จ ารณญาณ ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นา มีวินัย มีความรักความเมตตาและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความศรัทธาในวิชาชีพ
เป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละหมั่ น แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองและพั ฒ นาตนเองเต็ ม ตามศั ก ยภาพ สามารถปรั บ ตั ว ให้ ทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็ น ผู้ ที่มี ค วามรู้ค วามสามารถในด้ านการสอน ทั้ งภาคทฤษฎี และปฏิบั ติ มี ค วามสามารถในการจัดการความรู้
ทางด้านการศึกษาปฐมวัยและสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่
และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้ นาทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.3 เป็นผู้มีสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการศึก ษา
ปฐมวัย
2.4 เป็นผู้ที่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรัก ความเมตตา มีจิตสาธารณะ ตระหนัก ในศักยภาพและคุณค่าของ
มนุษย์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและเด็กปฐมวัย
2.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอัน ถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สาหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
2.6 เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เอาใจใส่รับฟัง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของเด็ก
ปฐมวัย
2.7 เป็นผู้มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด
3.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
3.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก)
3.5 อาชีพอิสระทางด้านการศึกษา
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
140 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
104 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
ให้เรียน
43
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู
ให้เรียน
31
หน่วยกิต
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
61
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
41
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
20
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
104
2.1 กลุ่มวิชำชีพครู
ให้เรียน
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1011103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1022304

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 ผ่านมาก่อน)

1024903
1002802
1003803

ครุนิพนธ์
2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

1(0-2-1)
หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

2.2 กลุ่มวิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
61
2.2.1 วิชำบังคับเรียน
ให้เรียน
41
1071101
การศึกษาปฐมวัย
1071107
สมองกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
1071308
ภาษาและการสื่อสารสาหรับเด็กปฐมวัย
1071309
อารมณ์และสังคมสาหรับเด็กปฐมวัย
1071701
โภชนาการ สุขภาวะและความปลอดภัยสาหรับเด็กปฐมวัย
1072212
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี
1072311
สุนทรียทางศิลปะทางการศึกษาปฐมวัย
1072313
สื่อและการเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
1072310
ร่างกายและการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
1073309
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
1073201
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
1073319
การพัฒนาการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
1073321
การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1074910
การพัฒนาองค์ความรู้สู่วิจัยนวัตกรรม
2.2.2 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
20
1071204
การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
1072314
วรรณกรรมและนิทานสาหรับเด็กปฐมวัย
1072102
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สาหรับครูปฐมวัย
1073316
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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1073320
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
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 โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ
Bachelor of Education Program in Computer Education
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
ระบบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ และนาคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานทางด้านบริหารในหน่วยงาน
การศึกษาได้ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นครูมีสมรรถนะและความปรีชาสามารถ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริงและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
2.1 มี ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษาและการเขียนโปรแกรม การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อนาไปสู่
การวิจัย รวมทั้งมีทักษะสาหรับการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์
2.2 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คานวณและการออกแบบเทคโนโลยี
2.3 มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในวิชาชีพ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและท้องถิ่น
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ครูสอนคอมพิวเตอร์ในทุกสังกัด
3.2 นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
3.3 นักฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3.4 นักพัฒนาและออกแบบสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์
3.5 อาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
142 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
ให้เรียน
43
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู
ให้เรียน
31
หน่วยกิต
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
63
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106
2.1 กลุ่มวิชำชีพครู
ให้เรียน
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1011103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1022304

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 ผ่านมาก่อน)

1024903
1002802
1003803

ครุนิพนธ์
2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

1(0-2-1)
หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

2.2 กลุ่มวิชำเอก
2.2.1 วิชำบังคับเรียน
1091105
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
1091106
วิทยาการคานวณ
1091107
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
1091108
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
1091502
สถาปัตยกรรมและการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
1092108
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1092109
ภาษาอังกฤษสาหรับครูคอมพิวเตอร์
1092202
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
1092308
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1093201
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
1093404
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
1093901
โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
1094905
วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
1094906
วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
2.2.2 วิชำเลือกเรียน
1091501
กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
1092302
การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิทัล
1092404
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
1092405
การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
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ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

63
42

ไม่น้อยกว่ำ

21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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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 โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
Bachelor of Education Program in Science
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ผลิ ต ครู วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส อนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ค วามรอบรู้ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ด้ านวิ ช าชี พครู มี ค วามเข้ าใจธรรมชาติ ของวิ ทยาศาสตร์ มี ทัก ษะสื บ เสาะหาความรู้ ทางวิ ทยาศาสตร์ มี คุ ณ ธรรมจริยธรรม
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะและความปรีชาสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์
มีสติปัญญาและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้ วย
สติ ปั ญ ญา มี ค วามรั ก และผู ก พั น ต่ อ ท้ อ งถิ่ น โดยอาศั ย กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ กระบวนการคิ ด การจั ด
ประสบการณ์จริงและการสร้างองค์ความรู้ด้ วยตนเอง รวมทั้งการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาในชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และวิ ชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์
ที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
2.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
2.4 มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิ ทยาศาสตร์ มีทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์
มีความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการเรีย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้
ใหม่สาหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
2.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

195

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือการสอนวิทยาศาสตร์
3.3 ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ศึก ษาหรือการสอนวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากรฝ่าย
ฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
3.4 เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
3.5 อาชีพอิสระด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือการสอนวิทยาศาสตร์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
142 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
ให้เรียน
43
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู
ให้เรียน
31
หน่วยกิต
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
63
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106
2.1 กลุ่มวิชำชีพครู
ให้เรียน
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1011103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

1022304

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 ผ่านมาก่อน)

1024903
1002802
1003803

ครุนิพนธ์
2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

1(0-2-1)
หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

2.2 กลุ่มวิชำเอก
2.2.1 วิชำบังคับเรียน
1132101
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1132102
วิทยาศาสตร์กายภาพ
1132201
สะเต็มศึกษา
1133205
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
1133206
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
1133207
การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
4011107
ฟิสิกส์สาหรับครู1
4011108
ฟิสิกส์สาหรับครู2
4021119
เคมีสาหรับครู1
4021120
เคมีสาหรับครู2
4031105
ชีววิทยาสาหรับครู1
4031106
ชีววิทยาสาหรับครู2
4052105
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
4052106
ดาราศาสตร์และอวกาศ
2.2.2 วิชำเลือกเรียน
1091106
วิทยาการคานวณ
1130301
การสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1130302
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์
1130303
วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ศึกษา
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ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

63
42

ไม่น้อยกว่ำ

21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1131801
คณิตศาสตร์สาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
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
ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1134902
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1134903
สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ
Bachelor of Education Program in Physical Education
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ครู พ ลศึ ก ษา เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง มี ค วามรู้ สมรรถนะด้ า นมาตรฐานความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน และด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นผู้นาทางการจัด การ
เรียนรู้ พลศึกษา ผู้นาการออกกาลังกาย ผู้นานันทนาการ ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา โดยผ่านกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้แบบบูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วทันความก้าวหน้าทางวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองอย่างมั่นคง และนาพาการศึกษาด้านพลศึกษาไปสู่ความสาเร็จได้
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพทางพลศึกษา ยึดมั่นในความมีน้าใจนักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีภาวะผู้นาจิตสาธารณะ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจ
ผู้อื่น สังคมของประเทศและของโลก
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ หลักการ ทฤษฎีและเข้าใจความก้าวหน้าของวิทยาการทางพลศึกษา การใช้การวิจัย
ในการแก้ปัญหาและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ และเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนไป
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางวิชาชีพพลศึกษา โดยประยุกต์แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี ทักษะกระบวนการต่างๆ และประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีสมรรถนะในการแก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานประจาได้อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถมีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหากลุ่ม มีภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตาม คิดริเริ่มในการ
แก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและกลุ่ม รับผิดชอบ เรียนรู้ พัฒนาตนและอาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข ความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป และเพื่อ
การวิจัยทางพลศึกษาในชั้นเรียน สามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติ งาน
ทางการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาได้อย่างเหมาะสม
2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง
อย่างบูรณาการ
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3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ข้าราชครูและครูเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
3.2 พนักงานกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3.3 นักกีฬาอาชีพ และผู้ฝึกสอนกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาต่างๆ
3.4 ธุรกิจกีฬา อาทิเช่น ร้านจาหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องกีฬา
3.5 อาชีพอิสระ อาทิเช่น ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้นาการออกกาลังกายและผู้นานันทนาการ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
103 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
60
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
40
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
20
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
103
2.1 กลุ่มวิชำชีพครู
ให้เรียน
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1011103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1022304

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 ผ่านมาก่อน)

1024903
1002802
1003803

ครุนิพนธ์
2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

1(0-2-1)
หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

2.2 กลุ่มวิชำเอก
2.2.1 วิชำบังคับเรียน
1141101
ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา
1142201
การบริหารและการจัดการทางพลศึกษา
1143207
การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
1143208
การจัดการเรียนรู้เกมและนันทนาการ
1143209
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
1141301
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางพลศึกษา
1143511
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
1144602
การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
1144603
นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา
1144703
พื้นฐานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
1144704
การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา
1141801
กิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ
1142801
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
1143210
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางสุขภาพ
1144001
การสัมมนาการเรียนรู้ทางพลศึกษา
2.2.2 วิชำเลือกเรียน
1141901
ยืดหยุ่นและยิมนาสติก
1141902
ว่ายน้า
1141903
กรีฑาลู่และลาน
1142904
กระบี่กระบอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

203

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

60
40

ไม่น้อยกว่ำ

20

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1142905
ฟุตบอล
2(1-2-3)
1142906
บาสเกตบอล
2(1-2-3)
1142907
วอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1143901
แบดมินตัน
2(1-2-3)
1143902
เซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
1143903
เทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
1143003
ค่ายพักแรม
2(1-2-3)
1143910
มวยไทย
2(1-2-3)
1143904
แฮนด์บอล
2(1-2-3)
1144902
ฟุตซอล
2(1-2-3)
1144903
โบว์ลิ่ง
2(1-2-3)
1144905
เทนนิส
2(1-2-3)
1144906
มวยสากล
2(1-2-3)
1144907
เปตอง
2(1-2-3)
1144908
การฝึกด้วยน้าหนัก
2(1-2-3)
1144909
การว่ายน้าช่วยชีวิต
2(1-2-3)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย
Bachelor of Education Program in Thai Language Teaching
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักการผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาไทย และเอกลักษณ์ไทย มีความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ มีความสามารถทางด้านการสอนภาษาไทย มีความผูกพันต่อท้องถิ่น สามารถบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการสอน
ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม มีคุณลักษณะความเป็นครูที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและสามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 มีความรอบรู้ทางด้านการสอนภาษาไทย และวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติการสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการใช้แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องใน
ศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
2.3 มีทักษะการจัดการเรียนรูว้ ิชาภาษาไทยที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
2.4 เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม
อย่างมีเหตุผลทีส่ มเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสือ่ สารและแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสม
2.6 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2.7 มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเอง สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งมีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ครูสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
3.2 ครูสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
3.3 นักวิชาการหรือบุคลากรด้านการศึกษา
3.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
3.5 ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการศึกษา
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
142 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
ให้เรียน
43
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู
ให้เรียน
31
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
63
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106
2.1 กลุ่มวิชำชีพครู
ให้เรียน
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1011103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1022304

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 ผ่านมาก่อน)

1024903
1002802
1003803

ครุนิพนธ์
2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

1(0-2-1)
หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

2.2 กลุ่มวิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
2.2.1 วิชำบังคับเรียน
ให้เรียน
1161101
หลักภาษาไทย
1161206
การฟัง การดู และการพูดสาหรับครูภาษาไทย
1161207
การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
1161208
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
1161401
พัฒนาการของภาษาไทย
1162101
ภาษาศาสตร์สาหรับครูภาษาไทย
1162102
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1162202
ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรค์สร้างงานเขียน
1162302
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
1163305
วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
1163402
คติชนวิทยา
1163501
การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1163608
การวิจัยในชั้นเรียน
1163804
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
2.2.2 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
1161302
แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
1162203
ศิลปะการอ่านออกเสียง
1162303
วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
1163302
ภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
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63
42

21

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

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

1163607
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
1163801
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1163803
การออกแบบการจัดการเรียนรูว้ ิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
1164201
หลักการสอนอ่านออกเขียนได้
3(2-2-5)
1164605
เพลงเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
1164702
โครงงานและสัมมนาการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
1540303
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ
Bachelor of Education Program in English Teaching
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู สามารถสร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข
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
มาตรฐานวิชาชีพครู
2.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สาหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
2.5 มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นางานในหน้ า ที่ และเส้ น ทางวิ ช าชี พให้ มี ค วามก้ า วหน้ าเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
3.2 นักวิชาการการศึกษาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.3 อาชีพอื่นๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
142 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
ให้เรียน
43
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู
ให้เรียน
31
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
63
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ นักศึกษำต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษระดับ C1

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106
2.1 กลุ่มวิชำชีพครู
ให้เรียน
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1011103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1022304

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 ผ่านมาก่อน)

1024903
1002802
1003803

ครุนิพนธ์
2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

1(0-2-1)
หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

2.2 กลุ่มวิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ
63
2.2.1 วิชำบังคับเรียน
ให้เรียน
42
1151103
การฟังและการพูดสาหรับครูภาษาอังกฤษ
1151301
หลักภาษาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
1151401
ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
1151601
วัฒนธรรมโลกสาหรับครูภาษาอังกฤษ
1151201
การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สาหรับครูภาษาอังกฤษ
1152401
สัทศาสตร์และสัทวิทยาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
1152501
วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
1152301
ไวยากรณ์ขั้นสูงสาหรับครูภาษาอังกฤษ
1152402
การแปลสาหรับครูภาษาอังกฤษ
1154201
การเขียนเชิงวิชาการสาหรับครูภาษาอังกฤษ
1153806
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
1153807
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1153809
การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1154902
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
2.2.2 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
21
1152801
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
1153810
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสาหรับเด็ก
1153808
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
1152701
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1153201
การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
1154307
ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1154103
กิจกรรมสร้างสรรค์และนันทนาการภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1154804
การจัดการเรียนรู้โดยสื่อบันเทิงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1154805
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการบูรณาการกับสาระการเรียนรูอ้ ื่น
3(2-2-5)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ นักศึกษำต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษระดับ C1
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ
Bachelor of Education Program in Elementary Education
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้วิชาการระดับประถมศึกษา มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู มีความสามารถในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมืออาชีพ
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่า งมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา
มีความคิดสร้างสรรค์และการค้นคว้าวิจัยเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตครูประถมศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
2.1 มีความรอบรู้ในวิชาการระดับประถมศึกษา และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา
2.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่นาไปสู่การพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา
2.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.4 มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพครูประถมศึกษา
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 นักวิชาการศึกษา
3.3 เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม
3.4 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
142 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
ให้เรียน
43
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู
ให้เรียน
31
หน่วยกิต
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
63
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
43
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
20
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106
2.1 กลุ่มวิชำชีพครู
ให้เรียน
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1011103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
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1022304

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 ผ่านมาก่อน)

1024903
1002802
1003803

ครุนิพนธ์
2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

1(0-2-1)
หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

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
วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจยั ในชัน้ เรียน
3(2-2-5)
2.2.1.2 พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษำ
1171104
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
3(2-2-5)
2.2.1.3 ภำษำไทยสำหรับครูประถมศึกษำ
1171201
ภาษาไทยสาหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1172201
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูแ้ ละจัดการชั้นเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
2.2.1.4 คณิตศำสตร์สำหรับครูประถมศึกษำ
1171305
คณิตศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1172304
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
2.2.1.5 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษำ
1171401
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1172401
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
2.2.1.6 สังคมศึกษำสำหรับครูประถมศึกษำ
1171501
สังคมศึกษาสาหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1172501
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
2.2.1.7 ภำษำอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษำ
1171601
ภาษาอังกฤษสาหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1172601
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
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2.2.1.8 สุขศึกษำและพลศึกษำสำหรับครูประถมศึกษำ
1172707
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
2.2.1.9 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษำ
1172801
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
2.2.1.10 กำรงำนอำชีพสำหรับครูประถมศึกษำ
1172901
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
2.2.2 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
20
หน่วยกิต
1171402
สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1173105
การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา
3(2-2-5)
1173106
สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1173107
การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1173108
การพัฒนาการอ่านและการเขียนสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี
ความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
1173102
การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
2(1-2-3)
1173401
สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กประถมศึกษา ตามแนว สสวท
3(2-2-5)
1173901
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1174105
กิจกรรมพัฒนาการคิดสาหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1174701
กิจกรรมเกมและนันทนาการสาหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษ
Bachelor of Education Program in Special Education
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตครูการศึกษาพิเศษ ที่สามารถบูรณาการความรู้ทางการศึกษาพิเศษ ทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีมา
พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาพิเศษในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ จัดการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ ที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
2.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทนใจ
กว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู
2.4 เป็นผู้ที่มีความสามารถบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนางานการศึกษาพิเศษในท้องถิ่น
2.5 เป็นผู้ที่มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ครูผู้สอนทางการศึกษาพิเศษในทุกสังกัด
3.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษาพิเศษ
3.3 เจ้าหน้าที่ในองค์ที่บริการทางการศึกษาพิเศษ
3.4 นักกระตุ้นพัฒนาการ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
142 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
ให้เรียน
43
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู
ให้เรียน
31
หน่วยกิต
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
63
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
41
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
22
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
106
2.1 กลุ่มวิชำชีพครู
ให้เรียน
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1011103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1022304

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 ผ่านมาก่อน)

1024903
1002802
1003803

ครุนิพนธ์
2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

1(0-2-1)
หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

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
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1082219
การคัดแยกและประเมินเด็กที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1082403
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
4(2-4-6)
1082504
เทคโนโลยี สื่อ และสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ 3(2-2-5)
1083316
การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
1083317
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
4(2-4-6)
1083318
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
4(2-4-6)
1083409
การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1083410
การสร้างเสริมการดารงชีวิตอิสระและทักษะอาชีพสาหรับบุคคลที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1083904
การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
1084409
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
3(2-2-5)
2.2.2 วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
22
หน่วยกิต
1081111
ภาษาอังกฤษสาหรับครูการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
1081201
การพัฒนาการพูด ภาษา และการสื่อความหมาย สาหรับเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1081408
สุขอนามัยและสวัสดิศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1082306
อักษรเบรลล์เบื้องต้น
2(1-2-3)
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1082307
ภาษามือเบื้องต้น
2(1-2-3)
1082308
การช่วยเหลือเฉพาะด้านสาหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา
2(1-2-3)
1082309
การช่วยเหลือเฉพาะด้านสาหรับเด็กออทิสติก
2(1-2-3)
1082402
กีฬา นันทนาการ และศาสตร์ทางเลือกสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ 3(2-2-5)
1082405
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเด็กที่มปี ัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
3(2-2-5)
1082509
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2(1-2-3)
1083315
การสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
2(1-2-3)
1084403
การแนะแนวและการให้คาปรึกษาผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ 2(1-2-3)
1084903
สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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สำระสำคัญของหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
หลักกำร
หลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยึ ด หลั ก มาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มุ่ ง ผลิ ต ก าลั ง คนที่ ส นอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการ กึ่งวิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาส
ให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนนาไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม
จุดมุ่งหมำย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะ ในหน่วยงาน ของรัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้
2. นาความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้
อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาการทางด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิตการประกอบอาชีพ สังคม และ
สภาพแวดล้อม
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติ และศรัทธาในการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพัฒนาสังคมได้
เป็นอย่างดี
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีจำนวนทังหมด 15 สำขำวิชำ ดังนี
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 6 สำขำวิชำ คือ
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาขาวิชาภาษาไทย
3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
5. สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
6. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 3 สำขำวิชำ คือ
1. สาขาวิชาดนตรีสากล
2. สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
3. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 2 สำขำวิชำ คือ
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 2 สำขำวิชำ คือ
1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
บัณฑิตมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ การศึกษาต่อและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงสู่
สังคมโลก
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไปใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
2.2 มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์
2.3 มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและ
อเมริกันและวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ การแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้คาศัพท์เฉพาะด้าน
2.4 มีความสามารถคิดและวิเคราะห์ โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะประเภท
ของข้อมูลภาษาอังกฤษที่นาเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ
2.5 มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการทางานของตนเองและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นา เข้าใจบทบาทของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความ
หลากหลายในสถานที่ทางานและสังคม
2.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูล
และองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 พนักงานในภาคธุรกิจการบริการ อาทิ การท่องเที่ยว การโรงแรม
3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.3 นักวิชาการทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)
3.4 เลขานุการและเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการทางาน
3.5 นักแปลและล่าม
3.6 นักเขียน
3.7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3.8 มัคคุเทศก์ (เมื่อได้ใบรับรองประกอบวิชาชีพนั้นๆ)
3.9 ประกอบอาชีพอิสระ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
97
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
21
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาแกนคณะ
ให้เรียน
3
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาแกนสาขา
ให้เรียน
18
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ให้เรียน
54
หน่วยกิต
2.2.1 กลุม่ วิชาทักษะภาษา
ให้เรียน
21
หน่วยกิต
2.2.2 กลุม่ วิชาภาษาศาสตร์
ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2.3 กลุม่ วิชาวรรณคดี
ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2.4 กลุม่ วิชาการแปล
ให้เรียน
9
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ากับ
รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล้ ว หรื อ เที ย บโอนผลการเรี ย นตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ นักศึกษำต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนภำษำอังกฤษในระดับ C1

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
2.1.1 วิชำแกนคณะ
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
2.1.2 วิชำแกนสำขำ
1551115
การฟัง-พูดเบื้องต้น
1551116
การอ่านเบื้องต้น
1551117
การเขียนเบื้องต้น
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน
ให้เรียน

97
21
3

ให้เรียน

18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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1551401
การแปลเบื้องต้น
1552208
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
1552323
วรรณคดีเบื้องต้น
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ให้เรียน
2.2.1 กลุ่มวิชำทักษะภำษำ
ให้เรียน
1551118
รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1551119
รูปและการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง
1552116
การฟัง-พูดขั้นสูง
1552117
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
1552118
การเขียนเรียงความ
1553113
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
1554110
การค้นคว้าอิสระ
2.2.2 กลุ่มวิชำภำษำศำสตร์
ให้เรียน
1552209
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
1553215
ระบบคาและระบบโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
1553216
ความหมายและการตีความในภาษาอังกฤษ
1554206
วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ
2.2.3 กลุ่มวิชำวรรณคดี
ให้เรียน
1552324
ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
1553332
ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
1553333
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
1554312
วรรณกรรมวิจารณ์
2.2.4 กลุ่มวิชำกำรแปล
ให้เรียน
1552403
การแปลระดับกลาง
1553407
การแปลระดับสูง
1554405
การแปลเอกสารด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
2.3 กลุ่มวิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนจำกกลุ่มวิชำต่อไปนี กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลำยกลุ่มรวมกัน
2.3.1 กลุ่มวิชำทักษะภำษำ
1552119
การอ่านออกเสียงในสถานการณ์ต่างๆ
1552120
การอ่านงานวิชาการ
1553114
การอภิปรายและการโต้วาที
1553115
การเขียนเชิงวิจารณ์
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54
21

12

12

9

15

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1553116
1554111
1553217
1554207
1554208
1554209
1554210
1552325
1552326
1552327
1553334
1553335
1554313
1554314
1554315
1552404
1552405
1553408
1553409
1554406
1554407
1552504
1552505
1552506
1552507
1552508
1553509
1553510
1553511

การเขียนเชิงสร้างสรรค์
สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ
2.3.2 กลุ่มภำษำศำสตร์
ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์ข้อความ
การประยุกต์ภาษาศาสตร์เพื่อการแปล
การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
สัมมนาภาษาศาสตร์
2.3.3 กลุ่มวรรณคดี
วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
การละครอังกฤษและอเมริกัน
วรรณกรรมแนวแฟนตาซี
วรรณกรรมเอเชีย
วรรณกรรมร่วมสมัย
วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม
วรรณกรรมของเชคสเปียร์
สัมมนาวรรณคดี
2.3.4 กลุ่มกำรแปล
การแปลเอกสารทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
การแปลข่าวและสารคดี
การแปลบทความวิชาการและงานวิจัย
การแปลวรรณกรรม
การแปลแบบล่าม
สัมมนาการแปล
2.3.5 กลุ่มภำษำอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเที่ยวในท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิง
ภาษาอังกฤษเพื่องานสานักงาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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1553512
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการด้านธุรกิจการบิน
1554502
สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่งดังต่อไปนี
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา

ให้เรียน

7

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

1554603
1554604

2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

1(45)
6(450)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา หรือ 1554603 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษ ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
Bachelor of Arts Program in Thai
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในสังคมและท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถทางภาษาไทย
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เจตคติ และทักษะในอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา โดยเฉพาะด้านภาษาและวรรณคดี
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความภูมิใจในภาษา วรรณกรรม และ
วรรณคดีไทย อันเป็นวัฒนธรรมของชาติ
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจาวัน
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการใช้ภาษาไทยในภาครัฐ
3.2 ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการใช้ภาษาไทยในภาคเอกชน
3.3 ประกอบอาชีพอิสระ
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
51
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
33
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่า
ด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
*หมำยเหตุ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษหรือจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 12 หน่วยกิต

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
- บังคับเรียน
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
- เลือกเรียน
1500117
การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500119
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500141
ภาษาอังกฤษสาหรับมนุษยศาสตร์
1500142
ภาษาอังกฤษสาหรับสังคมศาสตร์
1500135
คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500136
ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500137
สุนทรียศาสตร์
1500139
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

100
9
3

ไม่น้อยกว่ำ

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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1500143
การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500125
ระบบสังคมและการเมืองไทย
2500126
กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
2500127
ภูมิลักษณ์ชมุ ชน
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
- ทักษะกำรใช้ภำษำ
1542101
ศิลปะการฟังและการอ่าน
1542102
ศิลปะการพูดและการเขียน
- หลักภำษำและภำษำศำสตร์
1541201
ลักษณะภาษาไทย
1541202
ภาษาศาสตร์พื้นฐาน
1543208
พัฒนาการภาษาไทย
- วรรณคดีและวรรณกรรม
1541301
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
1542303
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา
1543305
วรรณคดีเอกของไทย
1543306
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
1544313
วรรณกรรมวิจารณ์
- ภำษำและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
1542401
ภาษาไทยกับสังคม
1543403
คติชนวิทยา
1543404
วรรณกรรมกับชีวิตและสังคม
1543405
วรรณกรรมท้องถิ่น
- กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรวิจัย
1541501
ภาษาไทยและสารสนเทศ
1544502
การวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
- ภำษำเพื่ออำชีพ
1543603
ภาษาไทยเพื่อบรรณาธิการกิจ
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51

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
- ทักษะกำรใช้ภำษำ
1542103
การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาภาษาไทย
1542104
การแต่งคาประพันธ์
1542105
การเขียนบันเทิงคดี
1542106
การเขียนสารคดี
1543107
การเขียนเชิงวิชาการ
- หลักภำษำและภำษำศำสตร์
1542203
สัทศาสตร์และสัทวิทยาในภาษาไทย
1542204
ระบบคาและวากยสัมพันธ์ในภาษาไทย
1542205
ภาษากับความหมายในภาษาไทย
1542206
ภาษาไทยปัจจุบัน
1542207
คายืมในภาษาไทย
1543209
พัฒนาการแบบเรียนไทย
1543210
ภาษาถิ่นไทย
- วรรณคดีและวรรณกรรม
1542302
วรรณคดีสมัยสุโขทัย
1542304
วรรณคดีสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1543307
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
1543308
คีตวรรณกรรม
1543309
พระราชนิพนธ์ในสมัยรัตนโกสินทร์
1543310
วรรณกรรมคาสอน
1543311
เรื่องสั้นและนวนิยายไทย
1543312
วรรณกรรมแปล
- ภำษำและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
1542402
จารึกและเอกสารโบราณภาษาไทยสมัยอยุธยา
- กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรวิจัย
1544503
สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย
- ภำษำเพื่ออำชีพ
1542601
ภาษาไทยสาหรับมัคคุเทศก์
1543602
ภาษาไทยสาหรับสื่อมวลชน
1543604
ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
1543605
ภาษาไทยธุรกิจ
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33

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 วิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา
6(640)
2.4.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ
1544801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
2(90)
1544802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
5(480)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียน มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น
Bachelor of Arts Program in Japanese
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น เข้าใจบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในฐานะผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในท้องถิ่น
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาความรู้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจบริบ ททางสั งคมและวัฒนธรรมญี่ ปุ่น สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ล่ามภาษาญี่ปุ่น
3.2 นักแปลภาษาญี่ปุ่น
3.3 พนักงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ
3.4 พนักงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
3.5 นักวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น
3.6 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐในส่วนงานวิเทศสัมพันธ์
3.7 อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับประเทศและภาษาญี่ปุ่น
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
103 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาแกนบังคับ
ให้เรียน
3
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาแกนเลือก
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
90
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
60
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
2.1.1 วิชำแกนบังคับ
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
2.1.2 วิชำแกนเลือก
1500117
การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500119
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500141
ภาษาอังกฤษสาหรับมนุษยศาสตร์
2500126
กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
2500127
ภูมิลักษณ์ชุมชน
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

103
6
3

ไม่น้อยกว่ำ

3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
90
หน่วยกิต
2.2.1 วิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
60
หน่วยกิต
1551115
การฟัง-พูดเบื้องต้น
3(2-2-5)
1561101
ภาษาญี่ปุ่น1
3(2-2-5)
1561102
ภาษาญี่ปุ่น2
3(2-2-5)
1561406
การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
1561407
การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
1562103
ภาษาญี่ปุ่น3
3(2-2-5)
1562104
ภาษาญี่ปุ่น4
3(2-2-5)
1562205
การอ่านภาษาญี่ปุ่น1
3(3-0-6)
1562206
การอ่านภาษาญี่ปุ่น2
3(3-0-6)
1562303
การเขียนภาษาญี่ปุ่น1
3(3-0-6)
1562408
การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
1562409
การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์
3(2-2-5)
1562501
ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3(3-0-6)
1562502
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
1563105
ภาษาญี่ปุ่น5
3(2-2-5)
1563106
ภาษาญี่ปุ่น6
3(2-2-5)
1563207
การอ่านภาษาญี่ปุ่น3
3(3-0-6)
1563303
การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย
3(2-2-5)
1563304
การแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น
3(2-2-5)
1564502
วัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น
3(3-0-6)
2.2.2 วิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรำยวิชำเลือกต่อไปนี ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต โดยให้มีจำนวนรวมรำยวิชำ
ที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนภำษำญี่ปุ่นรวมกันไม่น้อยกว่ำ 27 หน่วยกิต
1562503
การใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
3(3-0-6)
1563302
การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3(3-0-6)
1563306
การเขียนภาษาญี่ปุ่น2
3(3-0-6)
1563410
กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบทางการและไม่ทางการ
3(2-2-5)
1563412
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
3(2-2-5)
1563413
การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม1
3(2-2-5)
1563605
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ
3(2-2-5)
1563606
ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
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1563607
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
1563702
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับงานมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
1563704
เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
1563706
ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการด้านสุขภาพและสปา
3(3-0-6)
1563707
ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
1563901
ความรู้พื้นฐานในการทางานในภาคอุตสาหกรรม*
3(3-0-6)
1563902
ความรู้พื้นฐานในการทางานในภาคบริการ*
3(3-0-6)
1564108
ภาษาญี่ปุ่น7
3(2-2-5)
1564204
เรื่องคัดเฉพาะทางวรรณกรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
1564205
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
1564305
การแปลภาษาญี่ปุ่นในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
1564406
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3(2-2-5)
1564408
การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในหัวข้ออิสระ
3(2-2-5)
1564409
การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม2
3(2-2-5)
1564503
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
1564602
การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
1564603
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
1564604
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
1564709
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3(3-0-6)
*หมำยเหตุ ไม่ใช่วิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนภำษำญี่ปุ่น
2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เรียน
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น หรือกลุ่มสหกิจศึกษา หรือกลุ่มประสบการณ์
ในต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2.3.1 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพภำษำญี่ปุ่น
1564801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น
2(90)
1564802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น
5(350)
(ต้องเรียนวิชา 1564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปนุ่ ผ่านมาก่อน)

2.3.2 กลุ่มสหกิจศึกษำ
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9014801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
2.3.3 กลุ่มประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศ
1564803
ภาษาญี่ปุ่นผ่านประสบการณ์ในต่างประเทศ*
*หมำยเหตุ ผู้ที่จะเลือกวิชำนีต้องเป็นผู้ที่ไปศึกษำภำษำญี่ปุ่นในต่ำงประเทศเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ
9014801
9014802
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รำยวิชำเรียนเสริมไม่นับหน่วยกิต
1561109
พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น**
2(2-0-4)
** หมำยเหตุ ผู้ที่จะเลือกวิชำนีคือผู้ที่ไม่มีพืนฐำนควำมรู้ภำษำญี่ปุ่นมำก่อนหรือผู้ที่อำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำ
ให้ลงทะเบียนเรียน ประเมินผลกำรเรียนเป็น S หรือ U
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีน
Bachelor of Education Program in Teaching Chinese as a Foreign Language
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิ ต ครู ภ าษาจี น ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาจี น ตลอดจนมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประเทศจี น วั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร์ จี น มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พครู มี จิ ต สาธารณะ สามารถ
บู ร ณาการความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร มี ทัก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยีใน
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน มีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนมีความเข้าใจในทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตให้มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพครู มี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่ อวิ ช าการและวิ ชาชีพ
มีความอดทน ใจกว้าง มีจิตสาธารณะ สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขและมีความเชี่ยวชาญในการจัด การ
เรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ครู-อาจารย์สอนภาษาจีนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา
3.2 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
3.3 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
103 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
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 โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
103
2.1 กลุ่มวิชำชีพครู
ให้เรียน
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1001103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
1022304
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้
1024903
ครุนิพนธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

239

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
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1002802
1003803

2.1.2 วิชำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

2.2 กลุ่มวิชำเอก
2.2.1 วิชำบังคับเรียน
2151105
ระบบการออกเสียงภาษาจีน
2151106
ภาษาจีนระดับต้น1
2151107
ภาษาจีนระดับต้น2

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

60
40

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

(ต้องเรียนวิชา 2151106 ภาษาจีนระดับต้น1 ผ่านมาก่อน)

2152101

ภาษาจีนระดับกลาง

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 2151107 ภาษาจีนระดับต้น2 ผ่านมาก่อน)

2152208

ภาษาจีนระดับสูง

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 2152101 ภาษาจีนระดับกลาง ผ่านมาก่อน)

2151202
2152209

การฟังและการพูดภาษาจีน1
การฟังและการพูดภาษาจีน2

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

(ต้องเรียนวิชา 2151202 การฟังและการพูดภาษาจีน1 ผ่านมาก่อน)

2152210
2152211
2153204

การอ่านภาษาจีน
การเขียนภาษาจีน
การแปลภาษาจีน

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

(ต้องเรียนวิชา 2153404 ไวยากรณ์จีน ผ่านมาก่อน)

2153404

ไวยากรณ์จีน

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 2152101 ภาษาจีนระดับกลาง ผ่านมาก่อน)

2153505
2153506
2154605
2152102
2152212
2152401

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนและวัฒนธรรมจีน
ประวัติศาสตร์จีน
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
2.2.2 วิชำเลือกเรียน
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
ภาษาจีนจากสื่อสารสนเทศ
สัทศาสตร์ภาษาจีน
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ไม่น้อยกว่ำ

20

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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2152501
2153101
2153201

ศิลปะการเขียนพู่กันจีน
สานวนและสุภาษิตจีน
การอ่านภาษาจีนเชิงวิชาการ

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

(ต้องเรียนวิชา 2152210 การอ่านภาษาจีน ผ่านมาก่อน)

2153202

การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 2152211 การเขียนภาษาจีน ผ่านมาก่อน)

2153203

ภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 2152209 การฟังและการพูดภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน)

2153302
2153507
2153508
2153509
2153609
2153610
2154201

วรรณคดีจีน
ศิลปะและดนตรีจีน
ก้าวทันจีนยุคปัจจุบัน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมไทย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน
วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน
การนาเสนอด้วยภาษาจีน

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

(ต้องเรียนวิชา 2152209 การฟังและการพูดภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน)

2154202

การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 2152209 การฟังและการพูดภาษาจีน2 ผ่านมาก่อน)

2154203
2154204
2154401
2154606

ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
3(2-2-5)
การแปลภาษาจีนขั้นสูง (ต้องเรียนวิชา 2153204 การแปลภาษาจีน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
ภาษาจีนคลาสสิก
2(2-0-4)
การแปลภาษาจีนแบบล่าม
3(2-2-5)
(ต้องเรียนวิชา 2152208 ภาษาจีนระดับสูง ผ่านมาก่อน)

2154607
คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันจีน
3(2-2-5)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชนและสังคม
Bachelor of Arts Program in Community and Social Development
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
บัณฑิตมีความรู้ในศาสตร์การพัฒนาสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ควบคู่กับการมี
จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม ดังอุดมคติของหลักสูตร “สร้างจิตอาสา พัฒนาความรู้ เชิดชูศักยภาพชุมชนและสังคม”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 องค์กรชุมชนท้องถิ่น และการทางานในภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงชุมชนและ
สังคม
2.3 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ พร้อมจะนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม
2.4 เพื่อเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าด้านการพัฒนาสังคม โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/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
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
54
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิ ชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
บังคับเรียน
1500142
ภาษาอังกฤษสาหรับสังคมศาสตร์
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
เลือกเรียน
1500117
การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500119
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500135
คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500136
ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500137
สุนทรียศาสตร์
1500139
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน
ให้เรียน

100
15
9

ไม่น้อยกว่ำ

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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1500141
ภาษาอังกฤษสาหรับมนุษยศาสตร์
1500143
การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500125
ระบบสังคมและการเมืองไทย
2500126
กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
2500127
ภูมิลักษณ์ชมุ ชน
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
2531104
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
2531105
ชุมชนศึกษา
2531204
ทักษะขั้นพืน้ ฐานสาหรับนักพัฒนา
2531205
กระบวนการพัฒนาชุมชน
2532107
การพัฒนาสังคม
2532108
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์
2532109
จิตวิทยากับการพัฒนา
2532208
การศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดาริเพื่อการพัฒนา
2532209
อยุธยากับการพัฒนาเมืองมรดกโลก
2533209
ผู้ประกอบการสังคมและวิสาหกิจชุมชน
2533211
การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา
2533212
งานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2533318
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
2533319
การวิจัยภาคสนาม
2533512
นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา
2534101
พลวัตการพัฒนาสังคมชนบทและเมือง
2534214
สัมมนาประเด็นสาคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม
2534315
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานพัฒนา
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
1501201
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับนักพัฒนาสังคม
2531106
สังคมศาสตร์กับการพัฒนา
2531207
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
2532110
มานุษยวิทยากับการพัฒนา
2532111
ประชากรศึกษากับการพัฒนา
2532213
ปัญหาสังคม
2532214
สวัสดิการสังคม
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54

24

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2532215
การพัฒนาศักยภาพผู้นา
2533103
ทฤษฎีทางสังคมกับการพัฒนา
2533104
มิติทางเพศกับการพัฒนาสังคม
2533208
การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรทางสังคม
2533210
กระบวนการคิดและการสื่อสารในงานพัฒนา
2533320
นวัตกรรมกับการพัฒนาสังคม
2533404
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
2533513
ประชาสังคมโลกกับการพัฒนา
2533514
การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น
2534102
การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมไทย
2534215
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
2534216
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูส้ ูงอายุ
2534408
ชาติพันธุ์กับการพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม
2534511
การกระจายอานาจกับการพัฒนาท้องถิ่นไทย
2534512
การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา

ให้เรียน

7

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

2534603
2534604

2.4.2 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับนักพัฒนา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักพัฒนา

2(90)
5(480)

(ต้องเรียนวิชา 2534603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักพัฒนา ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสหวิทยำกำรอิสลำมเพื่อกำรพัฒนำ
Bachelor of Arts Program in Islamic Interdisciplinary for Development
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตรคือ “บูรณาการศาสตร์ เปรื่องปราดด้านเนื้อหา ก้าวล้านาวิชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย”
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิ ต
ในท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต มุ ส ลิ ม ได้ แ ก่ ศาสนา สั ง คม ภาษาและศิ ล ปะ นิ ติ ศ าสตร์
การบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรให้มีความสามารถด้านวิชาอาชีพ เพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการบุค ลากรด้ านอิ สลามศึก ษา ธุ ร กิ จ อิ สลาม อุ ต สาหกรรมหะลาล การเงิ น การธนาคารอิ สลาม สหกรณ์อิสลาม
การบริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากตะวันออกกลาง และการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตมุสลิม โดยนาความรู้ที่หลากหลายดังกล่าว
มาเชื่อมโยงและบูรณาการ รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และตลาดแรงงานในปัจจุบันตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและประเทศ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ทั้งด้าน
ปฏิบัติศาสนกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ
2.2 เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และสามารถทางานเป็นหมู่คณะ
2.3 เพื่ อ เสริ ม สร้ างบั ณ ฑิ ต ให้ มี ทัก ษะทางด้ านเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ ภาษาอั งกฤษ วั ฒ นธรรม ทั ศ นคติ ให้ มี
บุคลิกภาพการเป็นนักบริการที่ดี
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 วิทยากรด้านศาสนาอิสลาม
3.2 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านมุสลิมศึกษา
3.3 ผู้สอนหรือนักวิชาการในสถานศึกษาอิสลาม
3.4 บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
3
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
48
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
42
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ * บังคับให้นักศึกษำเรียนวิชำภำษำอังกฤษ จำนวน 12 หน่วยกิต

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
2571105
พื้นฐานอัลกุรอาน
2571106
หลักศรัทธาอิสลาม
2571107
จริยธรรมเพื่อการทางาน
2572104
หลักการพิจารณาอัลหะดีษ
2572205
ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2572206
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจหะลาล
2572207
ภาษาอาหรับเบื้องต้น
2572309
ข้อกาหนดหะลาลและหะรอมในชีวิตประจาวัน
2572404
เศรษฐศาสตร์จุลภาคอิสลาม
2573104
สันติศึกษา
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

100
3

ให้เรียน

48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2573105
โลกทัศน์อิสลาม
2573106
ประวัติศาสตร์อิสลาม
2573401
ระบบการเงินอิสลาม
2573402
การจัดการอุตสาหกรรมหะลาล
2574501
อิสลามกับวิทยาศาสตร์หะลาล
2573702
วิธีวิจัยในสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนวิชำในแต่ละกลุ่มต่อไปนี
กลุ่มที่ 1 รำยวิชำด้ำนศำสนำและสังคม
2571108
การพัฒนาในอิสลาม
2572103
อรรถาธิบายอัลกุรอาน
2572105
อรรถาธิบายอัลหะดีษ
2574101
ชีวประวัติศาสดามุฮัมมัด
2574102
อารยธรรมอิสลาม
2574103
การเมืองการปกครองในอิสลาม
2574104
ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศตะวันออกกลาง
2574105
การพัฒนาชุมชนมุสลิม
2574106
ภาวะผู้นามุสลิม
2574107
การสัมมนาในสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
2574108
การบริการหัจญ์และอุมเราะฮ์
2574109
การประกันภัยตะกาฟุล
กลุ่มที่ 2 รำยวิชำด้ำนภำษำและศิลปะ
2572204
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
2572208
ภาษาอาหรับขั้นสูง
2573207
ภาษาอาหรับในชีวิตประจาวัน
2573208
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวหะลาล
2573209
ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยวหะลาล
2574205
อักษรวิจิตรอาหรับในศิลปะอิสลาม
2574206
การเขียนอักษรนัสค์ส
2574207
การออกแบบศิลปะอิสลาม
2574208
การสร้างงานอักษรวิจิตรอาหรับบนวัสดุ
2574209
ศิลปะการพูดสาหรับมุสลิม
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42

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

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2571303
2572310
2572311
2572405
2572406
2573403
2573404
2574402
2574403
2574404
3521104
3531101
3541101
3591101
3631101
1032101
2572504
2573503
2573504
1011107
1023212
2573601
2574604
2574605
2574606

กลุ่มที่ 3 รำยวิชำด้ำนนิติศำสตร์
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม
กฎหมายธุรกิจอิสลาม
กลุ่มที่ 4 รำยวิชำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์มหภาคอิสลาม
อิสลามกับเศรษฐกิจพอเพียง
การตลาดตะวันออกกลาง
การบริหารธุรกิจอิสลาม
ธุรกิจการท่องเที่ยวหะลาล
การเงินและการธนาคารอิสลาม
การจัดการโลจิสติกส์หะลาล
หลักการบัญชี
การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี ผ่านมาก่อน)
หลักการตลาด
หลักเศรษฐศาสตร์
ความรู้พื้นฐานในงานโรงแรมและธุรกิจบริการ
กลุ่มที่ 5 รำยวิชำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
ดาราศาสตร์ในชีวิตประจาวันมุสลิม
อิสลามกับการแพทย์
กลุ่มที่ 6 รำยวิชำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
การสอนอิสลามศึกษา
การสอนการเขียนภาษาอาหรับ
การสอนการอ่านอัลกุรอาน
การสอนภาษามลายูเพื่ออิสลามศึกษา
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่งดังต่อไปนี
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่ำ

7

หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

2574703
2574704

2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา

2(90)
5(320)

(ต้องเรียนวิชา 2574703 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ * บังคับให้นักศึกษำเรียนวิชำภำษำอังกฤษ จำนวน 12 หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์
Bachelor of Arts Program in History
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ และบู ร ณาการความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูท้ างประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์อยุธยาและสามารถนาความรู้
ทางประวัติศาสตร์ไปประกอบอาชีพได้
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ สามารถบูรณาการประวัติศาสตร์เข้ากับศาสตร์
สาขาอื่น
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/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
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
124 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
88
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
3
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาบังคับ
ให้เรียน
66
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
88
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
3
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
2.2 กลุ่มวิชำบังคับ
ให้เรียน
66
1641105
ประวัติศาสตร์ไทยก่อนคริสต์ศตวรรษที1่ 3
1641303
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนคริสต์ศตวรรษที่16
1641304
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16 ถึงปัจจุบัน
1641403
ประวัตศิ าสตร์ยุโรปก่อนคริสต์ศตวรรษที่16
1641404
ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16 ถึงปัจจุบัน
1642104
ประวัตศิ าสตร์ไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13 ถึง18
1642105
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที1่ 8 ถึงปัจจุบัน
1642106
ประวัติศาสตร์อยุธยา
1642201
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
1642303
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
1642305
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้และตะวันออกกลาง
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1642404
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
1642506
โบราณคดีเบื้องต้น
1642507
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
1643110
อยุธยาในเอกสารต่างชาติ
1643114
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
1643115
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา
1643116
ชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมอยุธยา
1643201
อยุธยามรดกโลก
1643502
ประวัติศาสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์
1643503
พิพิธภัณฑสถานวิทยา
1644501
สัมมนาประวัติศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
1643117
ประวัติศาสตร์ศิลปะและวรรณกรรมอยุธยา
1643118
การรับรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาในสังคมไทย
1643119
ประวัติศาสตร์บูรพมหากษัตริย์ของไทยในสมัยอยุธยา
1643512
การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
1643713
การเขียนสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
1643714
ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว
1643715
ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์
1644103
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา
1644708
ประวัติศาสตร์กับมานุษยวิทยา
1644709
ประวัติศาสตร์เพศสภาพ
1644110
ปัญหาในประวัติศาสตร์ไทย
1644111
ประวัติศาสตร์ในงานวรรณกรรม
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เรียน
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา

12

7

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
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1644603
1644604

2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประวัติศาสตร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประวัติศาสตร์

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 1644603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประวัตศิ าสตร์ ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีศึกษำ
Bachelor of Education Program in Music Education
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตครูดนตรีศึกษาที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบูรณาการความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็ น ผู้ ที่มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ านดนตรี ศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผล
ให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
2.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจ
กว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู
2.4 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์เพื่อการปฏิบัติงานจริง
2.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่สาหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ครู-อาจารย์สอนดนตรีในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
3.2 ครูในโรงเรียนสอนเฉพาะทางด้านดนตรี
3.3 วิทยากรสอนและฝึกอบรมทางด้านดนตรี
3.4 นักวิชาการศึกษาทางด้านดนตรีสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
3.5 ครูผู้สอนหรือผูจ้ ัดการโรงเรียนดนตรีเอกชน
3.6 นักวิชาการนันทนาการสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
3.7 นักดนตรีหรือเจ้าหน้าทีห่ ้องปฏิบัติการทางด้านดนตรีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3.8 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
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 โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
103
2.1 กลุ่มวิชำชีพครู
ให้เรียน
43
2.1.1 วิชำชีพครู
ให้เรียน
31
1011103
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1011108
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
1021101
การพัฒนาหลักสูตร
1031102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043201
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1051201
จิตวิทยาสาหรับครู
1062201
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1022303
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู1้
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1022304

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2้

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 1022303 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้1 ผ่านมาก่อน)

1024903
1002802
1003803

ครุนิพนธ์
2.1.2 วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

ให้เรียน

12

1(0-2-1)
หน่วยกิต
2(90)
2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1002802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ผ่านมาก่อน)

1003804

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

2(90)

(ต้องเรียนวิชา 1003803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ผ่านมาก่อน)

1004805

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

6(290)

(ต้องเรียนวิชา 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ผ่านมาก่อน)

2.2 วิชำเอก
2.2.1 วิชำบังคับ
1500135
คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500137
สุนทรียศาสตร์
2061115
ทฤษฎีดนตรีไทย
2061309
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
2062119
ประวัติดนตรีไทย
2062334
ประวัติดนตรีตะวันตก
2061235
ทักษะฆ้องวงใหญ่ขั้นพื้นฐาน
2061250
ทักษะขับร้องไทยขั้นพื้นฐาน
2061439
ทักษะเปียโนขั้นพื้นฐาน
2062441
การขับร้องประสานเสียง
2061602
หลักและวิธีการสอนดนตรีศึกษา
2063631
การจัดการวงดนตรีสาหรับครูดนตรี
2063330
ดนตรีโลก
2063902
วิธีวิจัยทางดนตรี
2064606
สัมมนาทางดนตรีศึกษา
2064909
การเสนอผลงานทางดนตรี
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ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

60
40

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2061236
2061237

2.2.2 วิชำเลือกเรียน
ก. วิชำทักษะเครื่องเอก
เลือกเรียน 1 กลุ่ม จากรายวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มทักษะเครื่องไทย
ทักษะเครื่องสายไทย1
ทักษะเครื่องสายไทย2

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

20
10

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(0-4-2)
2(0-4-2)

(ต้องเรียนวิชา 2061236 ทักษะเครื่องสายไทย1 ผ่านมาก่อน)

2062234

ทักษะเครื่องสายไทย3

2(0-4-2)

(ต้องเรียนวิชา 2061237 ทักษะเครื่องสายไทย2 ผ่านมาก่อน)

2062235

ทักษะเครื่องสายไทย4

2(0-4-2)

(ต้องเรียนวิชา 2062234 ทักษะเครื่องสายไทย3 ผ่านมาก่อน)

2063224

ทักษะเครื่องสายไทย5

2(0-4-2)

(ต้องเรียนวิชา 2062235 ทักษะเครื่องสายไทย4 ผ่านมาก่อน)

2061238
2061239
2062236
2062237
2063225
2061240
2061241
2062238
2062239
2063226
2061242
2061243
2062240
2062241
2063227
2061244
2061245

2) กลุ่มทักษะปี่พำทย์
ทักษะปี่พาทย์1
ทักษะปี่พาทย์2 (ต้องเรียนวิชา 2061238 ทักษะปี่พาทย์1 ผ่านมาก่อน)
ทักษะปี่พาทย์3 (ต้องเรียนวิชา 2061239 ทักษะปี่พาทย์2 ผ่านมาก่อน)
ทักษะปี่พาทย์4 (ต้องเรียนวิชา 2062236 ทักษะปี่พาทย์3 ผ่านมาก่อน)
ทักษะปี่พาทย์5 (ต้องเรียนวิชา 2062237 ทักษะปี่พาทย์4 ผ่านมาก่อน)
3) กลุ่มทักษะเครื่องเป่ำไทย
ทักษะเครื่องเป่าไทย1
ทักษะเครื่องเป่าไทย2 (ต้องเรียนวิชา 2061240 ทักษะเครื่องเป่าไทย1 ผ่านมาก่อน)
ทักษะเครื่องเป่าไทย3 (ต้องเรียนวิชา 2061241 ทักษะเครื่องเป่าไทย2 ผ่านมาก่อน)
ทักษะเครื่องเป่าไทย4 (ต้องเรียนวิชา 2062238 ทักษะเครื่องเป่าไทย3 ผ่านมาก่อน)
ทักษะเครื่องเป่าไทย5 (ต้องเรียนวิชา 2062239 ทักษะเครื่องเป่าไทย4 ผ่านมาก่อน)
4) กลุ่มทักษะขิมไทย
ทักษะขิมไทย1
ทักษะขิมไทย2 (ต้องเรียนวิชา 2061242 ทักษะขิมไทย1 ผ่านมาก่อน)
ทักษะขิมไทย3 (ต้องเรียนวิชา 2061243 ทักษะขิมไทย2 ผ่านมาก่อน)
ทักษะขิมไทย4 (ต้องเรียนวิชา 2062240 ทักษะขิมไทย3 ผ่านมาก่อน)
ทักษะขิมไทย5 (ต้องเรียนวิชา 2062241 ทักษะขิมไทย4 ผ่านมาก่อน)
5) กลุ่มทักษะขับร้องไทย
ทักษะขับร้องไทย1
ทักษะขับร้องไทย2 (ต้องเรียนวิชา 2061244 ทักษะขับร้องเพลงไทย1 ผ่านมาก่อน)
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2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
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2062242
2062243
2063228
2061440
2061441
2062442
2062443
2063429
2061442
2061443
2062444
2062445
2063430
2061444
2061445
2062446
2062447
2063431
2061446
2061447

ทักษะขับร้องไทย3 (ต้องเรียนวิชา 2061245 ทักษะขับร้องเพลงไทย2 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2)
ทักษะขับร้องไทย4 (ต้องเรียนวิชา 2062242 ทักษะขับร้องเพลงไทย3 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2)
ทักษะขับร้องไทย5 (ต้องเรียนวิชา 2062243 ทักษะขับร้องเพลงไทย4 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2)
6) กลุ่มทักษะกีตำร์
ทักษะกีตาร์1
2(0-4-2)
ทักษะกีตาร์2 (ต้องเรียนวิชา 2061440 ทักษะกีตาร์1 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
ทักษะกีตาร์3 (ต้องเรียนวิชา 2061441 ทักษะกีตาร์2 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
ทักษะกีตาร์4 (ต้องเรียนวิชา 2061442 ทักษะกีตาร์3 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
ทักษะกีตาร์5 (ต้องเรียนวิชา 2062443 ทักษะกีตาร์4 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
7) กลุ่มทักษะเครื่องสำยสำกล
ทักษะเครื่องสายสากล1
2(0-4-2)
ทักษะเครื่องสายสากล2 (ต้องเรียนวิชา 2061442 ทักษะเครื่องสายสากล1 ผ่านมาก่อน)2(0-4-2)
ทักษะเครื่องสายสากล3 (ต้องเรียนวิชา 2061443 ทักษะเครื่องสายสากล2 ผ่านมาก่อน)2(0-4-2)
ทักษะเครื่องสายสากล4 (ต้องเรียนวิชา 2062444 ทักษะเครื่องสายสากล3 ผ่านมาก่อน) 2(0-4-2)
ทักษะเครื่องสายสากล5 (ต้องเรียนวิชา 2062445 ทักษะเครื่องสายสากล4 ผ่านมาก่อน)2(0-4-2)
8) กลุ่มทักษะเครื่องลมไม้
ทักษะเครื่องลมไม้1
2(0-4-2)
ทักษะเครื่องลมไม้2 (ต้องเรียนวิชา 2061444 ทักษะเครื่องลมไม้1 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
ทักษะเครื่องลมไม้3 (ต้องเรียนวิชา 2061445 ทักษะเครื่องลมไม้2 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
ทักษะเครื่องลมไม้4 (ต้องเรียนวิชา 2062446 ทักษะเครื่องลมไม้3 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
ทักษะเครื่องลมไม้5 (ต้องเรียนวิชา 2062447 ทักษะเครื่องลมไม้4 ผ่านมาก่อน)
2(0-4-2)
9) กลุ่มทักษะเครื่องทองเหลือง
ทักษะเครื่องทองเหลือง1
2(0-4-2)
ทักษะเครื่องทองเหลือง2
2(0-4-2)
(ต้องเรียนวิชา 2061446 ทักษะเครื่องทองเหลือง1 ผ่านมาก่อน)

2062448

ทักษะเครื่องทองเหลือง3

2(0-4-2)

(ต้องเรียนวิชา 2061447 ทักษะเครื่องทองเหลือง2 ผ่านมาก่อน)

2062449

ทักษะเครื่องทองเหลือง4

2(0-4-2)

(ต้องเรียนวิชา 2062448 ทักษะเครื่องทองเหลือง3 ผ่านมาก่อน)

2063432

ทักษะเครื่องทองเหลือง5

2(0-4-2)

(ต้องเรียนวิชา 2062449 ทักษะเครื่องทองเหลือง4 ผ่านมาก่อน)

2061448
2061449

10) กลุ่มทักษะคีย์บอร์ด
ทักษะคีย์บอร์ด1
ทักษะคีย์บอร์ด2 (ต้องเรียนวิชา 2061448 ทักษะคีย์บอร์ด1 ผ่านมาก่อน)
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2062450
2062451
2063433
2061450
2061451
2062452
2062453
2063434
2061452
2061453
2062454
2062455
2063435
2061246
2061247
2061248
2061249
2061454
2061455
2061456
2061457
2061458
2061459
2014102
2062120
2062121
2062122
2063111

ทักษะคีย์บอร์ด3 (ต้องเรียนวิชา 2061449 ทักษะคีย์บอร์ด2 ผ่านมาก่อน)
ทักษะคีย์บอร์ด4 (ต้องเรียนวิชา 2062450 ทักษะคีย์บอร์ด3 ผ่านมาก่อน)
ทักษะคีย์บอร์ด5 (ต้องเรียนวิชา 2062451 ทักษะคีย์บอร์ด4 ผ่านมาก่อน)
11) กลุ่มทักษะเครื่องกระทบ
ทักษะเครื่องกระทบ1
ทักษะเครื่องกระทบ2 (ต้องเรียนวิชา 2061450 ทักษะเครื่องกระทบ1 ผ่านมาก่อน)
ทักษะเครื่องกระทบ3 (ต้องเรียนวิชา 2061451 ทักษะเครื่องกระทบ2 ผ่านมาก่อน)
ทักษะเครื่องกระทบ4 (ต้องเรียนวิชา 2062452 ทักษะเครื่องกระทบ3 ผ่านมาก่อน)
ทักษะเครื่องกระทบ5 (ต้องเรียนวิชา 2062453 ทักษะเครื่องกระทบ4 ผ่านมาก่อน)
12) กลุ่มทักษะขับร้องสำกล
ทักษะขับร้องสากล1
ทักษะขับร้องสากล2 (ต้องเรียนวิชา 2061452 ทักษะขับร้องสากล1 ผ่านมาก่อน)
ทักษะขับร้องสากล3 (ต้องเรียนวิชา 2061453 ทักษะขับร้องสากล2 ผ่านมาก่อน)
ทักษะขับร้องสากล4 (ต้องเรียนวิชา 2062454 ทักษะขับร้องสากล3 ผ่านมาก่อน)
ทักษะขับร้องสากล5 (ต้องเรียนวิชา 2062455 ทักษะขับร้องสากล4 ผ่านมาก่อน)
ข. วิชำทักษะเครื่องโท
ไม่น้อยกว่ำ 2
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่ซ้ากับทักษะเครื่องมือเอก
ทักษะเครื่องสายไทยขั้นพื้นฐาน
ทักษะปี่พาทย์ขั้นพื้นฐาน
ทักษะเครื่องเป่าไทยขั้นพื้นฐาน
ทักษะขิมขั้นพื้นฐาน
ทักษะกีตาร์ขั้นพื้นฐาน
ทักษะเครือ่ งสายสากลขั้นพื้นฐาน
ทักษะเครื่องลมไม้ขั้นพื้นฐาน
ทักษะเครื่องทองเหลืองขั้นพื้นฐาน
ทักษะเครื่องกระทบขั้นพื้นฐาน
ทักษะขับร้องสากลขั้นพื้นฐาน
ค. วิชำเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
8
ศิลปะนาฏดุริยางค์สร้างสรรค์
จังหวะและหน้าทับในดนตรีไทย
ดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านไทย
การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย
การวิเคราะห์เพลงไทย
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2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
หน่วยกิต
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
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2063112
วงมโหรี
3(2-2-5)
2063113
วงเครื่องสายไทย
3(2-2-5)
2063114
วงปี่พาทย์
3(2-2-5)
2063115
วงปี่พาทย์มอญ
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
คอมพิวเตอร์สาหรับนักดนตรี
2(1-2-3)
2062336
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2
3(3-0-6)
2062337
การเรียบเรียงเสียงประสาน
3(3-0-6)
2062338
หลักการโยธวาทิต
2(1-2-3)
2062339
การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องดนตรีสากล
2(1-2-3)
2063330
สวนศาสตร์ดนตรี
2(1-2-3)
2063331
คีตปฏิภาณ
2(0-4-2)
2062456
ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก1
1(0-2-1)
2063436
ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก2
1(0-2-1)
2063511
ดนตรีบาบัด
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
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีสำกล
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Western Music
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร

มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญดนตรีสากล
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้เชี่ยวขาญด้านดนตรีสากล สามารถนาความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางดนตรีได้อย่าง
ภาคภูมิ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางดนตรีสากล
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นสื่อกลางการ
เรียนรู้เพิ่มพูนสมรรถนะทางดนตรีสากล
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 นักประกอบธุรกิจดนตรี
3.2 นักผลิตผลงานทางดนตรี
3.3 นักประพันธ์เพลง/นักเรียบเรียงเสียงประสาน
3.4 ครูสอนดนตรี
3.5 นักร้อง/นักดนตรีอาชีพ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
บังคับเรียน
3
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
บังคับเรียน
63
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
2.2.1 วิชำบังคับ
ก. กลุ่มวิชำทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้
2071103
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก1
2071104
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2

ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
บังคับเรียน

94
3

ไม่น้อยกว่ำ
บังคับเรียน

84
63
41

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

(ต้องเรียนวิชา 2071103 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก1 ผ่านมาก่อน)

2072104

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก3

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 2071104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก2 ผ่านมาก่อน)

2072105

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก4

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 2072104 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก3 ผ่านมาก่อน)

2072201
2072202

ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น
ประวัติศาสตร์ดนตรีประชานิยม
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2072304
2072601
2073111
2073112
2073701
2073702
2073901
2074901
2071501
2071502
2071503
2071504

เทคโนโลยีทางดนตรีเบื้องต้น
การสอนและการเรียนรู้ดนตรีเบื้องต้น
การประพันธ์ดนตรี
การเรียบเรียงเครื่องดนตรีสาหรับวงดุริยางค์
บทเพลงพระราชนิพนธ์
ธุรกิจดนตรีสร้างสรรค์
ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี
การนาเสนอผลงานด้านดนตรี
ข. กลุ่มวิชำทักษะกำรปฏิบตั พิ ืนฐำนทำงดนตรี
โสตทักษะ1
โสตทักษะ2 (ต้องเรียนวิชา 2071501 โสตทักษะ1 ผ่านมาก่อน)
ทักษะคีย์บอร์ดพื้นฐาน1
ทักษะคีย์บอร์ดพื้นฐาน2

10

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

(ต้องเรียนวิชา 2071503 ทักษะคีย์บอร์ดพื้นฐาน1ผ่านมาก่อน)

2071505
2071506

การขับร้องประสานเสียง1
การขับร้องประสานเสียง2

1(0-2-1)
1(0-2-1)

(ต้องเรียนวิชา 2071505 การขับร้องประสานเสียง1 ผ่านมาก่อน)

2072501

การขับร้องประสานเสียง3

1(0-2-1)

(ต้องเรียนวิชา 2071506 การขับร้องประสานเสียง2 ผ่านมาก่อน)

2072502

การขับร้องประสานเสียง4

1(0-2-1)

(ต้องเรียนวิชา 2072501 การขับร้องประสานเสียง3 ผ่านมาก่อน)

2072503
2072504

ปฏิบัติรวมวง1
ปฏิบัติรวมวง2

1(0-2-1)
1(0-2-1)

(ต้องเรียนวิชา 2072503 ปฏิบัตริ วมวง1 ผ่านมาก่อน)

2071401
2071402
2072401
2072402

ค. กลุ่มวิชำปฏิบัติเครื่องดนตรีหลัก
12
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนปฏิบัติจากเครื่องดนตรีต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียวตลอดหลักสูตร
กลุ่มขับร้อง
ขับร้อง1
3(2-2-5)
ขับร้อง2 (ต้องเรียนวิชา 2071401 ขับร้อง1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ขับร้อง3 (ต้องเรียนวิชา 2071402 ขับร้อง2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ขับร้อง4 (ต้องเรียนวิชา 2072401 ขับร้อง3 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
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2071403
2071404
2072403
2072404
2071405
2071406
2072405
2072406
2071407
2071408
2072407
2072408
2071409
2071410
2072409
2072410
2071411
2071412
2072411
2072412
2071413
2071414
2072413
2072414

กลุ่มเครื่องเป่ำลมไม้
เครื่องลมไม้1
เครื่องลมไม้2 (ต้องเรียนวิชา 2071403 เครื่องลมไม้1 ผ่านมาก่อน)
เครื่องลมไม้3 (ต้องเรียนวิชา 2071404 เครื่องลมไม้2 ผ่านมาก่อน)
เครื่องลมไม้4 (ต้องเรียนวิชา 2072403 เครื่องลมไม้3 ผ่านมาก่อน)
กลุ่มเครื่องเป่ำลมทองเหลือง
เครื่องทองเหลือง1
เครื่องทองเหลือง2 (ต้องเรียนวิชา 2071405 เครื่องทองเหลือง1 ผ่านมาก่อน)
เครื่องทองเหลือง3 (ต้องเรียนวิชา 2071406 เครื่องทองเหลือง2 ผ่านมาก่อน)
เครื่องทองเหลือง4 (ต้องเรียนวิชา 2072405 เครื่องทองเหลือง3 ผ่านมาก่อน)
กลุ่มคีย์บอร์ด
คีย์บอร์ด1
คีย์บอร์ด2
(ต้องเรียนวิชา 2071407 คีย์บอร์ด1 ผ่านมาก่อน)
คีย์บอร์ด3
(ต้องเรียนวิชา 2071408 คีย์บอร์ด2 ผ่านมาก่อน)
คีย์บอร์ด4
(ต้องเรียนวิชา 2072407 คีย์บอร์ด3 ผ่านมาก่อน)
กลุ่มกีตำร์
กีตาร์1
กีตาร์2
(ต้องเรียนวิชา 2071409 กีตาร์1 ผ่านมาก่อน)
กีตาร์3
(ต้องเรียนวิชา 2071410 กีตาร์2 ผ่านมาก่อน)
กีตาร์4
(ต้องเรียนวิชา 2072409 กีตาร์3 ผ่านมาก่อน)
กลุ่มกีตำร์เบส
กีตาร์เบส1
กีตาร์เบส2
(ต้องเรียนวิชา 2071411 กีตาร์เบส1 ผ่านมาก่อน)
กีตาร์เบส3
(ต้องเรียนวิชา 2071412 กีตาร์เบส2 ผ่านมาก่อน)
กีตาร์เบส4
(ต้องเรียนวิชา 2072411 กีตาร์เบส3 ผ่านมาก่อน)
กลุ่มเครื่องกระทบ
เครื่องกระทบ1
เครื่องกระทบ2 (ต้องเรียนวิชา 2071413 เครื่องกระทบ1 ผ่านมาก่อน)
เครื่องกระทบ3 (ต้องเรียนวิชา 2071414 เครื่องกระทบ2 ผ่านมาก่อน)
เครื่องกระทบ4 (ต้องเรียนวิชา 2072413 เครื่องกระทบ3 ผ่านมาก่อน)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มเครื่องสำย
2071415
เครื่องสาย1
3(2-2-5)
2071416
เครื่องสาย2
(ต้องเรียนวิชา 2071415 เครื่องสาย1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2072415
เครื่องสาย3
(ต้องเรียนวิชา 2071416 เครื่องสาย2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2072416
เครื่องสาย4
(ต้องเรียนวิชา 2072415 เครื่องสาย3 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2.2.2 วิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
21
หน่วยกิต
2.2.2.1 วิชำเอกเลือก
บังคับเรียน
12
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกเลือก ก.กลุ่มวิชาการแสดงดนตรีและการสอน หรือ ข.กลุม่ วิชา
การผลิตผลงานทางดนตรี กลุม่ ใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชำกำรแสดงดนตรีและกำรสอน
12
หน่วยกิต
เรียน 3 กลุม่ ได้แก่ 1.กลุม่ รายวิชาปฏิบัติเครื่องมือเอก โดยเลือกเรียนต่อจากรายวิชาบังคับ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีหลักที่เคยเรียนมาแล้วเท่านั้น 2.กลุม่ รายวิชาปฏิบัติรวมวง และ3.กลุ่มรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง
1. กลุ่มรำยวิชำปฏิบตั ิเครื่องมือเอก
6
หน่วยกิต
กลุ่มขับร้อง
2073403
ขับร้อง5
(ต้องเรียนวิชา 2072402 ขับร้อง4 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2073404
ขับร้อง6
(ต้องเรียนวิชา 2073403 ขับร้อง5 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กลุ่มเครื่องเป่ำลมไม้
2073405
เครื่องลมไม้5 (ต้องเรียนวิชา 2072404 เครื่องลมไม้4 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2073406
เครื่องลมไม้6 (ต้องเรียนวิชา 2073405 เครื่องลมไม้5 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
กลุ่มเครื่องเป่ำลมทองเหลือง
2073407
เครื่องทองเหลือง5 (ต้องเรียนวิชา 2072406 เครื่องทองเหลือง4 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2073408
เครื่องทองเหลือง6 (ต้องเรียนวิชา 2073407 เครื่องทองเหลือง5 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)
กลุ่มกีตำร์
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)
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2073415
2073416
2073417
2073418
2073502
2073503
2073419
2073420
2073305
2073306

กลุ่มเครื่องกระทบ
เครื่องกระทบ5 (ต้องเรียนวิชา 2072414 เครื่องกระทบ4 ผ่านมาก่อน)
เครื่องกระทบ6 (ต้องเรียนวิชา 2073415 เครื่องกระทบ5 ผ่านมาก่อน)
กลุ่มเครื่องสำย
เครื่องสาย5
(ต้องเรียนวิชา 2072416 เครื่องสาย4 ผ่านมาก่อน)
เครื่องสาย6
(ต้องเรียนวิชา 2073417 เครื่องสาย5 ผ่านมาก่อน)
2. กลุ่มรำยวิชำปฏิบตั ิรวมวง
ปฏิบัติรวมวง3 (ต้องเรียนวิชา 2072504 ปฏิบัตริ วมวง2 ผ่านมาก่อน)
ปฏิบัติรวมวง4 (ต้องเรียนวิชา 2073502 ปฏิบัตริ วมวง3 ผ่านมาก่อน)
3. กลุ่มรำยวิชำปฏิบตั ิเครื่องดนตรีรอง
ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง1
ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง2 (ต้องเรียนวิชา 2073419 ปฏิบัติเครื่องดนตรีรอง1
ข. กลุ่มวิชำกำรผลิตผลงำนทำงดนตรี
การผลิตผลงานทางดนตรีและการบันทึกเสียง1
การผลิตผลงานทางดนตรีและการบันทึกเสียง2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2
หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
4
หน่วยกิต
2(1-2-3)
ผ่านมาก่อน) 2(1-2-3)
12
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 2073305 การผลิตผลงานทางดนตรีและการบันทึกเสียง1 ผ่านมาก่อน)

2073307
2073308

การผลิตดนตรีสาหรับสื่อทัศน์1
การผลิตดนตรีสาหรับสื่อทัศน์2

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

(ต้องเรียนวิชา 2073307 การผลิตดนตรีสาหรับสื่อทัศน์1 ผ่านมาก่อน)

2.2.2.2 วิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
9
หน่วยกิต
เลือกรำยวิชำในกลุ่มที่ต่อเนื่องมำจำกวิชำเอกเลือก จำกกลุ่มกำรแสดงดนตรีและกำรสอน
หรือกลุ่มกำรผลิตผลงำนทำงดนตรี
ก. กลุ่มวิชำกำรแสดงดนตรีและกำรสอน
ไม่น้อยกว่ำ
9
หน่วยกิต
2073221
วรรณกรรมดนตรี สาหรับการสอนดนตรี
3(2-2-5)
2073601
ปรัชญาการสอนดนตรี
3(3-0-6)
2073602
วิธีการสอนดนตรี
3(2-2-5)
2073703
การควบคุมวงดนตรี
3(2-2-5)
2073704
การสอดแทรกทานอง
3(3-0-6)
2073705
ดนตรีในศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
2073706
ดนตรีสร้างสรรค์สาหรับชุมชน
3(2-2-5)
2073707
ดนตรีวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
2073708
ดนตรีโลกเบื้องต้น
3(3-0-6)
2073709
การแสดงบนเวทีสาหรับนักดนตรี
3(2-2-5)
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2074401
2074701
2073113
2073114
2073115
2073309
2073710
2073711
2074302
2074702
2074703
2074704
2074705
2074706
2.3
2074801
2074802

การบรรเลงคีตปฏิภาณ
จิตปัญญาดนตรีศึกษา
ข. กลุ่มวิชำกำรผลิตผลงำนทำงดนตรี
การประพันธ์เนื้อร้อง
การเรียบเรียงดนตรีเชิงพาณิชย์
ดนตรีลูกทุ่ง
การสังเคราะห์เสียง
การวิเคราะห์โครงสร้างดนตรี
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
การจัดระบบขยายเสียง
การผลิตวิดีทัศน์ดนตรี
การออกแบบกราฟฟิคสาหรับงานดนตรี
การถ่ายภาพสาหรับงานดนตรี
กฎหมายธุรกิจดนตรี
การจัดการสาหรับอุตสาหกรรมดนตรี
กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีสากล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล

ไม่น้อยกว่ำ

ไม่น้อยกว่ำ

9

7

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
2(90)
5(320)

(ต้องเรียนวิชา 2074801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีสากล หรือ
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

9013801
9014802

ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

268

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประยุกต์ศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Applied Arts
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญงานประยุกต์ศิลป์ คิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านประยุกต์ศิลป์ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 พนักงานบริษัทหรือสถานประกอบการที่ดาเนินธุรกิจทางด้านประยุกต์ศิลป์
3.2 นักวิชาการ/ผู้ให้คาปรึกษาทางด้านประยุกต์ศิลป์
3.3 ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านประยุกต์ศิลป์ ผู้สร้างสรรค์/ผลิต/จัดจาหน่ายงานประยุกต์ศิลป์
3.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ในหน่วยงานราชการและเอกชน
3.5 ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางประยุกต์ศิลป์
3.6 บุคลากรในสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานประยุกต์ศิลป์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
103 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
6
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
69
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
1500137
สุนทรียศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
2003104
ศิลปะอยุธยากับการสร้างสรรค์
2003105
การวิจัยทางประยุกต์ศิลป์
2003601
ธุรกิจการออกแบบ
2003701
การนาเสนอผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์
2004701
ศิลปนิพนธ์
2011302
องค์ประกอบศิลป์
2011303
การเขียนแบบเบื้องต้น
2011304
การออกแบบเบื้องต้น
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

103
6

ให้เรียน

69

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(2-8-8)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2012204
ประวัติศาสตร์ศิลป์
2012301
ความคิดสร้างสรรค์
2013106
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์
2013402
ทฤษฎีการถ่ายภาพ
2021310
การวาดเส้นเพื่องานประยุกต์ศิลป์
2021311
ประติมากรรมพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์
2021312
จิตรกรรมพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์
2021313
ภาพพิมพ์พื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์
2032410
การออกแบบโฆษณา
2032501
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 มิติ
2042405
การออกแบบผลิตภัณฑ์
2043405
การออกแบบตกแต่งภายใน
2043406
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
2043501
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
2002401
ศิลปศึกษา
2003702
การสัมมนาทางประยุกต์ศิลป์
2013301
ศิลปะร่วมสมัย
2013401
ศิลปะดิจิทัล
2022311
จิตรกรรมไทยเพื่อการสร้างสรรค์
2022312
ซิลค์สกรีนสร้างสรรค์
2023308
การสร้างสือ่ ผสมทางการพิมพ์
2023309
ประติมากรรมดินเผา
2023310
จิตรกรรมไทย1
2023311
จิตรกรรมไทย2 (ต้องเรียนวิชา 2023310 จิตรกรรมไทย1 ผ่านมาก่อน)
2032411
การออกแบบนิเทศศิลป์
2032502
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
2033405
การออกแบบตัวอักษร
2043407
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
2043408
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2043409
การทาหุ่นจาลอง
2043410
การออกแบบตกแต่งภายนอก
2043411
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2043412
การออกแบบของที่ระลึก
2043413
เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
2043502
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2.4.1 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ
2004803
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์
2004804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์

ไม่น้อยกว่ำ

7

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(45)
6(400)

(ต้องเรียนวิชา 2004803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์ หรือ
วิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

9013801
9014802

2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

หมำยเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้โดยรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์
ต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์หรือวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดงได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และรักษาไว้ซึ่งศิลปะการแสดง
ของท้องถิ่นต่อยอดและพัฒนาสู่เวทีระดับสากล
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู้ เ ชี่ ย วชาญทางศิ ล ปะการแสดง สามารถน าทั ก ษะและความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้เจริญรุ่งเรือง
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดง ในระดับมืออาชีพและสามารถสร้างมูลค่า
และประกอบอาชีพด้านศิลปะการแสดง
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีใจรักและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดงทั้งไทย และสากลอย่าง
ลึกซึ้ง
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 นักแสดง
3.2 ผู้จัดการแสดง
3.3 ผู้กากับการแสดง
3.4 ผู้ฝึกสอนการแสดง
3.5 ผู้ออกแบบท่ารา ท่าเต้น
3.6 ผู้จัดการแสดงและกิจกรรมพิเศษ
3.7 นักวิชาการด้านการแสดงและด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3.8 นักฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นาและความกล้าแสดงออกตามองค์กรต่างๆ
3.9 นักบริหารจัดการในองค์กรด้านศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมศิลปะบันเทิง
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
ให้เรียน
68
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
16
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
1500135
คตินิยมทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย
1500137
สุนทรียศาสตร์
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
2.2.1 วิชำบังคับ
2051109
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
2051207
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์อาเซียน
2051304
นาฏศิลป์ไทย1
2051305
นาฏศิลป์ไทย2
2051306
ราวง
2051307
การแต่งหน้า ทาผมเพื่อการแสดง
2052108
ประวัติและวิวัฒนาการนาฏศิลป์ตะวันตก
2052306
ราหน้าพาทย์
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

100
9

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

84
68

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

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

2052307
2052309
2052310
2052311
2052313
2053206
2053308
2053310
2053313
2053403
2053404
2053405
2053507
2053613
2054601
2052109
2052308
2053316
2052312
2052504
2053309
2053311
2053312
2053314
2053315
2053614
2054206
2054301
2054302
2054303

ระบามาตรฐาน
นาฏศิลป์ตะวันตก1
นาฏศิลป์ตะวันตก2
การแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดง
การแสดงละครเวที
นาฏศิลป์ท้องถิ่น
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
นาฏศิลป์ร่วมสมัย1
การออกแบบท่าราเต้น
การบริหารการจัดการแสดง
หลักการสร้างละครและงานบนเวที
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในงานศิลปะการแสดง
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการแสดง
การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
2.2.2 วิชำเลือก
ประวัติละครตะวันตก
นาฏศิลป์สาหรับเด็ก
เพลงพื้นบ้าน
การพูดและการฝึกเสียงเพื่อการแสดง
ละครสร้างสรรค์
ระบาเบ็ดเตล็ด
นาฏศิลป์ร่วมสมัย2
นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันตก
การเขียนบทและการตัดต่อบทละคร
ละครเด็ก
การแสดงแสงเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์อินเดีย
การผลิตภาพยนตร์สั้น
ลิเก
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16

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(2-4-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
ก. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2054701
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง
2054702
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง

7

หน่วยกิต
1(45)
6(480)

(ต้องเรียนวิชา 2054701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดง หรือ
วิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

ข. กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
พัฒนาสังคมและท้องถิ่น ด้วยกฎหมายและคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย เรียนรู้คุณธรรม และจริยธรรมของการเป็น
นักกฎหมายที่ดี
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายสารบัญญัติเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติเพื่อนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาชีพของนักกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของนักกฎหมาย
ของนักกฎหมายที่มีต่อสังคมและท้องถิ่น
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ฯลฯ
3.2 เจ้าพนักงานในหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาล ฯลฯ
3.3 ข้าราชการตารวจ/ข้าราชการทหาร
3.4 เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ (ประจาศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง)
3.5 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (DSI), เจ้าพนักงานสังกัด ป.ป.ส.
3.6 นิติกรในหน่วยงานของรัฐ
3.7 พนักงานบริษัทในสายงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น พนักงานธนาคารฝ่ายสินเชื่อ ฯลฯ
3.8 ประกอบอาชีพอิสระตามความถนัด เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Consultants), ทนายความ ฯลฯ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
140 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
104 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
92
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
(1) กลุ่มวิชำหลักทั่วไปแห่งกฎหมำย
ให้เรียน
2561101
หลักกฎหมายเอกชน
2561107
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
2562101
นิติปรัชญา
2564101
หลักวิชาชีพนักกฎหมายและการว่าความ
(2) กลุ่มวิชำกฎหมำยแพ่ง
ให้เรียน
2561205
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
2561206
กฎหมายลักษณะหนี้
2562201
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
2562209
กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
2562210
กฎหมายลักษณะครอบครัว
2562211
กฎหมายลักษณะมรดก
(3) กลุ่มวิชำกฎหมำยอำญำ
ให้เรียน
2561301
กฎหมายอาญา 1
2562309
กฎหมายอาญา 2
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30

หน่วยกิต

104
92
10

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

18

6
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(4) กลุ่มวิชำกฎหมำยมหำชน
ให้เรียน
9
2561401
หลักกฎหมายมหาชน
2561402
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2563402
กฎหมายปกครอง
(5) กลุ่มวิชำกฎหมำยพำณิชย์และธุรกิจ
ให้เรียน
12
2562505
กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 1
2562506
กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 2
2562507
กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา 3
2562508
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
(6) กลุ่มวิชำกฎหมำยวิธีสบัญญัติ
ให้เรียน
20
2563603
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
2563604
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
2563605
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2563606
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2563607
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2564604
กฎหมายลักษณะพยาน
2564605
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีรัฐธรรมนูญ
(7) กลุ่มวิชำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ให้เรียน
5
2563701
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
2564701
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
(8) กลุ่มวิชำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม กำรพัฒนำชุมชน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้เรียน
12
2563801
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
2563802
กฎหมายภาษีอากร
2563803
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
2563804
กฎหมายเกี่ยวกับมรดกโลก
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
12
ให้นักศึกษำเลือกเรียนวิชำต่อไปนีจำกกลุ่มวิชำใดก็ได้
(1) กลุ่มวิชำหลักทั่วไปแห่งกฎหมำย
2564102
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย*
หมำยเหตุ *มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
หรือ
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
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2564308
2564309
2564310
2564311
2564408
2564409
2564410
2564411
2564412
2564507
2564508
2564702
2564703
2564801
2564802
2564803
2564804
2564805
2564806
2.4
2564901
2564902

(2) กลุ่มวิชำกฎหมำยอำญำ
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
นิติเวชศาสตร์
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กฎหมายการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
(3) กลุ่มวิชำกฎหมำยมหำชน
กฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย
กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และข้อมูลข่าวสารทางราชการ
(4) กลุ่มวิชำกฎหมำยพำณิชย์และธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
(5) กลุ่มวิชำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลและพาณิชย์นาวี
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(6) กลุ่มวิชำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม กำรพัฒนำชุมชน
หรือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
1(45)
6(400)

(ต้องเรียนวิชา 2564901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ดิจิทัล
Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication Arts
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตลอดจนสามารถปรับตัวและทางานให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสารดิจิทัล
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวและทางานให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในยุค
ดิจิทัลได้
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ และวิพากษ์ผลงานและการทางานของสื่อ รวมทั้ง
ประเด็นทางสังคมในระดับสากล
2.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิต ที่ส ามารถน าศัก ยภาพของตนเองไปใช้ใ นการพั ฒนาท้ อ งถิ่น และสังคมโดยรวมอย่ างมี คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ผู้สื่อข่าว
3.2 นักประชาสัมพันธ์
3.3 นักโฆษณา
3.4 นักสื่อสารองค์กร
3.5 นักสื่อสารการตลาด
3.6 พิธีกรและผู้ดาเนินรายการ
3.7 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
3.8 ช่างภาพ
3.9 นักออกแบบสื่อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
3.10 นักสื่อสารกิจกรรมพิเศษ
3.11 ผู้ผลิตสื่ออิสระ
3.12 ผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
97
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียน
3
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะ
ให้เรียน
27
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
45
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.5 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และต้อง
เรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
2.2 กลุ่มวิชำแกนเฉพำะ
3011101
หลักนิเทศศาสตร์
3011105
จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ
3011205
สังคมศาสตร์เพื่องานสื่อสารดิจิทัล
3011301
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
3012205
กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารดิจิทัล
3012206
ศิลปะเพื่อการสื่อสารสร้างสรรค์
3013205
ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

97
3

ให้เรียน

27

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

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

3013206
การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3013901
ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
3011106
วาทนิเทศ
3011302
การสื่อสารดิจิทัล
3011303
การรู้เท่าทันสือ่ ดิจิทัล
3011504
การถ่ายภาพเพือ่ การสื่อสาร
3011505
การใช้เสียงเพื่อการผลิตสื่อ
3012104
ศิลปะการเล่าเรื่อง
3012401
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
3012506
การผลิตรายการโทรทัศน์ดจิ ิทัล
3012507
การออกแบบกราฟิกสาหรับสื่อดิจิทัล
3012508
การเขียนเชิงสร้างสรรค์สาหรับสื่อดิจิทัล
3013305
การสื่อข่าวในยุคดิจิทัล
3013306
การสร้างประเด็นเนื้อหาสาหรับสื่อดิจิทัล
3013405
การสื่อสารองค์กร
3014601
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3014902
การสัมมนานิเทศศาสตร์
2.4 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
3012105
พิธีกรและผู้ดาเนินรายการ
3012207
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3012509
การสร้างสรรค์วิดีโอดิจิทัล

ให้เรียน

45

ไม่น้อยกว่ำ

15

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

(ต้องเรียนวิชา 3012506 การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทลั ผ่านมาก่อน)

3013207
3013208
3013307
3013406
3013407
3013502
3013503
3013601
3014201

ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างสรรค์งานนิเทศศาสตร์
การสร้างความบันเทิงในงานนิเทศศาสตร์
การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์
การสร้างแบรนด์ดิจิทัล
การจัดกิจกรรมพิเศษ
การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
การสื่อสารวัฒนธรรมพื้นบ้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3014202
การวิเคราะห์ประเด็นทางสังคม
3014401
ทุนทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น
3014502
สารคดีเชิงสร้างสรรค์
3014903
การศึกษาอิสระ
2.5 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2.5.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
3014802
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์*
3014803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์**

ให้เรียน

7

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(45)
6(450)

(ต้องเรียนวิชา 3014802 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ หรือ
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

9013801
9014802

2.5.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
เตรียมสหกิจศึกษา*
สหกิจศึกษา**

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

หมำยเหตุ

* เลือกเรียนวิชำใดวิชำหนึ่งเพียงหนึ่งวิชำ
** เลือกเรียนวิชำใดวิชำหนึ่งเพียงหนึ่งวิชำ
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และต้องเรียน
รายวิชาภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
สร้างนักบริหารมืออาชีพในองค์การภาครัฐและเอกชนที่มจี ิตสาธารณะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติงานด้านการบริหารระดับปฏิบัติการในองค์กรภาครัฐ
และเอกชน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ การนาเสนอ และมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 รับราชการในตาแหน่งต่างๆ สังกัดกระทรวง กรม ในสายต่างๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป นักวิเคราะห์งานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานฝ่ายบุคคล
3.2 พนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจในสายบริหารทั่วไป ตาแหน่งระดับปฏิบัติ เช่น พนักงานฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
3.3 พนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่รองรับองค์การภาคเอกชน เช่น พนักงานประจาสานักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป หรือ
หน่วยงานองค์การไม่แสวงหาผลกาไร และองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
3.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.5 เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ตารวจ และทหาร
3.6 ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระตามความถนัด
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
45
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
บังคับเรียน
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
เลือกเรียน
1500117
การฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500119
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อสัมฤทธิ์ผล
1500142
ภาษาอังกฤษสาหรับสังคมศาสตร์
1500136
ประวัติศาสตร์บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
1500139
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
1500143
การสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

100
9
3

ไม่น้อยกว่ำ

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2500125
ระบบสังคมและการเมืองไทย
2500126
กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
2500127
ภูมิลักษณ์ชมุ ชน
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
39
2.2.1 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร
2551106
ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์
2552105
ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ
2.2.2 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนนโยบำยสำธำรณะ
2551201
นโยบายสาธารณะ
2553205
การบริหารเชิงกลยุทธ์
2553206
การบริหารโครงการ
2.2.3 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
2552306
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.2.4 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนสตร์
2551404
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
2551405
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2552404
การปกครองท้องถิ่นไทย
2553408
กฎหมายปกครอง
2554417
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.2.5 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรคลังและงบประมำณ
2552515
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
2.3.6 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนอัตลักษณ์
2553601
สหวิทยาการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
45
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มรวมกัน
2.3.1 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร
2552103
พฤติกรรมองค์การ
2552104
เทคนิคการบริหาร
2553108
การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
2552109
การบริหารจัดการเมือง
2554110
การจัดการเครือข่ายสาธารณะ
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2552205
2553207
2554206
2554306
2593301
2593302
2551406
2551407
2552406
2552405
2553409
2553410
2553411
2553412
2553413
2553414
2553415
2554418
2554419
2554420
2592401
2593110
2593409
2562114
2562105
2553509
2554501

2.3.2 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนนโยบำยสำธำรณะ
การกาหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
การนานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
การประเมินผลโครงการ
2.3.3 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
การบริหารค่าตอบแทน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.3.4 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาเซียนในการเมืองโลก1
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
จริยธรรมสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
การเมืองภาคประชาชน
ชนชั้นนาและผู้นาทางการเมือง
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
อาเซียนในการเมืองโลก2
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการความขัดแย้ง
การสื่อสารการเมือง
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายอาญา1
กฎหมายอาญา2
2.3.5 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรคลังและงบประมำณ
เศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2553801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
2554801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

7

หน่วยกิต
2(90)
5(480)

(ต้องเรียนวิชา 2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านมาก่อน)

9013801
9014802

2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรรัฐประศำนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
Bachelor of Public Administration Program in Local Government
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองท้องถิ่นที่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ
2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ตา่ งๆอย่างเป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงกับหลักวิชาการได้
เป็นอย่างดี
2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรและชุมชนทุกลักษณะได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นาและ มีจิตสาธารณะ
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
3.2 ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐ
3.3 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ
3.4 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานองค์กรเอกชน
3.5 เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ตารวจ และทหาร
3.6 ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

290

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
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 โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ไม่น้อยกว่ำ
บังคับเรียน
ให้เรียน
2500128
จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม
1500142
ภาษาอังกฤษสาหรับสังคมศาสตร์
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
2500115
เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย
2500121
สังคมวิทยาเบื้องต้น
2500125
ระบบสังคมและการเมืองไทย
2500126
กลยุทธ์การสื่อสารในสังคม
2500127
ภูมิลักษณ์ชุมชน
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ไม่น้อยกว่ำ
2.2.1 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร
2551106
ทฤษฎีองค์การกับโลกาภิวัตน์
2552105
ระบบการบริหารหน่วยงานภาครัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

291

30

หน่วยกิต

100
12
6

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

6

39

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2551201
2553205
2553206
2552306
2551404
2551405
2552404
2553408
2554417
2552515
2594601
2.3
2593102
2592102
2592302
2592303
2593301
2593302
2593303
2593304
2593305
2593306
2593307
2591401

2.2.2 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนนโยบำยสำธำรณะ
นโยบายสาธารณะ
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารโครงการ
2.2.3 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.2.4 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
การปกครองท้องถิ่นไทย
กฎหมายปกครอง
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.2.5 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรคลังและงบประมำณ
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
2.2.6 กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนอัตลักษณ์
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนวิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
42
ให้เลือกเรียนทุกกลุ่มองค์ความรู้ดังต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร
นวัตกรรมทางการบริหารท้องถิ่น
การจัดการภาครัฐกับธรรมาภิบาล
2.3.2 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าตอบแทน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดประชุมสัมมนา
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน
การเป็นผู้ประกอบการ
2.3.3 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์
แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2592401
2592402
2553409
2592404
2593401
2593402
2593403
2593404
2593405
2593406
2593407
2593310
2593409
2593410
2594402
2593501
2593502
2593503
2.4
2554801
2554802

สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
การเมืองท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมายอาญา
โลกาภิวัตน์กับการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เมืองและมหานคร
การมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น
ประชาสังคม
การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สัมมนาทางการปกครองท้องถิ่น
2.3.4 กลุ่มองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรคลังและงบประมำณ
การบริหารการคลังท้องถิ่น
เศรษฐกิจชุมชนและการจัดการวิสาหกิจชุมชนของท้องถิ่น
การบริหารงานพัสดุ
กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

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

7

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
2(90)
5(480)

(ต้องเรียนวิชา 2554801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านมาก่อน)

9013801
9014802

2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สำระสำคัญของหลักสูตร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
หลักกำร
หลั กสู ตรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ยึ ดหลั กมาตรฐานวิ ชาการและวิ ชาชี พระดั บอุ ดมศึ กษา มุ่ งผลิ ตก าลั งคนที่ สนอง
ความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการ กึ่งวิชาชีพ และวิชาชีพ
ชั้ นสู ง มี ความยื ดหยุ่ น สามารถปรั บตามสภาพการเปลี่ ยนแปลงด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และความก้ าวหน้ าของวิ ทยาการ
เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ในการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี และยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
ชุมชนนาไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิค
วิธีและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม
จุดมุ่งหมำย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตาม
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ
ประกอบอาชีพอิสระได้
2. นาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิต
ของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม
และสภาพแวดล้อม
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติ และศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันจะนาไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนทังหมด 15 สำขำวิชำ ดังนี
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 11 สำขำวิชำ คือ
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. สาขาวิชาเคมี
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
8. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 2 สำขำวิชำ คือ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีจำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต มีจำนวน 1 สำขำวิชำ คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
Bachelor of Science Program in Agriculture
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
“มีความรู้ มีคุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีความเหมาะสมและทันต่อ
ความต้องการสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในท้องถิ่น รวมทั้งมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีความรู้ มีคุณธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ และ
มีแนวทางสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 รับราชการในหน่วยงานราชการทางด้านการเกษตร และหน่วยงานราชการอื่น ๆ
3.2 ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการเกษตร เช่น เกษตรกร ฟาร์ม คาเฟ่ รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
3.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
3.4 พนั ก งานในหน่ วยงานเอกชน เช่ น เจ้ าหน้ าที่ วิเ คราะห์คุ ณ ภาพอาหารสั ตว์ นั ก ปรั บ ปรุ งพั น ธุ์ พืช นั ก วิ จัย
นักส่งเสริมการเกษตร พนักงานส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
67
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
27
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4091801
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
4001101
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4021303
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
4022506
ชีวเคมีเบื้องต้น
5001105
หลักการพืชสวน
5001202
หลักการพืชไร่
5001302
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
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30

หน่วยกิต

100
67

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5001402
กีฏวิทยาเบื้องต้น
5001602
หลักการเลี้ยงสัตว์
5002401
โรคพืชเบื้องต้น
5002703
พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
5002704
จุลชีววิทยาเพื่อการเกษตร
5002901
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
5003501
หลักการส่งเสริมการเกษตร
5003902
สัมมนาทางการเกษตร
5004715
เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่
5004907
ปัญหาพิเศษเกษตร
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
5002107
พืชผักเศรษฐกิจ
5002108
ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
5002203
พืชไร่เศรษฐกิจ
5002204
พืชอุตสาหกรรม
5002303
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
5002402
แมลงที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ
5002403
โรคของพืชเศรษฐกิจ
5002601
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก
5002705
การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร
5002706
ศาสตร์พระราชาเพื่อการเกษตร
5003109
การเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืชทางการเกษตร
5003207
พืชเพื่อพลังงานทดแทน
5003208
วัชพืชและการควบคุม
5003209
วิทยาการเมล็ดพันธุ์พชื สมัยใหม่
5003309
การจัดการดินและน้าอย่างยั่งยืน
5003310
ปุ๋ยและเทคโนโลยีการใช้ป๋ยุ
5003408
โรคของผลิตผลพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว
5003409
หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
5003607
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5003608
การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
5004713
ระบบผลิตเชิงบูรณาการและธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น
5004714
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
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27

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่ำ

6

หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

5002801
5003802

2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2

1(45)
1(45)

(ต้องเรียนวิชา 5002801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1 ผ่านมาก่อน)

5004803

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

4(350)

(ต้องเรียนวิชา 5003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2 ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางเคมี คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนาความรู้ไปใช้
ในวิชาชีพและพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
2.2 มีความรู้พื้นฐานทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการ
ประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
2.4 มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและสังคม
2.5 สามารถใช้ภาษาในการสือ่ สารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 นักวิชาการด้านเคมี
3.2 นักสิ่งแวดล้อม
3.3 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี เภสัชเคมี เคมีเครื่องสาอางค์
3.4 พนักงานขายสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
3.5 บุคลากรทางการศึกษา
3.6 ข้าราชการตารวจกองพิสูจน์หลักฐาน
3.7 ประกอบธุรกิจส่วนตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

300

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
98
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
31
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
2.2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
51
หน่วยกิต
2.2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
98
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ไม่น้อยกว่ำ
31
4091101
แคลคูลัส1
4091102
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลสั 1 ผ่านมาก่อน)
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
4992101
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4021103
เคมีพื้นฐาน
(ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)
4021104
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0–3-0)
3(3–0-6)
1(0–3-0)
3(3–0-6)
1(0–3-0)
3(3–0-6)
1(0–3-0)
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2.2 วิชำเฉพำะด้ำน
2.2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
4022201
เคมีอนินทรีย์1
(ต้องเรียนวิชา
4022202
เคมีอนินทรีย์2
(ต้องเรียนวิชา
4022203
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
4022301
เคมีอินทรีย์1
(ต้องเรียนวิชา
4022302
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย1์
4022303
เคมีอินทรีย์2
(ต้องเรียนวิชา
4022304
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย2์
4022401
เคมีเชิงฟิสิกส์1

ไม่น้อยกว่ำ

60
51

4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
4022201 เคมีอนินทรีย์1 ผ่านมาก่อน)
4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
4022301 เคมีอินทรีย์1 ผ่านมาก่อน)

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

(ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน และวิชา 4091102 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)

4022403
4022406
4022622
4022623
4022624

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
เคมีเชิงฟิสิกส์2 (ต้องเรียนวิชา 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)
เคมีวิเคราะห์ (ต้องเรียนวิชา 4021103 เคมีพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1

1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 4022622 เคมีวิเคราะห์ ผ่านมาก่อน)

4022625
4023305
4023501
4023502
4023608

ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1
สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอินทรีย์
ชีวเคมีพื้นฐาน (ต้องเรียนวิชา 4022301 เคมีอินทรีย์1 ผ่านมาก่อน)
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2

1(0-3-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 4022625 ปฏิบัตกิ ารการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1 ผ่านมาก่อน)

4023609
4023730
4023731
4023901
4024907
1553602
4024205
4024208

ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2
การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ
การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยทางเคมี
สัมมนาเคมี1
โครงการวิจัยทางเคมี
ภาษาอังกฤษสาหรับเคมี
2.2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ให้เลือกเรียนในรำยวิชำต่อไปนี
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์
เคมีสะอาด
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ไม่น้อยกว่ำ

9

1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4024308
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
4024310
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอินทรีย์
4024404
เคมีเชิงฟิสิกส์3
(ต้องเรียนวิชา 4022406
4024406
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์
4024407
เคมีพื้นผิว
4024506
วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี
4024507
โปรตีนเทคโนโลยี
4024606
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวิเคราะห์
4024607
การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
4023732
เคมีสภาวะแวดล้อม
4023733
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย (ต้องเรียนวิชา 4022622
4024706
เคมีอุตสาหกรรม
(ต้องเรียนวิชา 4022401
4024708
เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
4024716
เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
4024717
อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
4024718
นิติวิทยาศาสตร์
4024719
วัสดุศาสตร์ทางเคมี
4024720
การขนส่งสารเคมีอันตราย
2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา
(ต้องเรียนวิชา 9013801
2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4023801
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
4024802
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 ผ่านมาก่อน)

เคมีวิเคราะห์ ผ่านมาก่อน)
เคมีเชิงฟิสิกส์1 ผ่านมาก่อน)

7

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

1(45)
เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน) 6(640)
1(45)
6(400)

(ต้องเรียนวิชา 4023801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี หรือวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
Bachelor of Science Program in Home Economics
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตคหกรรมศาสตร์ มีความรู้คู่คุณธรรม นาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ เน้นทักษะปฏิบัติ อย่างชาญฉลาด
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และสานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความกระตือ รือร้นในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และ
ดารงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามของไทย
2.3 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิต ให้มี ความรู้ด้ านคหกรรมศาสตร์สามารถประยุกต์ ใ ช้องค์ ความรู้ ในการปฏิ บัติ งานได้ อย่าง
เหมาะสม รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงาน การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 พนักงานผลิตอาหารและควบคุมอาหาร หรือฝ่ายผลิตอาหาร พ่อครัว แม่ครัวในโรงแรม ร้านอาหาร และ
ภัตตาคาร
3.2 พนักงานฝ่ายโภชนาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3.3 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริการจัดเลี้ยง ธุรกิจงานดอกไม้และงานศิลปะประดิษฐ์ และงานสิ่ง
ทอและเครื่องแต่งกาย
3.4 นักออกแบบอาหาร
3.5 ครู ผู้สอนงานคหกรรมศาสตร์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
18
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ให้เรียน
19
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
51
หน่วยกิต
2.3.1 วิชาเฉพาะบังคับ
ให้เรียน
30
หน่วยกิต
2.3.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
4091801
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
2.2 กลุ่มวิชำพืนฐำนวิชำชีพ
ให้เรียน
4571101
คหกรรมศาสตร์เบื้องต้น
4571504
หลักเศรษฐศาสตร์เพื่องานคหกรรมศาสตร์
4572912
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

305

30

หน่วยกิต

94
18

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

19
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4573502
การจัดการงานคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
4573504
ธุรกิจและการตลาดดิจิทัลทางคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
4573912
การสัมมนาคหกรรมศาสตร์
1(0-3-0)
4573914
การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
51
หน่วยกิต
2.3.1 วิชำเฉพำะบังคับ
ให้เรียน
30
หน่วยกิต
4571102
ศิลปะสร้างสรรค์กับงานคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
4571305
โภชนาการ
3(3-0-6)
4571306
ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
3(2-2-5)
4571404
หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า
3(2-2-5)
4571503
การแกะสลักผักและผลไม้
3(2-2-5)
4572301
หลักการประกอบอาหารไทย
3(2-2-5)
4572302
ขนมไทย
3(2-2-5)
4572508
หลักการจัดดอกไม้และงานใบตอง
3(2-2-5)
4572710
พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
3(2-2-5)
4574319
ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล
3(3-0-6)
2.3.2 วิชำเฉพำะเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
21
หน่วยกิต
ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนจำกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเลือกจำกทุกกลุ่มวิชำก็ได้ดังต่อไปนี
1. กลุ่มวิชำอำหำรและโภชนำกำร
4571302
โภชนศาสตร์ครอบครัว
3(2-2-5)
4572304
การถนอมอาหาร
3(2-2-5)
4572305
อาหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
4572307
อาหารว่าง
3(2-2-5)
4572309
วัตถุดิบอาหารและการเตรียม
3(2-2-5)
4573307
ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม
3(2-2-5)
4573315
หลักการประกอบอาหารยุโรป
3(2-2-5)
4573316
อาหารเอเชีย
3(2-2-5)
4573313
ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร
3(2-2-5)
4573317
เทคโนโลยีเบเกอรีและเพสตรี้
3(2-2-5)
4573318
เทคโนโลยีการผลิตเบเกอรีและเพสตรี้เชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
4574318
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินคุณภาพอาหาร
3(2-2-5)
4574320
นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนบาบัด
3(2-2-5)
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4574321
4574322
4571405
4571406
4572403
4572404
4572406
4572409
4572410
4573406
4573407
4573408
4573409
4573410
4573411
4574411
4574413
4574416
4571202
4572204
4572206
4572207
4572208
4573203
4573204
4573205
4573206
4573207
4574201
4574202
4574501

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
2. กลุ่มวิชำสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
การสร้างแบบและแยกแบบตัด
การออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าระดับสูง
นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
การสร้างแบบเสื้อแฟชั่น
วัฒนธรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
การตัดเย็บเสื้อผ้าชาย
การทาเสื้อผ้าบนหุ่น
การตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นในสตรี
การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
เทคโนโลยีการย้อมสี
การตัดเย็บสูทสตรี
การตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตรี
การจัดการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3. กลุ่มวิชำศิลปะประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์
พวงมาลัยดอกไม้สด
หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ
การเขียนลวดลายด้วยสี
การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย
งานใบตองวิจิตรศิลป์
การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ
เครื่องหอมและของชาร่วย
เครื่องแขวนไทย
การจัดพาน
การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
การจัดการธุรกิจศิลปะประดิษฐ์
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4. กลุ่มวิชำพัฒนำกำรมนุษย์และครอบครัว
4572701
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
3(2-2-5)
4572702
พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู
3(2-2-5)
4573701
การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก
3(2-2-5)
4573702
การอบรมเลี้ยงดูเด็กกลุ่มพิเศษ
3(2-2-5)
4573703
สุขภาพจิตในครอบครัว
3(2-2-5)
4574502
การบริหารจัดการสถานบริการสาหรับเด็กและผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
4574701
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
5. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรบ้ำนและที่อยู่อำศัย
4572601
การพัฒนาที่อยู่อาศัย
3(2-2-5)
4572602
การออกแบบการตกแต่งภายในบ้าน
3(2-2-5)
4572603
การจัดการทรัพยากรครอบครัว
3(2-2-5)
4573602
คหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
4573603
การบริหารงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
4573604
ความปลอดภัยและสุขาภิบาลภายในบ้าน
3(2-2-5)
4573605
ประชากรศึกษาเพื่องานคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
4574601
การจัดภูมิทัศน์ของบ้าน
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา
(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4574801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
1(45)
4574802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
5(450)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถนาความรู้ไปบูรณาการร่วมกับศาสตร์
อื่นๆ อย่างสร้างสรรค์ สามารถทางาน วิจัยหรือศึกษาต่อในระดับสูง โดยบัณฑิตต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปพัฒนางานด้านต่างๆ
ด้วยการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถนาไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
3.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3.3 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
3.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3.5 ผู้สอนคอมพิวเตอร์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
69
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล้ ว หรื อ เที ย บโอนผลการเรี ย นตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ไม่น้อยกว่ำ
69
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
15
หน่วยกิต
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
4091201
แคลคูลัส1
3(2-2-5)
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4131403
ภินทนคณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4132405
วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับคอมพิวเตอร์ (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส 1ผ่านมาก่อน) 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)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

310

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

4132206
4133215
4133224
4131303
4131304
4132303
4133315

2. กลุ่มวิชำเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต์
ระบบฐานข้อมูล
หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางคอมพิวเตอร์
การเรียนรู้ของเครื่องจักร
3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ให้เรียน

9

ให้เรียน

15

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 4132106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผ่านมาก่อน)

4133316

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 4132106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผ่านมาก่อน)

4131401
4131402
4131404

4. กลุ่มโครงสร้ำงพืนฐำนของระบบ
การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
ตรรกะดิจิทัล
โครงสร้างข้อมูล

ให้เรียน

15

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ผ่านมาก่อน)

4132406

ระบบปฏิบัติการ

4133407

(ต้องเรียนวิชา 4132502 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ผ่านมาก่อน)
ปัญญาประดิษฐ์ (ต้องเรียนวิชา 4131404 โครงสร้างข้อมูล ผ่านมาก่อน)

3(2-2-5)

4132502
4132503

5. กลุ่มฮำร์ดแวร์และสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ให้เรียน
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6

3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 4131402 ตรรกะดิจิทัล ผ่านมาก่อน)

4134606
2.2
4091202
4133119
4133120
4133214

6. กลุ่มโครงงำน กรณีศึกษำ
ให้เรียน
3
หน่วยกิต
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
18
หน่วยกิต
แคลคูลัส 2
(ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส 1 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
เศรษฐกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (ต้องเรียนวิชา 4132206 ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
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4133216
4133217
4133218
4133219

คอมพิวเตอร์กราฟิก
การประมวลผลภาพ (ต้องเรียนวิชา 4133216 คอมพิวเตอร์กราฟิก ผ่านมาก่อน)
การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
พื้นฐานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์

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

(ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ผ่านมาก่อน)

4133220
4133221
4133222

เทคโนโลยีสื่อประสม
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเทคโนโลยีเว็บ

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

(ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ผ่านมาก่อน)

4133223
4133317
4133318
4133408

การเขียนและนาเสนอผลงานเชิงเทคนิค
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (ต้องเรียนวิชา 4133315 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ผ่านมาก่อน)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี

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

(ต้องเรียนวิชา 4131404 โครงสร้างข้อมูล ผ่านมาก่อน)

4133409
4133410
4133411

ทฤษฎีการคานวณ

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 4131403 ภินทนคณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (ต้องเรียนวิชา 4133407 ปัญญาประดิษฐ์ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)

การวิจัยดาเนินงาน

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 4131403 ภินทนคณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)

4133412
4133511

การพัฒนาระบบฝังตัวแบบอัจฉริยะ
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

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

(ต้องเรียนวิชา 4132502 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ผ่านมาก่อน)

4133512
4133513
4133514

การจัดการเครือข่าย

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 4132503 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)
ระบบแบบกระจาย (ต้องเรียนวิชา 4132406 ระบบปฏิบัติการ ผ่านมาก่อน)

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

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

(ต้องเรียนวิชา 4131303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ผ่านมาก่อน)

4133515
4133516

การประมวลผลข้อมูลแบบก้อนเมฆเบื้องต้น
การบริหารความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
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2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4133711
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
4134708
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

7

หน่วยกิต
1(45)
6(640)
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 4133711 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร สังคม ท้องถิ่น เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่เน้นด้านการประยุกต์และเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติการ ให้เข้าใจงานวิเ คราะห์และออกแบบ จัดการฐานข้อมูล พัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็บไซต์ ดูแลรักษาและความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถนาความรู้ไป
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งนาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์
3.2 นักพัฒนาเว็บไซต์
3.3 โปรแกรมเมอร์
3.4 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
3.5 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3.6 ข้าราชการครูหรือครูโรงเรียนเอกชน (ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติม)
3.7 ธุรกิจส่วนตัว
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
91
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
57
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
4141103
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4141402
คณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้ำนองค์กำรและระบบสำรสนเทศ ให้เรียน
4142101
การออกแบบระบบฐานข้อมูล
4142102
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4142103
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
2.2.2 กลุ่มวิชำเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต์
ให้เรียน
4142204
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
4142205
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
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30

หน่วยกิต

91
12

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

57
9

24
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4143203
4143204
4143205
4143211
4143615
4144603

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

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

(ต้องเรียนวิชา 4143615 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ผ่านมาก่อน)

4141303
4142302
4142303
4143303
4141205
4141403
4142401
4143402
2.3
4141104
4142104
4142206
4142402
4143105
4143106
4143206
4143207
4143208
4143209
4143210
4143212
4143304
4143403
4144101

2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
2.2.4 กลุ่มโครงสร้ำงพืนฐำนของระบบ
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
การจัดการเครือข่าย
ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ปฏิบัติการการจัดการแบบซัพพลายเชน
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
เทคโนโลยีเว็บ
การจัดการและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ธุรกิจอัจฉริยะ
ดิจิทัลมีเดีย
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ระบบสานักงานอัจฉริยะ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
คอมพิวเตอร์กราฟิก
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
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ให้เรียน

12

ให้เรียน

12

ไม่น้อยกว่ำ

18

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
4
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา
(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4144701
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
4144702
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยกิต
1(45)
6(640)
1(45)
3(350)

(ต้องเรียนวิชา 4144701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิต ให้เป็ น ผู้เ ชี่ย วชาญด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภั ย ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ของผู้ประกอบอาชีพในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามั ยและความปลอดภัย ให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขศาสตร์
อุตสาหกรรม และความปลอดภัย และสามารถนาความรู้เหล่านี้ไปบูรณาการในการดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมแก่ผู้ประกอบอาชีพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมถึงสถานประกอบการในภาครัฐ และเอกชน
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ : Safety Professional) ในสถานประกอบการ
ที่กฎหมายบังคับ
3.2 วิทยากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
3.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน (Laboratory Officer)
3.4 นักวิชาการด้านอาชีวอนามัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.5 พนักงานตรวจความปลอดภัย
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
144 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
108 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียน
21
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์
ให้เรียน
24
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า
63
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4022503
ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4091801
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชำชีพสำธำรณสุขหรือวิทยำศำสตร์
4171301
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
4171402
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
4171701
จรรยาบรรณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

108
21

ให้เรียน

24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4172302
การปฐมพยาบาล
4172305
อนามัยสิ่งแวดล้อม
4172306
หลักการป้องกันและควบคุมโรค
4173306
วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย
4174704
การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย
2.3 กลุ่มวิชำวิชำชีพเฉพำะสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ไม่น้อยกว่ำ
2.3.1 ด้ำนวิศวกรรมและกำรควบคุม
ให้เรียน
4173203
กลศาสตร์ของไหล
4173205
การเขียนแบบในงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
4173608
มลพิษอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์พลังงาน
4174206
การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
2.3.2 ด้ำนควำมปลอดภัยและกำรบริหำรควำมปลอดภัย ให้เรียน
4172205
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
4172404
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
4173407
การป้องกันอุบัติภัยและระงับอัคคีภัย
4173414
การยศาสตร์
4173609
การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในงานอุตสาหกรรม
4173703
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
4173704
กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
4174601
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2.3.3 ด้ำนอำชีวอนำมัยหรือสุขศำสตร์อุตสำหกรรม ให้เรียน
4172403
พิษวิทยาสาหรับอาชีวอนามัย
4172405
สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทางาน
4173408
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
4173410
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
63
5

21

19

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 4173408 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ผ่านมาก่อน)

4173412
4173413
4174905
4173501
4174402

อาชีวเวชศาสตร์
การฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.3.4 ด้ำนอื่น ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีวอนามัย
การฝึกอบรมและการสื่อสารด้านความปลอดภัย
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ให้เรียน

18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
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4174705
4174906
9013801
9014802

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัย
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา*

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

4174803

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย*

6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

หมำยเหตุ
* ให้เลือกเรียนวิชำใดวิชำหนึ่ง และต้องผ่ำนในรำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำ
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วหรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผล
การเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์
Bachelor of Science Program in Applied Mathematics
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ สามารถนาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเอง และสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานสากล และตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์
สามารถนาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิด กระบวนการคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยวิธี
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีระเบียบแบบแผนในการทางาน
2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญา เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม มีความสามารถในการสื่ อสารด้วยการพูดและการเขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของภาคเอกชน
3.2 อาชีพในหน่วยงานที่ต้ องใช้อ งค์ค วามรู้ ในการวิเ คราะห์และประเมิน ผลเชิ งตัวเลข ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ความเสี่ยง นักวางแผนการผลิต นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย นักการธนาคาร เป็นต้น
3.3 ครู อาจารย์ทางด้านคณิตศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
3.4 อาชีพอิสระ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
24
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
63
หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4091201
แคลคูลัส 1
4091202
แคลคูลัส 2 (ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลัส 1 ผ่านมาก่อน)
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
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30

หน่วยกิต

94
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
63
หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
39
หน่วยกิต
4091118
หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4092203
แคลคูลัส 3
(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลสั 2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4092204
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลสั 2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4092303
พีชคณิตเชิงเส้น
3(2-2-5)
4092702
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3(2-2-5)
4093304
พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
4093505
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส 2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4093601
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลสั 2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
4093702
คณิตศาสตร์การเงิน 1 (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
4093707
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4094206
ตัวแปรเชิงซ้อน (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลสั 2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4094904
สัมมนาคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
4094905
โครงงานคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
4132305
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
2.2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
24
หน่วยกิต
เลือกเรียนจำก 4 กลุ่มย่อย โดยเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่ำงน้อย 12 หน่วยกิต
และเลือกอีก 12 หน่วยกิตจำกกลุ่มใดก็ได้
ก) กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
4092104
วิยุตคณิต
3(2-2-5)
4092109
ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
4092704
พีชคณิตบูลีนและการประยุกต์
3(3-0-6)
4093106
ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
4093205
แคลคูลัสขัน้ สูง (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลสั 2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4093404
สารวจเรขาคณิต
3(2-2-5)
4093504
การคานวณทางคณิตศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลัส 2 ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
4093506
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น
3(2-2-5)
4093602
การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
4093708
คณิตศาสตร์ประกันภัย
3(3-0-6)
4093709
คณิตศาสตร์เชิงการจัดหมู่และการประยุกต์
3(2-2-5)
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4094207
4094411
4094603
4094707
4094701
4094908
1123110
1123112
1123602
4093710
4093711
4092703
4093712
4093713
4093714

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (ต้องเรียนวิชา 4092204 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงจริง
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์การเงิน 2 (ต้องเรียนวิชา 4093702 คณิตศาสตร์การเงิน 1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และการประยุกต์
3(2-2-5)
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
ข) กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
การจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสาหรับคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
ค) กลุ่มวิชำสถิติ
สถิติเชิงคณิตศาสตร์
(ต้องเรียนวิชา 4091202 แคลคูลสั 2 ผ่านมาก่อน)
3(3-0-6)
การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
(ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ และ4092303 พีชคณิตเชิงเส้น ผ่านมาก่อน)
การวางแผนการทดลอง (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)

4093715
4093716
4093717
4093718
4132306
4132106
4132206
4133214
4133316

การวิจัยดาเนินงาน
3(2-2-5)
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัย (ต้องเรียนวิชา 4111104 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
ง) กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต้องเรียนวิชา 4132206 ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (ต้องเรียนวิชา 4132206 ระบบฐานข้อมูล ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(ต้องเรียนวิชา 4132106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผ่านมาก่อน)
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2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เรียน
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
หรือ
2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4094804
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ประยุกต์
4094805
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ประยุกต์

7

หน่วยกิต
1(45)
6(640)
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 4094804 เตรียมฝึกระสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ประยุกต์ ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
Bachelor of Science Program in Microbiology
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะควบคู่ 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนี้
คุณลักษณะด้านวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แตกฉาน
เชิงทฤษฎีและความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติในสาขาวิชาชีพจุลชีววิทยาทางการเกษตรและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีพฤติ
นิสัยของนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง (Good Scientist) คือมีกระบวนคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถค้นคว้าต่อยอด
ความรู้ของตนได้อย่างไม่รู้จบ ซึ่งคุณลักษณะนี้จะเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับบัณฑิตในการสร้างความก้าวหน้าแก่ตนในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ
คุณลักษณะด้านคุณธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมของ
พลเมืองดี (Good citizenship) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมของนักวิทยาศาสตร์ นั่นคือ การเคารพในข้อมูลและข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ตบแต่งบิดเบือนเพื่อประโยชน์ส่วนตน และการรู้จักอุทิศตนในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้าง
คุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางจุลชีววิทยา ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ถึงระดับบูรณาการ คือ สามารถ
ประมวลความรู้และข้อมูลได้ ปฏิบัติได้ และประยุกต์ได้ โดยมุ่งเน้นความรู้เฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และจุล
ชีววิทยาการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยความรู้ด้านการประกันและควบคุมคุณ ภาพ การวิจัยและพัฒนา การจัดการระบบ
สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร และการประยุกต์เทคโนโลยีจุลชีววิทยาในภาคการเกษตร
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาที่มีคุณธรรมของพลเมืองดี คือ มีความเคารพในกฏระเบียบและบรรทัด
ฐานของสังคม มีจิตสาธารณะรู้จักใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีความเคารพในหลักวิทยาศาสตร์และ
ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ ไม่ใช้ความรู้และหลักวิชาการในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และมีความ
มุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้เพื่อการเสริมสร้างความเจริญยั่งยืนของตนและประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

327

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 นักวิทยาศาสตร์ – นักวิจัยด้านจุลชีววิทยา
3.2 นักนิติวิทยาศาสตร์
3.3 นักวิชาการในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม
เวชภัณฑ์ เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์ทดสอบ หัวหน้าห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา3.4 นักวิจยั ผู้ช่วยวิจยั ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาของหน่วยงานต่างๆ
3.5 ผู้ประกอบการธุรกิจและอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาเป็นพื้นฐาน
3.6 บุคลากรทางการศึกษา
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
96
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
69
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
4091801
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
1552109
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4022506
ชีวเคมีเบื้องต้น
4032201
จุลชีววิทยา
4032202
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
4033205
ราวิทยาเบื้องต้น
4033206
ปฏิบัติการราวิทยาเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

329

ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

96
69

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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4033213
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
4033214
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลนิ ทรีย์
4034215
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
4034216
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์
4032203
การจัดจาแนกแบคทีเรีย
4032204
ปฏิบัติการการจัดจาแนกแบคทีเรีย
4032217
การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
4032218
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
4032219
การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
4032220
ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
4031103
ชีววิทยาของเซลล์
4031104
ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
4033403
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
4033404
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร
4033501
จุลชีววิทยาทางอาหาร
4033502
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
4034701
สัมมนาทางจุลชีววิทยา
4034702
โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
4033207
สาหร่ายวิทยา
4033209
ไวรัสวิทยา
4034210
ชีววิทยาระดับโมเลกุล
4034211
พันธุวิศวกรรมของจุลินทรีย์
4033212
การเก็บรักษาจุลินทรีย์
4033218
การเพาะเลีย้ งเซลล์และเนื้อเยื่อ
4034219
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
4033301
วิทยาภูมิคุ้มกัน
4033302
พยาธิวิทยาของจุลินทรีย์
4034704
จุลชีววิทยาการสุขาภิบาล
4033401
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
4033405
จุลชีววิทยาของดิน
4033407
การผลิตเห็ด
4034408
การประยุกต์จุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
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21

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
3(0-4-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3–0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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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
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จลุ ินทรีย์
3(2-2-5)
4033511
เอนไซม์จากจุลินทรีย์
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4034601
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา
1(45)
4034602
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา
5(250)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นาความรู้คู่คุณธรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ” เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้
มีความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะในการพัฒนาอาหารทั้งในระดับชุมชนและระดับสากล
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อ ผลิต บัณ ฑิต ที่มีค วามรู้ค วามสามารถ และมี ทัก ษะในด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีก ารอาหารเพื่อ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปใช้ประโยชน์ใน
การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/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
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
103 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐาน
46
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
41
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำน
1552109
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4091101
แคลคูลัส1
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4021303
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
4022404
เคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

30

หน่วยกิต

103
46

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

(ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น และ 4091102 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์ ผ่านมาก่อน)

4022405
4022605

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1(0-3-0)
3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 4021101 เคมีเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)
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4022606
4023503

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-0)
ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3(3-0-6)
(ต้องเรียนวิชา 4021303 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ผ่านมาก่อน)

4023504
ปฏิบัติการชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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*
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์ (ต้องเรียนวิชา 4091101 แคลคูลัส1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
5071601
อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
หมำยเหตุ *เป็นวิชาบังคับเรียนและได้รับค่าระดับคะแนน S โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชานี้
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
(ต้องเรียนวิชา 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)
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5074404
เทคโนโลยีเนื้อ
5074405
เทคโนโลยีผักและผลไม้
5074406
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
5074407
เทคโนโลยีไขมันและน้ามัน
5074408
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
5074423
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
7
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801** เตรียมสหกิจศึกษา
9014802** สหกิจศึกษา
(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
5073801*
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5074802*
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 5073801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ผ่านมาก่อน)

หมำยเหตุ * และ ** หมายถึงวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกสาหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
โดยเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง จานวน 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science Program in Environmental Science
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ความรู้ คู่คุณธรรม นาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียน การสอนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
2.1 มีความรู้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
ทั้งยังสามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศได้อย่างเหมาะสม
2.4 มีความสามารถในการวิจัย การตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/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
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
102 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐาน
ให้เรียน
41
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำน
2.1.1 กลุ่มวิชำแกน
4091201
แคลคูลัส1
4091202
แคลคูลัส2
(ต้องเรียนวิชา 4091201 แคลคูลสั 1
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4021103
เคมีพื้นฐาน
4021104
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4032201
จุลชีววิทยา
4032202
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
4011301
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011302
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

102
41
26

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

ผ่านมาก่อน)
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4062107
4062108
4022301
4022302
4023501
4023502
4111104
2.2
4061102
4061103
4062405
4062406
4063405
4062202
4062302
4063312
4063211
4063212
4063213
4063214
4063502
4063601
4064502
2.3
4061104
4062109
4062110

2.1.2 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์เฉพำะด้ำน
ให้เรียน
เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
เคมีอินทรีย์1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย1์
ชีวเคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
วิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
วิชำพืนฐำนทำงสิง่ แวดล้อม
นิเวศวิทยากับสิ่งแวดล้อม
หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
การควบคุมมลพิษในดิน
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสิง่ แวดล้อม
การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
วิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองมรดกโลก
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
วิชำกำรวิจัยและจริยธรรม
จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนจำกรำยวิชำต่อไปนี
หลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
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15

42

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

12

3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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4062111
4062112
4063215
4063216
4063217
4063218
4063219
4063220
4063221

นิเวศวิทยาเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย
การประเมินวัฏจักรชีวิต
เทคโนโลยีการจัดการการพังทลายของหน้าดิน
การสารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสียอันตราย
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ

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

(ต้องเรียนวิชา 4063212 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผ่านมาก่อน)

4063313
การสารวจระยะไกลเบื้องต้น
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)
4064202
การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
4064203
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
4064204
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าและมลพิษทางน้า
3(3-0-6)
4064205
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4064206
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
4064301
แบบจาลองทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2.4 วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม
ให้เรียน
7
หน่วยกิต
2.4.1 กลุ่มวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
4063604
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม
1(45)
2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
9014802
สหกิจศึกษา
(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
4064605
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
Bachelor of Science Program in Plant Production Technology
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สร้างสรรค์นวัตกรรม และบริหารจัดการผลิตผล
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคอุตสาหกรรม
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในการวิจัยและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตสินค้าเชิง
นวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มี ทัก ษะด้ านการจั ดการเทคโนโลยี เพื่อการทาธุรกิจและการเป็ นผู้ ประกอบการตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทาหน้าที่ควบคุมดูแลการผลิตพืชและการเกษตร โดย
ใช้เทคโนโลยีลดแรงงาน พัฒนานวัตกรรมการเกษตรในฟาร์ม
3.2 ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm manager) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทาหน้าที่บริหารจัดการ และพัฒนา
ด้านธุรกิจพืชและการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการเกษตร
3.3 นักวิชาการหรือพนักงานในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (smart farm advisor) บริษัทธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจฟาร์ม
เกษตร ทาหน้าที่ออกแบบ เลื อกเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ควบคุมการผลิต บริหารจัดการธุรกิจหรือฟาร์ม
เกษตร และจัดการผลิตผลเกษตร ควบคุมดูแล การตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา
ขนส่ง-ซื้อขาย หรือนาเข้าและสงออกผลิตผลทางการเกษตร
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
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
72
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
72
1552601
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4011106
ฟิสิกส์พื้นฐาน
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4021303
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4091801
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4111104
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
4992101
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5161101
กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช
5161102
เทคโนโลยีการผลิตพืชเบื้องต้น
5161104
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5162101

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)

5162102
5162103
5162106
5162107
5163101
5163102
5163103
5163104
5163108
5163109
5163401
5164402

ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เบื้องต้น
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร
จุลชีววิทยาเพื่อการผลิตพืช
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพืช
นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น
นวัตกรรมและระบบฟาร์มอัจฉริยะ
หลักการส่งเสริมการเกษตร
การวางแผนการทดลองทางการผลิตพืช
สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

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

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
15
5163209
เทคโนโลยีการผลิตผัก
5163210
การจัดการโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะ
5163211
เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร
5163212
เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
5163213
พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
5163214
เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน
5163215
เทคโนโลยีชีวภาพเพือ่ การปรับปรุงดิน
5163216
เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์
5163218
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ
5163219
โรคพืชและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
5163220
เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
5163221
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร
5163222
เทคโนโลยีการผลิตไม้น้าเศรษฐกิจ
2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
7
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา
(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
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หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)
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5163304
5164305

2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 5163304 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

343

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำร
Bachelor of Engineering Program in Engineering Management
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถนาศาสตร์วิศวกรรมไปบูรณาการกับการจัดการด้าน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเศรษฐกิจและ
สังคม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎี และทักษะปฏิบัติทางวิศวกรรม สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพได้
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสถานประกอบการใน
ภาครัฐและเอกชน
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรรม และบุคคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับการเป็นผู้นาเพียงพอที่จะสามารถ
ดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 วิศวกรการจัดการและประเมินโครงการ
3.2 วิศวกรการผลิต
3.3 วิศวกรออกแบบ
3.4 วิศวกรควบคุมคุณภาพ
3.5 วิศวกรซ่อมบารุง
3.6 วิศวกรฝ่ายขาย
3.7 นักวิชาการ นักวิจัย
3.8 ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
96
หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ให้เรียน
36
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เรียน
21
หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
ให้เรียน
15
หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
54
หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ
ให้เรียน
48
หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 วิชำพืนฐำนวิชำชีพ
ให้เรียน
2.1.1 กลุมวิชำพืนฐำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ให้เรียน
6011101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
6011102
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
6012101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
4011203
ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
4011204
ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1
4011205
ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
4011206
ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2
4021117
เคมีวิศวกรรม
4021118
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
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30

หน่วยกิต

96
36
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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6011201
6011202
6011203
6012206
6232208
2.2
6232302
6231401
6231701
6232207
6232210
6232701
6232702
6232703
6233402
6233501
6233602
6233702
6233704
6233802
6233803
6234301
6234801
6233703
6234307
6234308
6234309
6234403
6234503
6234601

2.1.2 กลุมวิชำพืนฐำนทำงวิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลศาสตร์วิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
อุณหพลศาสตร์
กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
2.2.1 วิชำบังคับ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
วิศวกรรมความปลอดภัย
มลพิษทางอุตสาหกรรม
สถิติวิศวกรรม
กรรมวิธีการผลิต
การบารุงรักษาทางวิศวกรรม
การวิจัยการดาเนินงาน
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การศึกษาการทางาน
การจัดการควบคุมคุณภาพ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
การออกแบบพารามิเตอร์
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
สัมมนาวิศวกรรมการจัดการ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
โครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ
2.2.2 วิชำเลือก
การจาลองสถานการณ์
ระบบอัตโนมัติสาหรับการผลิต
การออกแบบแม่พิมพ์
เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
การยศาสตร์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
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ให้เรียน

15

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

54
48

ไม่น้อยกว่ำ

6

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

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

6234704
การจัดการอุตสาหกรรม
6234705
วิศวกรรมคุณค่า
2.3 วิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา
2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
6234902
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ

ไม่น้อยกว่ำ

6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)
6(640)

ข้อกำหนดเฉพำะ
ในกรณีไม่เคยเรียนในรำยวิชำ งำนฝึกฝีมือ งำนเชื่อมและงำนโลหะ งำนไม้และงำนก่อสร้ำง
ให้เรียนรำยวิชำดังกล่ำวและได้รับค่ำระดับคะแนน S หรือ U โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรสำเร็จ
หลักสูตรของสำขำวิชำนี
รำยวิชำปรับพืนฐำน
6231301
งานฝึกฝีมือพื้นฐาน
3(0-6-3)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผล
การเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
กาลัง ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพรวมถึงมีศักยภาพต่อยอดพัฒนาความรู้
ความสามารถและนามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และมีความชานาญเฉพาะทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
2.5 เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒ นาองค์ค วามรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิศ วกรรมไฟฟ้ารวมถึงทางด้ านวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 วิศวกรไฟฟ้า
3.2 วิศวกรประจาโรงงานอุตสาหกรรม
3.3 วิศวกรออกแบบทางด้านระบบไฟฟ้า
3.4 วิศวกรโครงการทางด้านระบบไฟฟ้า
3.5 วิศวกรประจาโรงไฟฟ้า
3.6 วิศวกรทางด้านพลังงาน
3.7 วิศวกรประจาอาคารขนาดใหญ่
3.8 ผู้ประกอบการอิสระทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
146 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
110 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เรียน
21
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ให้เรียน
56
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
27
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กาหนด

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
4011203
ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
4011204
ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1

ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

110
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)

(ต้องเรียนวิชา 4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

4011205

ฟิสิกส์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม1 ผ่านมาก่อน)

4011206
4021117
4021118

ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(ต้องเรียนวิชา 4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)
เคมีวิศวกรรม
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม

1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

(ต้องเรียนวิชา 4021117 เคมีวิศวกรรม ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

6011101
6011102

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 ผ่านมาก่อน)

6012101

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 6011102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อน)
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2.2 กลุ่มวิชำพืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์
6011201
เขียนแบบวิศวกรรม
6011202
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6011203
กลศาสตร์วิศวกรรม
6011204
วงจรไฟฟ้า 1
6012205
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
6012206
วัสดุวิศวกรรม
6012207
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ให้เรียน

56

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

(ต้องเรียนวิชา 4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

6012301

วงจรไฟฟ้า 2

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 6011204 วงจรไฟฟ้า 1 ผ่านมาก่อน)

6013406
6012306

สัญญาณและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2

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

(ต้องเรียนวิชา 6012205 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 ผ่านมาก่อน)

6012211
6012307

ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

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

(ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

6012308

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

1(0-3-0)

(ต้องเรียนวิชา 6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

6012303
6012304

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1

3(3-0-6)
1(0-3-0)

(ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า 2 ผ่านมาก่อนหรือเรียนควบคู่กัน)

6012305

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2

1(0-3-0)

(ต้องเรียนวิชา 6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

6013208
6013303

ระบบควบคุม
ปฏิบัติการระบบควบคุม

3(3-0-6)
1(0-3-0)

(ต้องเรียนวิชา 6013208 ระบบควบคุม ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

6013301

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 ผ่านมาก่อน)

6013302

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2

1(0-3-0)

(ต้องเรียนวิชา 6013301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

6013212
6013213

การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า
หลักการสื่อสาร
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2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
6013304
ระบบไฟฟ้ากาลัง

ให้เรียน

27

หน่วยกิต
3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 6012301 วงจรไฟฟ้า 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

6013306
6013307
6014301

การออกแบบระบบไฟฟ้า
โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2 ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

6014302

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 6013304 ระบบไฟฟ้ากาลัง ผ่านมาก่อน)

6014303

ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง

1(0-3-0)

(ต้องเรียนวิชา 6014302 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

6014304

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 6012207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านมาก่อน)

6014901
6014902

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2

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

(ต้องเรียนวิชา 6014901 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ผ่านมาก่อน)

6014305

การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 6013304 ระบบไฟฟ้ากาลัง ผ่านมาก่อน)

6014306

ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง

1(0-3-0)

(ต้องเรียนวิชา 6014305 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง ผ่านมาก่อน หรือเรียนควบคู่กัน)

2.4 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
6012401
การขับเคลื่อนด้วยกาลังไฟฟ้า
6012403
ระเบียบวิธีเชิงเลข
6012404
เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์
6012405
โปรแกรมประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
6012406
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
6013401
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
6013402
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลังและการควบคุม
6013403
ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากาลัง
6013404
ระบบฝังตัว
6013405
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
6013408
แนะนาวิชาชีพวิศวกรรม
6013305
สถิติวิศวกรรม
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ไม่น้อยกว่ำ

6

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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6013410
อิเล็กทรอนิกสกาลังสาหรับการอนุรักษพลังงาน
6013411
ปัญญาประดิษฐ์ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
2.5 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
บังคับให้เรียนรำยวิชำต่อไปนี
6013801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า

3(3-0-6)
3(2-2-5)
ไม่นับหน่วยกิต
5(450)

(ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กาหนด
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
Bachelor of Technology Program in Industrial Technology (Continuing Program)
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาชีพ ทักษะปฏิบัติ และวิชาการ สามารถประยุกต์ และ/หรือเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ร้ า ง นวั ต กรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตรงกับความต้องของตลาดแรงงาน ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน
2.2 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ส มรรถนะด้ านวิ ช าการ ด้ านวิ ช าชี พ และทั ก ษะปฏิ บั ติ โดยสามารถปรั บ ตั วให้ ทัน กั บ การ
เปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทักษะปฏิบัติ และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูง
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/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
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
79
หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
18
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
ทั้งนี้จานวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา ต้องไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
55
หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.1.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต
2.1.2 กลุม่ วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
* ทั้งนี้จานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี เมือ่ นับรวมกับรายวิชาที่ได้
ศึกษามาแล้วจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
33
หน่วยกิต
2.2.1 กลุม่ วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
- บังคับเรียน
ให้เรียน
24
หน่วยกิต
- เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.2.2 กลุม่ วิชาโครงการ
ให้เรียน
3
หน่วยกิต
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ให้เรียน
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
18
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้เรียนในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เมื่อนับรวมกับรายวิชา
ที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นี้ รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
55
หน่วยกิต
2.1 วิชำเฉพำะพืนฐำน
ไม่น้อยกว่ำ
18
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชำพืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ให้เรียน 6
หน่วยกิต
5651101
สถิติสาหรับงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5651102
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
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2.1.2 กลุ่มวิชำพืนฐำนทำงเทคโนโลยี
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 ทั้งนี้จานวนหน่วยกิตรวมของกลุม่ วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้
ศึกษามาแล้วจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 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)
- เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
เทคโนโลยีอุตสำหกำร
5651305
เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5652305
ระบบควบคุมอัตโนมัติสาหรับงานอุตสาหกรรม
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)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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5652501
5652502
5652503
5652901
2.3
5652801
5652802

เทคโนโลยีอื่นๆ
เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม
การบารุงรักษาทางอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
2.2.2 กลุ่มวิชำโครงกำร
ให้เรียน
โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เรียน
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต้องเรียนวิชา 5512801

3
4

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(45)
3(320)

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
Bachelor of Public Health Program in Public Health
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
“ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นผู้นาด้านสาธารณสุข
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มคี วามรู้ ความสามารถในการประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน วิเคราะห์ปัญหาและ
เหตุปัจจัยทางสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถวางแผนปฏิบัติการดาเนินการ ควบคุมกากับและประเมินผลแผนงานโครงการ
สาธารณสุข
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มที ักษะในการทางานเป็นทีม สามารถทางานร่วมกับชุมชนและสาขาวิชาชีพ ภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มที ักษะในการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเฝ้าระวังปัญหาและรายงาน
ความเคลื่อนไหว สถานการณ์ทางสาธารณสุขและปัจจัยกาหนดปัญหาสุขภาพ
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มที ักษะในการเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา จัดฝึกอบรมและพัฒนางานอนามัยชุมชน
2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มที ักษะในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการเสริมสร้างสุขภาพ
ป้องกันและควบคุมปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรปกระกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ของภาครัฐและภาคเอกชน
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โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
145 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
109 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพสาธารณสุข
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มพืนฐำนวิชำชีพ
4011105
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4021101
เคมีเบื้องต้น
4021102
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4022507
ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4022508
ปฏิบัติการชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4031101
ชีววิทยาเบื้องต้น
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4091801
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4071101
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์
4071205
สุขภาพจิต
4071501
โภชนาการสาธารณสุข
4071701
การสาธารณสุขทั่วไป
4072106
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

109
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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4072511
อนามัยครอบครัว
4072701
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการสาธารณสุข
2.2 กลุ่มวิชำชีพสำธำรณสุข
ไม่น้อยกว่ำ
4072207
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
4072512
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4072702
ชีวสถิติ
4072703
อนามัยสิ่งแวดล้อม
4073521
การช่วยเหลือเบื้องต้น
4073701
ระบาดวิทยา
4073702
จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข
4073703
การป้องกันและควบคุมโรค
4073801
การฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
4074304
การบริหารงานสาธารณสุข
2.3 กลุ่มวิชำชีพเฉพำะสำขำสำธำรณสุขศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ
4072310
การคุ้มครองผู้บริโภค
4072313
โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
4073204
การให้คาปรึกษาด้านสาธารณสุข
4073310
การประยุกต์วิธีการทางระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข
4073409
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข
4073410
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข
4073522
การดูแลและบาบัดโรคเบือ้ งต้น
4073608
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
4073704
การใช้ยาเบื้องต้น
4073706
อนามัยโรงเรียน
4073903
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
4074305
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
4074609
การวางแผนและประเมินผลโครงการสาธารณสุข
4074703
อนามัยชุมชน
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4073802
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

30

36

7

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(45)

(ต้องเรียนวิชา 4073801 การฝึกปฏิบตั ิงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ผ่านมาก่อน)
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4074806

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

6(640)

(ต้องเรียนวิชา 4073802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านมาก่อน)

9013801

หรือ
2.4.2 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
เตรียมสหกิจศึกษา

1(45)

(ต้องเรียนวิชา 4073801 การฝึกปฏิบตั ิงานบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านมาก่อน)

9014802

สหกิจศึกษา

6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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สำระสำคัญของหลักสูตร คณะวิทยำกำรจัดกำร
หลักกำร
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิต
กาลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นนักวิชาการ
กึ่งวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้า
ของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนนาไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีการและการจัดการงานอาชีพ และด้าน
คุณธรรม
จุดมุ่งหมำย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตามความต้ องการ
ของสังคมและท้องถิ่น โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ และทักษะ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้
2. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของวิ ทยาการทางด้ านบริ หารธุ ร กิจ และหลัก สูต รบั ญ ชี บั ณฑิ ต ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดารงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม
4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติ และศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้านศิลปศาสตร์ อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
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สำขำวิชำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร มีจำนวนทังหมด 11 สำขำวิชำ ดังนี
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีจานวน 8 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4) สาขาวิชาการจัดการ
5) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน
7) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
8) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีจานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีจานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ประยุกต์ใช้ความรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ทางบัญชีอย่างลึกซึ้ง สามารถนาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้รอบในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจอื่นๆ สามารถนาความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้
กับความรู้ทางบัญชีได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ สามารถใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีความรับผิดชอบในงานที่ทาร่วมกับผู้อื่น สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ร่วมมือรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพบัญชีและดารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และปฏิ บั ติ งานภายใต้ ก รอบแห่ งจรรยาบรรณวิ ช าชี พและมี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
2.4เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พึ่งตนเองและพร้อมใน
ทุกสถานการณ์ มีเจตคติที่ดีเพื่อจะนาวิชาชีพมาพัฒนาและให้บริการทางวิชาชีพกับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้ารับการทางานใน
องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ทาบัญชี
3.2 ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3.3 นักบัญชีบริหาร
3.4 นักบัญชีภาษีอากร
3.5 ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบบัญชี
3.6 อาจารย์ผู้สอนด้านบัญชีและเทคโนโลยีทางการบัญชี
3.7 ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี
3.8 นักบริหารการเงิน และสายงานบริหารธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่ำ

138
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
102 หน่วยกิต
ให้เรียน
45
หน่วยกิต
ให้เรียน
54
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
(บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต
ในการสาเร็จการศึกษา)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียน ทั้งนี้ไม่สามารถเลือกเรียนวิชา 3991401
หลักการบัญชีเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรนี้

ข้อกำหนดเพิ่มเติม
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 75/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี
ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) นั้น มีข้อกาหนดว่า สภาวิชาชีพบัญชี ฯ จะพิจารณา
รั บ รองปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รในวิ ช าการบั ญ ชี เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั บ สมั ค รเป็ น สมาชิ ก สามั ญ และ
การพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เฉพาะหลั ก สู ต รของสถาบั น การศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมีโครงสร้างหลักสูตรเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ดังนั้นรายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) หากนักศึกษาเคยเรียน
มาแล้วในสถาบันการศึกษาอื่น ก็ยังต้องเรียนซ้าอีกเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะพืนฐำน
1551501
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1552509
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

102
45

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 1551501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ผ่านมาก่อน)

1553513

การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 1552509 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ผ่านมาก่อน)

2562509
2562510

กฎหมายสาหรับนักบัญชี 1
กฎหมายสาหรับนักบัญชี 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 2562509 กฎหมายสาหรับนักบัญชี 1 ผ่านมาก่อน)

3523405
3523407

การภาษีอากร
การเงินธุรกิจสาหรับนักบัญชี

3(3-0-6)
3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)

3524402

การบริหารการเงิน

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 3523407 การเงินธุรกิจสาหรับนักบัญชี ผ่านมาก่อน)

3562135
3991101
3991601
3993101
4091802
4112105
4113507

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร
หลักการตลาด
หลักเศรษฐศาสตร์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
แคลคูลัสสาหรับธุรกิจ
สถิติธุรกิจ
การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

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

(ต้องเรียนวิชา 4112105 สถิติธุรกิจ ผ่านมาก่อน)

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
54
3521105
การบัญชีชั้นต้น
3522107
การบัญชีชั้นกลาง 1
(ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)
3522108
การบัญชีชั้นกลาง 2
(ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)
3522111
การบัญชีต้นทุน
(ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)
3522205
จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
3522301
การจัดการต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

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

(ต้องเรียนวิชา 3522111 การบัญชีต้นทุน ผ่านมาก่อน)
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3523308

การกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผ่านมาก่อน)

3524104

การบัญชีชั้นสูง 1

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชนั้ กลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผ่านมาก่อน)

3524105

การบัญชีชั้นสูง 2

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผ่านมาก่อน)

3524106

ทฤษฎีบัญชี

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชนั้ กลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผ่านมาก่อน)

3524205

การบัญชีภาษีอากร

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น และ 3523405 การภาษีอากร ผ่านมาก่อน)

3524314

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(3-0-6)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผ่านมาก่อน)

3524315

การวิจัยทางการบัญชี

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1, 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
4112105 สถิติธุรกิจ ผ่านมาก่อน)

3524320

รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผ่านมาก่อน)

3524321

การสอบบัญชี

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1, 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
3523308 การกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ผ่านมาก่อน)

4132304

การเขียนโปรแกรมทางการบัญชี

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)

4133225

ฐานข้อมูลทางการบัญชีและการออกแบบรายงานเพื่อการจัดการ

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น และ 4132304 การเขียนโปรแกรมทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)

4134201

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานสาหรับนักบัญชี

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น ผ่านมาก่อน)

2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
เลือกเรียนรำยวิชำใด ๆ ในกลุ่มวิชำเลือกต่อไปนี
กลุ่มวิชำกำรบัญชีกำรเงิน
3523202
การบัญชีเฉพาะกิจ

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ

3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผ่านมาก่อน)

3523211

การบัญชีสหกรณ์

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผ่านมาก่อน)
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3524903

สัมมนาการบัญชีการเงิน

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชนั้ กลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผ่านมาก่อน)

3524904

สัมมนาการสอบบัญชี

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3524321 การสอบบัญชี ผ่านมาก่อน)

3524206
3524322

กลุ่มวิชำกำรบัญชีบริหำรและกำรภำษีอำกร
การวางแผนภาษีอากร
(ต้องเรียนวิชา 3524205 การบัญชีภาษีอากร ผ่านมาก่อน)
การบัญชีสิ่งแวดล้อม

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

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชนั้ กลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผ่านมาก่อน)

3524910

สัมมนาการบัญชีบริหาร

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3522301 การจัดการต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ผ่านมาก่อน)

3524911

สัมมนาการภาษีอากร

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3524205 การบัญชีภาษีอากร ผ่านมาก่อน)

3523307

กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
การวางระบบบัญชี

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3521105 การบัญชีชั้นต้น และ 3522111 การบัญชีต้นทุน ผ่านมาก่อน)

3524323

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3524321 การสอบบัญชี และ 3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)

3524324

โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522108 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผ่านมาก่อน)

3524912

สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3524314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผ่านมาก่อน)

2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในกำรสำเร็จกำรศึกษำ)
เลือกเรียนรำยวิชำทุกรำยวิชำในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี
2.4.1 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
3523803
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
1(45)
3524804
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
6(640)
(ต้องเรียนวิชา 3523803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีผ่านมาก่อน)

2.4.2 กลุ่มสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียน ทั้งนี้ไม่สามารถเลือกเรียนวิชา 3991401 หลักการบัญชี
เป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรนี้
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ เ ป็ น ผู้ มี ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุผล และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระดับวิชาชีพ และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการดารงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการทางานเป็นทีม
สามารถรับมือกับอุปสรรคและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
สามารถทางานในภาคราชการ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ในสายงานหรือ
ตาแหน่งต่างๆ ได้แก่
3.1 ผู้บริหาร/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3.2 เจ้าหน้าที่/พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3.3 เจ้าหน้าที่/พนักงานบริหารงานทั่วไป
3.4 นักวิชาการด้านการบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.5 วิทยากรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาองค์การ
3.6 ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
3.7 อาชีพอิสระ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
97
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
30
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
45
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
3991101
หลักการตลาด
3991201
องค์การและการจัดการ
3991301
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ
3991401
หลักการบัญชี
3991501
เทคโนโลยีดิจิทัล
3991601
หลักเศรษฐศาสตร์
3992401
การเงินธุรกิจ
3992601
กฎหมายธุรกิจ
3993101
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3993201
การจัดการการดาเนินงาน
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
3621103
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3621301
จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3622104
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

97
30

ให้เรียน

45

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

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

3622105
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
3622106
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3622107
การบริหารสมรรถนะของพนักงาน
3622202
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้
3622401
ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
3623110
การจัดการคุณภาพชีวิตในการทางาน
3623111
การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์
3623112
การบริหารคนเก่ง
3623113
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3623402
นวัตกรรมและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3623501
การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3623502
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
15
3622204
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3622205
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3622304
การจัดการความรูใ้ นองค์การ
3623114
การจัดการความหลากหลาย
3623115
การจัดการการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
3623307
การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3623308
การสื่อสารและการบริหารความขัดแย้งในองค์การ
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เรียน
7
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา*
9014802
สหกิจศึกษา** (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
3624803
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ*
3624804
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์**

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 3624803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ วิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

หมำยเหตุ

* เลือกเรียนวิชำใดวิชำหนึ่ง
** เลือกเรียนวิชำใดวิชำหนึ่ง
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทางด้านดิจิทัลมาร์เกตติงและงานอิเวนต์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านดิจิทัลมาร์เกตติง
และอิเวนต์มาร์เกตติงที่ทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตนั กปฏิ บั ติที่มี ความคิ ด สร้ างสรรค์ มี ภ าวะผู้ น า สามารถทางานร่ วมกั บผู้ อื่ น และใช้ ทักษะ
ทางการตลาดและในการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการวิ จั ย และสามารถค้ น คว้ าองค์ ค วามรู้ ด้ านดิ จิ ทัล มาร์ เ กตติ ง
และอิเวนท์มาร์เกตติง ได้ด้วยตนเอง
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ทางการตลาดและบริหารธุรกิจ ให้มีความ
รับผิดชอบ เสียสละต่อสังคมและประเทศชาติ
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 องค์กรธุรกิจ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ ของฝ่ายการตลาด ฝ่ายการขาย ฝ่ายการให้บริการ
ลูกค้า ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ฝ่ายการสื่อสารตราสินค้าและองค์กร ฝ่ายดิจิทัลมาร์เกตติง
ฝ่ายการสื่อสารการตลาด ฝ่ายการจัดอิเวนต์ ฝ่ายวิจัยตลาด
3.2 องค์กรภาครัฐ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นต้น
3.3 องค์กรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ ของฝ่ายการตลาดในองค์กรด้วยการพัฒนาและ
บริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ ส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน และกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนไปยังส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ
3.4 สถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่ง ครูหรืออาจารย์ผู้สอนในด้านบริหารธุรกิจและการตลาด
ที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษา
ของภาครัฐและภาคเอกชน
3.5 เจ้าของธุรกิจ ห้างร้าน ตัวแทน ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
91
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
78
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาแกนคณะ
ให้เรียน
30
หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับเรียนแขนงวิชา
ให้เรียน
48
หน่วยกิต
1) แขนงวิชาดิจิทัลมาร์เกตติง
2) แขนงวิชาอิเวนต์มาร์เกตติง
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
2.1.1 กลุ่มวิชำแกนคณะ
3991101
หลักการตลาด
3991201
องค์การและการจัดการ
3991301
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ
3991401
หลักการบัญชี
3991501
เทคโนโลยีดิจิทัล
3991601
หลักเศรษฐศาสตร์
3992401
การเงินธุรกิจ
3992601
กฎหมายธุรกิจ
3993101
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3993201
การจัดการการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน

91
78
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.1.2 กลุ่มวิชำบังคับเรียน
ให้เรียน
27
3541102
พฤติกรรมผู้บริโภค
3541601
การสื่อสารสาหรับนักการตลาดสมัยใหม่
3541602
นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์
3542114
การบริหารช่องทางการตลาด
3542202
การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3542203
การบริหารราคาและงบประมาณ
3542204
การส่งเสริมการตลาด
3543207
การบริหารการตลาด
3543701
การวิจัยการตลาด
1) แขนงวิชำดิจิทัลมำร์เกตติง**
ให้เรียน
21
3542313
ดิจิทัลมาร์เกตติงและสื่อสังคมออนไลน์
3542314
การเล่าเรื่องและการออกแบบเนื้อหาทางดิจิทัลมาร์เกตติง
3543310
การออกแบบและการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการตลาด
3543311
การวิเคราะห์ข้อมูลทางดิจิทัลมาร์เกตติง
3543312
กลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เกตติง
3544302
จริยธรรมและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3544703
สัมมนาดิจิทัลมาร์เกตติง
2) แขนงวิชำอิเวนต์มำร์เกตติง**
ให้เรียน
21
3542405
งานอิเวนต์เบื้องต้น
3542406
การเป็นผู้ประกอบการและแนวคิดในด้านการจัดการงานอิเวนต์อย่างสร้างสรรค์
3543401
การวางแผนและการจัดงบประมาณสาหรับงานอิเวนต์
3543402
การบริหารผู้สนับสนุนงานอิเวนต์
3543403
การบริหารสิ่งอานวยความสะดวกและสถานที่
3544401
การผลิตงานอิเวนต์ (ต้องเรียนวิชา 3542405 งานอิเวนต์เบื้องต้น ผ่านมาก่อน)
3544704
สัมมนาอิเวนต์มาร์เกตติง
** หมำยเหตุ ให้เลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่งเพียงแขนงเดียว
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
6
3542501
การตลาดสาหรับวิสาหกิจชุมชน
3543102
กลยุทธ์การตลาดค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่
3543203
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3543208
การบริหารการขาย
3543209
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3543210
การตลาดระหว่างประเทศ
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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3543211
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3543212
การตลาดบริการ
3543214
การตลาดสินค้าแฟชั่นและสินค้าหรูหรา
3543215
การตลาดธุรกิจบันเทิงและกีฬา
3543216
การตลาดความงามและสุขภาพ
3543523
การตลาดสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3543602
ความคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อสารการตลาด
3543603
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
3544402
การจัดงานอีเว้นสาหรับธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
3544403
การตลาดสาหรับธุรกิจไมซ์
3544601
การบริหารความเสี่ยงทางการตลาด
3544602
การตลาดบนการสื่อสารไร้สายและแอปพลิเคชัน
3544603
การเขียนและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
*9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
**9014802 สหกิจศึกษา

ให้เรียน

7

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

*3543803
**3544804

2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 3543803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

หมำยเหตุ

*เลือกเรียนวิชำใดวิชำหนึ่ง
**เลือกเรียนวิชำใดวิชำหนึ่ง
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล มาประยุก ต์ ใ ช้ใ นด้ านธุ รกิ จเพื่ อ การประกอบอาชีพ
สนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั้งนาองค์ความรู้ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสร้างและการจัดการธุรกิจ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคดิจิทัล
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ฝ่ายสนับสนุนด้านไอที
3.2 นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3.4 นักวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 Web Developer
3.6 Content Marketing
3.7 ผู้ประกอบการธุรกิจ
3.8 นักวิชาการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
72
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
30
หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ บังคับเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
2.1.1 กลุ่มวิชำแกน
3991101
หลักการตลาด
3991201
องค์การและการจัดการ
3991301
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ
3991401
หลักการบัญชี
3991501
เทคโนโลยีดิจิทัล
3991601
หลักเศรษฐศาสตร์
3992401
การเงินธุรกิจ
3992601
กฎหมายธุรกิจ
3993101
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3993201
การจัดการการดาเนินงาน
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน
ให้เรียน

94
72
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3501204
3502108
3503222
3503223
3503506
3502402
3502403
3503406
3504904
3501501
3503405
3503507
3502302
3502501

2.1.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
(1) กลุ่มวิชำองค์กำรและระบบสำรสนเทศ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับธุรกิจดิจิทัล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจดิจิทัล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ
(2) กลุ่มวิชำเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต์
ระบบฐานข้อมูล
การพาณิชย์ดิจิทัล
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(3) กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานธุรกิจ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงสาหรับธุรกิจ
(4) กลุ่มวิชำโครงสร้ำงพืนฐำนของระบบ
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ

42

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

(ต้องเรียนวิชา 3501501 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานธุรกิจ ผ่านมาก่อน)

2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
3502404
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3502502
ธุรกิจดิจิทัลโมบาย
3503117
กฎหมายและจริยธรรมสาหรับธุรกิจดิจิทัล
3503224
ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ
3503407
การวิจัยและวิเคราะห์ธุรกิจ
3503408
ปัญญาประดิษฐ์สาหรับธุรกิจดิจิทัล
3503409
เทคโนโลยีความเสมือนจริงสาหรับธุรกิจดิจิทัล
3503508
หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับธุรกิจดิจิทัล
3503902
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3504210
การวิเคราะห์ทางธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับธุรกิจ
3504401
การประมวลผลแบบคลาวด์และเสมือนจริงสาหรับธุรกิจ
3504402
การจัดการธุรกิจดิจิทัลสมัยใหม่
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15

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3504403
การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่
3504404
การตลาดดิจิทัล
2.3 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา*
9014802
สหกิจศึกษา**

ให้เรียน

7

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3503817
3504819

2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ*
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ**

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา หรือ 3503817 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

ผ่านมาก่อน)
* เลือกเรียนวิชำใดวิชำหนึ่ง
** เลือกเรียนวิชำใดวิชำหนึ่ง
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
Bachelor of Business Administration Program in Management
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมด้านการจัดการ นาท้องถิ่น ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะ ด้านการบริหารจัดการและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
ในภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ และดารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการบริหารจัดการ
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคดิจิทัล
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสามารถทางานในองค์ ก ารหรื อ หน่ วยงานทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชี พอิ ส ระ
ดังต่อไปนี้
3.1 งานสายธุรกิจ เช่น นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน
3.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ นักบริหารงานทั่วไป
3.3 ประกอบกิ จ การส่ ว นตั ว เช่ น เจ้ า ของกิ จ การค้ า ส่ ง กิ จ การค้ า ปลี ก กิ จ การขนส่ ง กิ จ การผลิ ต กิ จ การ
อุตสาหกรรม กิจการบริการ เป็นต้น
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
124 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
88
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
30
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
36
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
3991101
หลักการตลาด
3991201
องค์การและการจัดการ
3991301
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ
3991401
หลักการบัญชี
3991501
เทคโนโลยีดิจิทัล
3991601
หลักเศรษฐศาสตร์
3992401
การเงินธุรกิจ
3992601
กฎหมายธุรกิจ
3993101
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3993201
การจัดการการดาเนินงาน
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30

หน่วยกิต

88
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
3561110
การเป็นผู้ประกอบการ
3562124
การสื่อสารและการต่อรองทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
3562125
ภาวะผู้นาและการจัดการทีม
3562131
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3562212
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3562213
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
3563115
เทคนิคการนาเสนอทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
3563120
การจัดการธุรกิจบริการ
3563217
การจัดการโครงการและการบริหารต้นทุน
3564217
การจัดการนวัตกรรมเพื่อโอกาสทางธุรกิจ
3564905
วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3564912
สัมมนาทางการจัดการ

36

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

2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
3503104
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3532202
การภาษีอากรธุรกิจ
3562211
การจัดการคุณภาพ
3563116
การจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่
3563117
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลทางสถิติ
3563121
จิตวิทยาทางธุรกิจ
3563209
การจัดการธุรกิจออนไลน์
3563218
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3563219
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3563220
การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค
3563223
หลักการวิเคราะห์และนโยบายการลงทุน
3563412
การวิเคราะห์และการพยากรณ์ทางธุรกิจ
3564215
การจัดกิจกรรมทางธุรกิจ
3564216
การพัฒนาและสร้างมูลค่าสินค้าชุมชน
3564238
การจัดการและความรับผิดชอบทางสังคม

15

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา

ให้เรียน

7

หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3563803

2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1(45)

(ต้องเรียนวิชา 3563803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านมาก่อน)

3564805
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
6(640)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management
ระดับปริญญำตรี(ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีทักษะความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การประกอบอาชี พ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.2 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิต ที่ มีค วามรู้ ทักษะด้านการจัด การโลจิสติ กส์แ ละซัพพลายเชน และสามารถประยุกต์ความรู้
เพื่อประกอบอาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะทางปั ญ ญา การคิ ด วิ เ คราะห์ แก้ ปั ญ หาและสร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย ทางด้ า น
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ งตั วเลข ภาษา การสื่ อ สาร ก้ าวทั น เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
ยุคดิจิทัล
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ระดับปฏิบัติการ คือ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายการขนส่ง
3.2 ระดับบริหาร คือ นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิตกระจายสินค้า
นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
3.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ นักธุรกิจนาเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ ตัวแทนการขนส่งทางบก
ทางเรือ ทางอากาศ และธุรกิจนาเข้าและการส่งออก
3.4 รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า กรมการขนส่ง
ทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5 นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
97
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน
30
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
48
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ไม่น้อยกว่ำ
3991101
หลักการตลาด
3991201
องค์การและการจัดการ
3991301
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ
3991401
หลักการบัญชี
3991501
เทคโนโลยีดิจิทัล
3991601
หลักเศรษฐศาสตร์
3992401
การเงินธุรกิจ
3992601
กฎหมายธุรกิจ
3993101
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3993201
การจัดการการดาเนินงาน
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30

หน่วยกิต

97
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ไม่น้อยกว่ำ 48
3581102
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3581402
การจัดการการขนส่ง
3582201
การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินค้า
3582301
การจัดการการจัดหาและการจัดซื้อ
3582402
การจัดการกิจการพาณิชยนาวี
3582404
การจัดการเพื่อการส่งออกและการนาเข้า
3582502
ดิจิทัลโลจิสติกส์
3583101
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3583105
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในซัพพลายเชน
3583202
การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง
3583501
เอ็กเซลเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3583601
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง
3583602
ภาษีอากรสาหรับโลจิสติกส์
3583902
วิธีวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3584102
การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3584901
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
12
3583103
โลจิสติกส์ระดับสากล
3583104
โลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน
3583106
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสาหรับภัยพิบัติ
3583107
การจัดการซัพพลายเชนความเย็นสาหรับอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร
3583108
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3583401
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
3583405
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3583406
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3583604
กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3583605
ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
3583606
การจัดการคุณภาพในงานโลจิสติกส์
3583702
ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3584101
การเป็นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3584103
การจัดการความเสี่ยงสาหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3584104
การบริหารต้นทุนสาหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3584105
การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์
3584106
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอยุธยา
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
*เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
**สหกิจศึกษา

7

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3583801
3584803

2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
*เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
**ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 3583801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
ผ่านมาก่อน)

*หมำยเหตุ

*เลือกเรียนได้ 1 วิชำ
** เลือกเรียนได้ 1 วิชำ
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจชุมชน
Bachelor of Business Administration Program in Community Business Management
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เกิดความสามารถและทักษะในการบริหารธุรกิจชุมชน วางแผนการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจของชุมชน อันประกอบไปด้วย กิจกรรมทางการผลิตและการบริการ กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรม
การซื้อ และการบริโภคของชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือหรือการมีส่ว นร่วมของคนในชุมชนเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนที่
จัดตั้งขึ้นให้มีความเจริญเติบโตด้านบริหารธุรกิจและสามารถนาความรู้นั้นสร้างอาชีพและสร้างธุรกิจด้วยตนเองอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 มุ่งสู่การเรียนรู้ในสถานการณ์การประกอบธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
2.2 ผู้เรียนใช้ความคิดทักษะและความสามารถที่ได้รับลงมือประกอบธุรกิจด้วยวิธีการต่างๆ มากกว่าการใช้ความรู้
เพียงอย่างเดียว
2.3 มุ่งเน้นการสร้างโอกาสโดยอาศัยความสัมพันธ์เชื่ยมโยงด้านเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและธุรกิจชุมชนและ
ต่างพื้นที่
2.4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียน ได้แก้ปัญหาในเชิงธุรกิจชุมชนผ่านรายวิชาปฏิบัติที่ให้ผู้เรียนได้เผชิญสภาพ
ปัญหาจริง
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทางานในธุรกิจชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจชุมชน ทั้งด้านการผลิตสินค้าและการบริการจากชุมชน โดยผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจ
ชุมชน รวมทั้งประกอบอาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
3.1 เจ้าของกิจการ ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว ผู้ประกอบการรายใหม่ ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของธุรกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3.2 ปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจและการค้า
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
72
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล้ ว หรื อ เที ย บโอนผลการเรี ย นตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ ให้เรียนเลือกเรียนในรำยวิชำกลุ่มภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
2.1.1 กลุ่มวิชำแกน
3991101
หลักการตลาด
3991201
องค์การและการจัดการ
3991301
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ
3991401
หลักการบัญชี
3991501
เทคโนโลยีดิจิทัล
3991601
หลักเศรษฐศาสตร์
3992401
การเงินธุรกิจ
3992601
กฎหมายธุรกิจ
3993101
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3993201
การจัดการการดาเนินงาน
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ไม่น้อยกว่ำ

30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ
ให้เรียน
ให้เรียน

94
72
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.1.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
ให้เรียน
42
หน่วยกิต
3651201
การจัดการความรู้ในธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3651301
การสร้างแบรนด์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
3(3-0-6)
3651401
กลยุทธ์การขับเคลือ่ นธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3652201
การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3652202
คุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3652401
การนาเข้าและการส่งออก
3(3-0-6)
3652402
นวัตกรรมและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
3(3-0-6)
3652601
เครือข่ายในธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
3652701
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
3653101
การพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน
3(3-0-6)
3653401
การขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
3653701
การจัดการทางการเงินสาหรับธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3653801
การวิจัยธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
3654801
การสัมมนาและการออกแบบโครงการทางธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
15
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือกตำมที่ผู้เรียนสนใจเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ ดังต่อไปนี
2.2.1 กลุ่มธุรกิจชุมชน: ภำคกำรผลิต
3652501
การดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภาคการผลิต
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
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3652502
การดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภาคบริการ
3(3-0-6)
3653201
การพัฒนาบุคลากรสาหรับภาคบริการในธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3653303
กิจกรรมภาคบริการในธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
3654402
การสร้างประสบการณ์พิเศษสาหรับภาคบริการในธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่งต่อไปนี
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่ำ

7

หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3654901
3654902

2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจชุมชน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจชุมชน

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 3654901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจชุมชน ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม
Bachelor of Business Administration Program in Hotel Business Managemen
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี) (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร)
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. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทางานในธุรกิจโรงแรมหรืองานบริการได้ เช่น
โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตาแหน่งงานในธุรกิจ
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 ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกีย่ วข้อง
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
54
หน่วยกิต
2.1.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
21
หน่วยกิต
2.1.2 กลุม่ วิชาบังคับเรียน
ให้เรียน
33
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
33
หน่วยกิต
2.2.1 กลุม่ วิชาความสนใจเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.2.2 กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
2.1.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
3632603
กฎหมายธุรกิจโรงแรม
3521104
หลักการบัญชี
3531101
การเงินธุรกิจ (ต้องเรียนวิชา 3521104 หลักการบัญชี ผ่านมาก่อน)
3541101
หลักการตลาด
3561101
องค์การและการจัดการ
3591101
หลักเศรษฐศาสตร์
3621101
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.1.2 กลุ่มวิชำบังคับเรียน
ให้เรียน
3631101
ความรู้พื้นฐานในงานโรงแรมและธุรกิจบริการ
3631201
การดาเนินงานแม่บ้าน
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30

หน่วยกิต

94
54
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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3631301
การดาเนินงานครัว
3632101
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3632301
การดาเนินงานและการบริการในห้องอาหาร
3632302
งานอาหารและเครื่องดื่ม
3632401
การดาเนินงานสัมมนาและงานกิจกรรม
3633101
การจัดการสปา
3633201
การดาเนินงานต้อนรับส่วนหน้า
3633601
แนวทางการเป็นผู้ประกอบการ
3633602
การตลาดและการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจบริการ
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
2.2.1 กลุ่มวิชำควำมสนใจเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
3631402
การจัดการธุรกิจไมซ์
3631102
ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3631104
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3631601
มารยาทและวัฒนธรรมในธุรกิจบริการ
3631602
ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจบริการ
3631603
จิตบริการ
3632601
การจัดการความเสี่ยงสาหรับธุรกิจบริการ
3632602
การวางแผนและพัฒนาในธุรกิจบริการ
2.2.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
ไม่น้อยกว่ำ
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
- กลุ่มภำษำจีน
3631501
ภาษาจีนพื้นฐาน
3631502
ภาษาจีนขั้นตั้น

33
15

18

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

(ต้องเรียนวิชา 3631501 ภาษาจีนพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)

3632501

สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3631502 ภาษาจีนขั้นต้น ผ่านมาก่อน)

3632502

สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3632501 สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)

3633501
3633502

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
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3631503
3631504

- กลุ่มภำษำญีป่ ุ่น
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
ภาษาญี่ปุ่นขั้นตั้น

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

(ต้องเรียนวิชา 3631503 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ผ่านมาก่อน)

3632503

สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3631504 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ผ่านมาก่อน)

3632504

สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3632503 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ผ่านมาก่อน)

3633503
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3633504
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา

ให้เรียน

7

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3633801
3634801

2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 3633801เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจโรงแรม หรือ
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่
Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Business Management
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
“มุ่งสร้าง หรือผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ความสามารถในวิชาการค้าสมัยใหม่ พร้อมกับส่งเสริมให้มกี ารพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมที่ดี สาหรับการบริการที่ดีการค้าสมัยใหม่ต่อไป”
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามความรับผิดชอบและมีคุณลักษณะ
ดังนี้
2.1 เป็ น นั ก จั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ แนวคิ ด เชิ ง สร้ างสรรค์ ( Creative
Thinking) และแนวคิดเชิงบริหาร (Managerial Mind)
2.2 เป็ น นั ก จั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ ที่ พ ร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.3 เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในเชิงปฏิบัติการ (Practitioner) รองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ผู้จัดการร้านในธุรกิจค้าปลีก
3.2 ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
3.3 พนักงานเอกชน และธุรกิจอื่นๆ
3.4 พนักงานศูนย์กระจายสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
3.5 พนักงานสายสานักงานในธุรกิจค้าปลีก
3.6 ราชการ รัฐวิสาหกิจ
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
97
หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
ให้เรียน
21
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
21
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ให้เรียน
15
หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาวิชาปฏิบัติการ
ให้เรียน
40
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
3521104
หลักการบัญชี
3531101
การเงินธุรกิจ
3541101
หลักการตลาด
3561101
องค์การและการจัดการ
3591101
หลักเศรษฐศาสตร์
3621101
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายธุรกิจ
2562302
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
การขายและมาตรฐานการบริการ
3641301
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3642201
3642202
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
3643803
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30

หน่วยกิต

97
21

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

21
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กลยุทธ์การสอื่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
3643401
3644403
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3644203
การออกแบบธุรกิจ
2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำร
ให้เรียน
40
3641801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
3641802
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2
3642801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
3642802
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4
3643801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5
3643802
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6
3644801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7
3644802
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8
2.4 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
15
ให้เลือกเรียนวิชำใดๆ ก็ได้ ดังต่อไปนี
2.4.1 กลุ่มวิชำเลือกด้ำนกำรตลำดดิจิทัล
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
3643403
นวัตกรรมสินค้าและบริการ
3643404
ธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
3643701
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้าในยุคดิจิทัล
3644201
3644701
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ
หัวข้อเลือกสรรทางการตลาดดิจิทัล
3644803
2.4.2 กลุ่มวิชำเลือกด้ำนกำรขำย
3643301
การขายเชิงกลยุทธ์
3643405
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการขายและการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
3643501
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและบริหารทีมขาย
การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน
3644401
หัวข้อเลือกสรรทางการขาย
3644804
2.4.3 กลุ่มวิชำเลือกด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร
การจัดการประสบการณ์ลกู ค้า
3643201
จิตวิทยาการบริการ
3643502
3643601
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดกี ับลูกค้า
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
5(450)
5(450)
5(450)
5(450)
5(450)
5(450)
5(450)
5(450)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3644501
3644402
3644805

ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดบริการ
3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
2.4.4 กลุ่มวิชำเลือกด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ภาวะผูน้ ำและการมองโอกาสทางธุรกิจ
3643202
3(3-0-6)
การเป็
น
ผู
ป
้
ระกอบการธุ
ร
กิ
จ
การค้
า
สมั
ย
ใหม่
3643302
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และพยากรณ์ธรุ กิจ
3643702
3(3-0-6)
การจัดการแฟรนไชส์และคูค่ ้าทางธุรกิจ
3644202
3(3-0-6)
3644601
การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการเป็นผู้ประกอบการ
3644806
3(3-0-6)
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บูรณาการกับการทางาน
มีจิตบริการ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพ
ระดับสากล
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่องานบริการ สามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
2.5 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รีย นมีประสิทธิภ าพในการใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้ อย่ างน้ อย 1 ภาษา
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
3.1 ธุรกิจนาเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว พนักงานปฏิบัติการ
3.2 หน่วยงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่วางแผน
และพัฒนาการท่องเที่ยว
3.3 ครู นักวิชาการ นักวิจัย
3.4 ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจไมซ์
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โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
94
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่น้อยกว่า
33
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
2.1 กลุ่มวิชำพืนฐำนวิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ
3571111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3571112
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3571113
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3572114
จิตวิทยาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่องานบริการ*
3572115
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว*
3573116
การตลาดดิจิทัลสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3573117
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว*
3574118
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ไม่น้อยกว่ำ
3572215
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3572216
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
3572217
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
* หมำยเหตุ มีกำรจัดกำรเรียนบำงส่วนเป็นกำรฝึกงำนและทำงำนเฉพำะตำแหน่ง
โดยเรียนและทำงำนไปพร้อมกัน
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30

หน่วยกิต

94
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
33
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(Practicum)
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3572219
การวิจัยทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว*
3(2-2-5)
3572220
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในฐานะมรดกโลก*
3(2-2-5)
3572221
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว*
3(2-2-5)
3573222
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3573223
การนาเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ*
3(2-2-5)
3573224
การจัดการธุรกิจนาเที่ยว*
3(2-2-5)
3573225
หลักการมัคคุเทศก์และผู้นาเที่ยว*
3(2-2-5)
3573226
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(3-0-6)
* หมำยเหตุ มีกำรจัดกำรเรียนบำงส่วนเป็นกำรฝึกงำนและทำงำนเฉพำะตำแหน่ง (Practicum)
โดยเรียนและทำงำนไปพร้อมกัน
2.3 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชำควำมสนใจเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
15
หน่วยกิต
3572312
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
3572313
ทักษะการสื่อสารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(2-2-5)
3573314
การจัดการธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
3573315
การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
3(2-2-5)
3574316
การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(2-2-5)
3574317
การออกแบบสื่อเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(2-2-5)
3574318
การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3574319
การดาเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
3574320
การดาเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
3574321
การดาเนินงานบริการภาคพื้นดินของสายการบิน
3(3-0-6)
3574322
การดาเนินงานบริการบนเครื่องบิน
3(3-0-6)
* หมำยเหตุ มีกำรจัดกำรเรียนบำงส่วนเป็นกำรฝึกงำนและทำงำนเฉพำะตำแหน่ง (Practicum)
โดยเรียนและทำงำนไปพร้อมกัน (ภำคผนวก ช.)
2.3.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศเพื่องำนอำชีพ ไม่น้อยกว่ำ
15
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรำยวิชำจำกกลุ่มภำษำใดภำษำหนึ่ง
- กลุ่มวิชำภำษำญี่ปุ่น
1561110
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
3(3-0-6)
1562105
ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น
(ต้องเรียนวิชา 1561110 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
1562410
สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
(ต้องเรียนวิชา 1562105 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
1563406
สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
(ต้องเรียนวิชา 1562410 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
1564708
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
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- กลุ่มวิชำภำษำจีน
2151108
ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
2152108
ภาษาจีนขั้นต้น
(ต้องเรียนวิชา 2151108 ภาษาจีนพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
2152213
สนทนาภาษาจีน 1
(ต้องเรียนวิชา 2152108 ภาษาจีนขั้นต้น ผ่านมาก่อน)
3(2-2-5)
2153213
สนทนาภาษาจีน 2
(ต้องเรียนวิชา 2152213 สนทนาภาษาจีน 1 ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
2154611
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
- กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
1551302
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
1552314
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (ต้องเรียนวิชา 1551302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
1552328
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน (ต้องเรียนวิชา 1551302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
1553308
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ MICE (ต้องเรียนวิชา 1551302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
1554310
ภาษาอังกฤษ TOEIC
(ต้องเรียนวิชา 1551302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เรียน
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.4.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
* เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
9014802
** สหกิจศึกษา (ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)
6(640)
2.4.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
3573801
* เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว
1(45)
3574801
** ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว
6(640)
(ต้องเรียนวิชา 3573801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว หรือ
9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร
Bachelor of Economics Program in Economics of Money and Banking
ระดับปริญญำตรี (ปริญญำตรี 4 ปี)
1. ปรัชญำของหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ด้านการเงินการ
ธนาคารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการนาไปประกอบอาชีพทางด้านการเงินการธนาคาร เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติโดยรวม
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้
2.1 มีความเข้าใจปัญหาพื้นฐาน และกลไกการทางานของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเงิน
การธนาคาร
2.2 สามารถใช้เหตุผล และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์อย่างมีคุณภาพและประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ด้านเศรษฐศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ด้านการเงินการธนาคาร ได้อย่างเหมาะสม สามารถนาไปประกอบ
อาชีพ ด้านการเงินการธนาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม
2.3 มีจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
3. ขอบเขตกำรทำงำนของบัณฑิตในสำขำวิชำ/แนวทำงประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำ
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถทางานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
3.1 เศรษฐกร
3.2 นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
3.3 ผู้แนะนาการลงทุน
3.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
3.5 เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3.6 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
3.7 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3.8 ผู้ประกอบการ
3.9 พนักงานธนาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

403

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

โครงสร้ำงของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ให้เรียน
84
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
หมำยเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
(ดังรายละเอียดในหน้า 166 - 177)
2. หมวดวิชำเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
ให้เรียน
84
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชำแกน
ให้เรียน
36
หน่วยกิต
3591112
คณิตศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3592109
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3592110
เศรษฐมิติเบื้องต้น (ต้องเรียนวิชา 3592109 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ ผ่านมาก่อน) 3(2-2-5)
3592101
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
3(3-0-6)
3592102
เศรษฐศาสตร์มหภาค1
3(3-0-6)
3592221
เศรษฐศาสตร์จุลภาค2 (ต้องเรียนวิชา 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
3592222
เศรษฐศาสตร์มหภาค2 (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
3591301
ประวัติแนวคิดเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
3593402
การวิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศไทย
3(3-0-6)
3592601
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3(3-0-6)
3593602
นโยบายการเงินและการคลัง (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 ผ่านมาก่อน) 3(3-0-6)
3593207
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 ผ่านมาก่อน)3(3-0-6)
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1551605
1552109
3521104
3531101
3561101
3592603
3592604
3593208
3593614

2.1.2 กลุ่มวิชำบังคับ
ให้เรียน
48
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
หลักการบัญชี
การเงินธุรกิจ
องค์การและการจัดการ
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
เศรษฐศาสตร์การเงิน (ต้องเรียนวิชา 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1ผ่านมาก่อน)
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

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

(ต้องเรียนวิชา 3593207 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ผ่านมาก่อน)

3593615
3594604

ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์1
ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์2

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

(ต้องเรียนวิชา 3593615 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์1 ผ่านมาก่อน)

3594605

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

3(2-2-5)

(ต้องเรียนวิชา 3593615 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์1 ผ่านมาก่อน)

3593616
การประกันชีวิต
3593617
การประกันวินาศภัย
3593501
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3594503
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
3593618
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3593603
การธนาคารพาณิชย์
3593719
เศรษฐกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3593620
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3593604
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3593621
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3593101
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3593622
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3593209
เศรษฐกิจพอเพียง
3593623
เศรษฐกิจอาเซียน
3593406
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3593605
หลักการลงทุน (ต้องเรียนวิชา 3531101 การเงินธุรกิจ ผ่านมาก่อน)
3593407
เศรษฐศาสตร์ภาษีอากร
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9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.3 กลุ่มวิชำปฏิบตั ิกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.3.1 กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
9013801
เตรียมสหกิจศึกษา
9014802
สหกิจศึกษา

ให้เรียน

7

หน่วยกิต
1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา ผ่านมาก่อน)

3594801
3594802

2.3.2 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

1(45)
6(640)

(ต้องเรียนวิชา 3594801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร ผ่านมาก่อน)

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา
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ภาคผนวก
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กำรใช้งำนระบบบริกำรนักศึกษำ สำหรับนักศึกษำ
 กำรเข้ำใช้งำนระบบ
การใช้งานระบบบริหารการศึกษานั้นสามารถเรียกเข้าใช้งานได้จาก http://www.aru.ac.th เลือก
ระบบบริกำรนักศึกษำ

รูป 1 กำรเข้ำใช้งำนระบบ
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เมื่อเลือก ระบบบริกำรนักศึกษำ หน้าจอจะแสดงข้อมูลให้เลือกลิงค์เข้าระบบ ซึ่งสามารถเลือก EU ใด้ก็ได้

รูป 2 กำรเข้ำใช้งำนระบบ
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 ระบบบริกำรนักศึกษำ
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน ได้โดยคลิกที่ ระบบบริกำรนักศึกษำ กรอกข้อมูลเข้าระบบ

ระบุ Username
(ชอผู้ใช้งำน)

แสดงข่ำวสำรและกิจกรรม

ระบุ Password
(รหัสผ่ำน)
คลิกเพือ่ เข้ำสู่
ระบบ

รูป 3 กำรลงทะเบียนเข้ำใช้ระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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 ข้อควำม
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ข้อควำม เพื่อใช้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

คลิกเมื่อต้องกำรลบข้อควำม

รูป 4 หน้ำจอข้อควำม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รูป 5 หน้ำจอส่งข้อควำมติดต่ออำจำรย์

กำรส่งข้อควำมติดต่ออำจำรย์
คลิกที่ปุ่ม
1.
2.
3.
4.

เพื่อส่งข้อความติดต่ออาจารย์

ระบุหรือคลิกที่
เพื่อเลือก อาจารย์ ที่ตอ้ งการ
ระบุเรื่อง
ระบุข้อความที่ต้องการติดต่ออาจารย์
คลิกเลือก สถานะ การส่งขอความทีต่ อ้ งการ

5. คลิกที่ปุ่ม
6. คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการแนบไฟล์
เพื่อส่งข้อความติดต่ออาจารย์
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รูป 6 หน้ำจอเลือกอำจำรย์
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 ข้อควำมที่ส่ง
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ข้อควำมที่สง่ เพือ่ ตรวจสอบข้อความที่จัดส่งให้อาจารย์ผสู้ อน

รูป 7 หน้ำจอข้อควำมที่ส่ง
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 หลักสูตร/กำรเรียนกำรสอน
 ข้อมูลหลักสูตร
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ หลักสูตร/กำรเรียนกำรสอน >> ข้อมูลหลักสูตร

รูป 8 หน้ำจอค้นหำข้อิมูลหลักสูตร
วิธีค้นหำข้อมูลหลักสูตรมีดงั นี
คลิกที่
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหลักสูตร
1. คลิกเลือก ปีหลักสูตร ที่ต้องการ
2. คลิกเลือก คณะ ทีต่ ้องการ
3. คลิกเลือก สาขาวิชา ทตี่ ้องการ
4. คลิกเลือก ระดับการศึกษา ทีต่ ้องการ
5. คลิกเลือก หลักสูตร ที่ต้องการ
6. คลิกทีป่ ุ่ม

เพื่อค้นหาข้อมูลหลักสูตร
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รูป 9 หน้ำจอข้อมูลหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รูป 10 หน้ำจอโครงสร้ำงหลักสูตร
วิธีดูโครงสร้ำงหลักสูตรมีดงั นี
คลิกที่

เมื่อต้องการดูโครงสร้างหลักสูตร คลิกที่ปุ่ม
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เมื่อต้องการพิมพ์โครงสร้างหลักสูตร
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รูป 11 หน้ำจอแผนกำรเรียน
วิธีดูแผนกำรเรียนมีดงั นี
คลิกที่
เมื่อต้องการดูแผนการเรียน ปุ่ม
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 ตำรำงเรียนตำรำงสอน
 ตำรำงเรียน
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ตำรำงเรียนตำรำงสอน >> ตำรำงเรียน

รูป 12 หน้ำจอค้นหำตำรำงเรียน
วิธีค้นหำตำรำงเรียนมีดงั นี
คลิกที่
เมื่อต้องการค้นหาตารางเรียน
1. คลิกเลือก ปีการศึกษา ที่ตอ้ งการ
2. คลิกเลือก ประเภทนักศึกษา ที่ต้องการ
3. คลิกเลือก คณะ ที่ต้องการ
4. คลิกเลือก สาขาวิชา ที่ต้องการ
5. คลิกทีป่ ุ่ม
เพื่อค้นหาตารางเรียน
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คลิกเพื่อดูคำอธิบำยรำยวิชำ

คลิกเพื่อดูรำยละเอียดวิชำ

รูป 13 หน้ำจอตำรำงเรียน
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 ตำรำงสอนอำจำรย์
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ตำรำงเรียนตำรำงสอน >> ตำรำงสอนอำจำรย์

รูป 14 หน้ำจอค้นหำตำรำงสอนอำจำรย์
วิธีค้นหำตำรำงสอนอำจำรย์มีดงั นี
คลิกที่
เมื่อต้องการค้นหาตารางสอนอาจารย์
1. คลิกเลือก ปีการศึกษา ที่ตอ้ งการ
2. ระบุ อาจารย์
3. คลิกที่ปุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รูป 15 หน้ำจอข้อมูลตำรำงสอนอำจำรย์
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รูป 16 หน้ำจอดูข้อมูลตำรำงสอนอำจำรย์
วิธีดขู อ้ มูลตำรำงสอนอำจำรย์มดี งั นี
คลิกที่
เมื่อต้องการดูข้อมูลตารางสอนอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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 ตำรำงสอบ
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ตำรำงเรียนตำรำงสอน >> ตำรำงสอบ

รูป 17 หน้ำจอค้นหำตำรำงสอบ
วิธีค้นหำตำรำงสอบมีดงั นี
คลิกที่
เมื่อต้องการค้นหาตารางสอบ
1. คลิกเลือก ปีการศึกษา ทีต่ ้องการ
2. คลิกเลือก ประเภทนักศึกษา ที่ต้องการ
3. คลิกเลือก คณะ ทีต่ ้องการ
4. คลิกเลือก สาขาวิชา ที่ตอ้ งการ
5. คลิกเลือก ประเภทการสอบ ที่ตอ้ งการ
6. คลิกทีป่ ุ่ม
เพื่อค้นหาตารางสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รูป 18 หน้ำจอข้อมูลตำรำงสอบ
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 ตำรำงรำยวิชำที่ลงทะเบียน
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ตำรำงเรียนตำรำงสอน >> ตำรำงรำยวิชำที่ลงทะเบียน

คลิกเพื่อดูข้อมูลติดต่ออำจำรย์
คลิกเพื่อดูคำอธิบำย
รำยวิชำ

คลิกเพื่อดูห้องสอบ
สอบ

รูป 19 หน้ำจอค้นหำตำรำงรำยวิชำที่ลงทะเบียน
วิธีค้นหำตำรำงรำยวิชำที่ลงทะเบียน มีดงั นี
คลิกที่

เพื่อเลือก ปี/เทอม ทีต่ ้องการ คลิกที่ปุ่ม
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เพื่อพิมพ์ตารางรายวิชาทีล่ งทะเบียน
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รูป 20 หน้ำจอดูคำอธิบำยรำยวิชำ
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 ผลกำรเรียน
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ผลกำรเรียน >> ดูผลกำรเรียน

รูป 21 หน้ำจอดูผลกำรเรียน
วิธีดูผลกำรเรียน มีดงั นี
คลิกที่ เพื่อเลือก

ปี/เทอม ที่ต้องการ
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 รำยชื่อนักศึกษำ
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ผลกำรเรียน >> รำยชื่อนักศึกษำ

รูป 22 หน้ำจอรำยชื่อนักศึกษำ
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 ลงทะเบียนเรียน
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ผลกำรเรียน >> ลงทะเบียนเรียน

รูป 23 หน้ำจอสำหรับกำรลงทะเบียนเรียน
กำรลงทะเบียน
1. นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาเรียนก่อนการยืนยันรายวิชา เมื่อต้องการยืนยัน ให้กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน
2. กรณีที่ต้องการลบ วิชาเรียน ให้กด เครื่องหมาย X เพื่อลบรายวิชาก่อนกดยืนยันการลงทะเบียน
3. กรณีที่ต้องการเพิ่มรายวิชา ให้กดปุ่ม เพิ่มวิชา และใส่รหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่ต้องการแล้วกดค้นหา และทาการเพิ่มรายวิชาที่ต้องการ
ทั้งนี้ต้องตรวจสอบ วันเวลา และรหัสสอบไม่ให้ซ้าซ้อน หรือตรงกัน กรณีที่ตรงกันจะลงทะเบียนเรียนไม่ได้
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รูป 24 หน้ำจอสำหรับกำรเพิ่มวิชำเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

431

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

 ตรวจสอบผลกำรลงทะเบียน
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ผลกำรเรียน >> ตรวจสอบผลกำรลงทะเบียน

รูป 25 หน้ำจอตรวจสอบผลกำรลงทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

432

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

 ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ผลกำรเรียน >> ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน

รูป 26 หน้ำจอค้นหำค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
วิธีค้นหำค่ำธรรมเนียมกำรเรียน มีดงั นี
คลิกที่
เมื่อต้องการค้นหาค่าธรรมเนียมการเรียน
1. คลิกเลือก รุ่น ที่ตอ้ งการ
2. คลิกเลือก ประเภทนักศึกษา ที่ต้องการ
3. คลิกเลือก คณะ ทีต่ ้องการ
4. คลิกเลือก สาขาวิชา ทตี่ ้องการ
5. คลิกที่ปุ่ม
เพื่อค้นหาค่าธรรมเนียมการเรียน
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 พิมพ์ใบแจ้งชำระค่ำลงทะเบียน
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ผลกำรเรียน >> พิมพ์ใบแจ้งชำระค่ำลงทะเบียน

รูป 27 หน้ำจอค้นหำค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน โดยเข้าไปที่เมนูพิมพ์ใบแจ้ง
ชาระค่าลงทะเบียนและคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ ใบแจ้งหนี้จะแสดงขึ้นมาให้พิมพ์เพื่อนาไปชาระเงินตามช่องทางที่กาหนด
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 ข่ำวสำรและกิจกรรม
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ข่ำวสำรและกิจกรรม

คลิกเมื่อต้องกำรอ่ำนรำยละเอียดข่ำวสำรและกิจกรรม

รูป 28 หน้ำจอข่ำวสำรและกิจกรรม
 ปฏิทินกำรศึกษำ
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ ปฏิทินกำรศึกษำ

รูป 29 หน้ำจอปฏิทินกำรศึกษำ
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 คู่มือกำรใช้งำนระบบ
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้โดยคลิกที่ คู่มือกำรใช้งำนระบบ

รูป 30 หน้ำจอคู่มือกำรใช้งำนระบบ
ระบบบริหำรกำรศึกษำ
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.aru.ac.th/regis/?page=euni
ทั้งนี้ Browser Recommended ที่รองรับการเข้าใช้งานดังนี้
นักศึกษำสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=OaMUDNOigYs
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วิธีกำรเข้ำใช้งำน WIFI ของมหำวิทยำลัย

1

2
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หมำยเลขโทรศัพท์ภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

เบอร์ตรง
3527 6555
3532 2084
3524 5400
3524 5888
3532 2085
3524 5165
3524 1196
3532 2080
3524 5164
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คู่มือนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
Link : https://bit.ly/3yWPyOY
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แบบบันทึกข้อมูลการเรี ยนรายบุคคล
รหัสประจาตัวนักศึกษา……………………..

คณะ: ……………………………………………..สาขาวิชา: ………………………………………………………………..

อาจารย์ที่ปรึกษา: …………………………………..

หมวด
วิชา

กลุ่ม วิชา

ศึกษา สร้างเสริม อัตลักษณ์
ทั่ วไป มหาวิท ยาลัย
ภาษาและการ
สื่อสาร

การใช้ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
มนุษย์กับสังคม
และวัฒนธรรม
เฉพาะ วิชาชีพ/แกน

วิชาเอก/
วิชาบั งคับ/วิชา
เลือก

ฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ

เลือก
เสรี

เลือกเสรี

อื่นๆ

วิชาPre-/เรียน
เพิ่ม โดยไม่ นับ
หน่วยกิต

ภาคเรียน/ปี
รหัสวิชา
การศึกษา
XXXXXXX
(X/XXXX)

ชื่ อวิชา

GE64101 ศาสตร์พระราชาเพื่ อการพั ฒนาท้องถิ่ น
/
GE64102 อยุ ธยาศึกษา
/
/
GE64201 ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร
/
GE64202 ภาษาอั งกฤษเพื่ อทักษะการเรีย นรู้
/
/
(ให้เลื อกเรีย นรายวิชาใน กลุ่ มวิชาเทคโนโลยี อย่ างน้ อย 3 หน่ วยกิ ต)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
รวม
วิชา

บังคับ
เลือก
เกรด

ชื่อและนามสกุล : …………………………………………………………………………………..

หน่วยกิต/ชั่ วโมง
(ตามหลักสูตร)
(X(X-X-X))
3
3
3
3

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

3
3
3
3

-

0
0
0
0

-

6
6
6
6

-

ชื่ อผู้สอน

P P
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

หน่วยกิต

หมายเหตุ(ถ้ามี) : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………………………………………………

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

สำมำรถ Download แบบบันทึกข้อมูลกำรเรียนรำยบุคคล ได้ที่ https://bit.ly/3B4cYmW
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