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A: พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ ์ 
B: หอพระ 
1: อาคารสมเด็จเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ ์ 
2: สระว่ายน ้าอวยพรเปลง่วานิช  
3: หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์  
4: อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ ์ 
5: ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

6: อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
7: อาคารส่งเสรมิการเรียนรู ้
8: อาคาร 60 ป ี(ศูนยศ์ลิปวัฒนธรรม) 
9: อาคารคหกรรม 
10: อาคารเรียน 1 (คณะวิทยาการจัดการ)  
11: อาคารเรียน 2 (คณะวิทยาการจัดการ)  
12: อาคารนิเทศศาสตร์  
13: หอประชุม 3 (โรงเรียนสาธิตฯ) 
14: อาคารเรียน 3 (โรงเรียนสาธิตฯ)  
15: หอประชุม 4 (โรงเรียนสาธิตฯ) 
16: อาคารเรียน 4 (โรงเรียนสาธิตฯ)  
17: อาคารพยาบาล  
18: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ปีกหอสมุด) 
19: ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
20: อาคารเรียน 8 (คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
21: อาคารกิจกรรมคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
22: อาคารเรียน 6 (คณะครุศาสตร์)  
23: กองพัฒนานกัศึกษา 
24: อาคารเรียน 7 (คณะครุศาสตร์)  
25: อาคารเรียน 5 (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)  
26: อาคารเรียน 5 (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
27: ศูนย์หนงัสอื 2 และ Family Mart  
28: หอประชุมวไลยอลงกรณ ์ 
29: โรงอาหาร 1 
30: อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมเนเซียม 1)  
31: คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
32: โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  
33: อาคารองค์กรนักศึกษา 
34: อาคารกิจกรรม 
35: อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมเนเซียม 2) 
36: โรงจอดรถบัส  
37: อาคารเรียน 9 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
38: อาคารปฏบิัติการช่างยนต์  
39: อาคารปฏบิัติการเคร่ืองกล  
40: อาคารปฏิบัติการก่อสร้าง  
41: อาคารปฏบิัติการออกแบบ  
42: หอพักเพทาย  
43: หอพักโกเมน 
44: อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมเนเซียม 3)  
45: หอพักมุกดา 
46: หอพักเพชร  
47: หอพักนิลรัตน ์ 
48: หอพักบษุราคัม 
49: หอพักทับทิม  
50: หอพักมรกต 
51: อาคารที่พัก  

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

จังหวัดปทุมธาน ี
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นมหาวิทยาลัยราชภฏั 
แห่งเดียวของประเทศ ที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมตั งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร 
ก่อตั งขึ นมาด้วยสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเล็งเห็น
ความส้าคัญของการศึกษาฝ่ายหญิง จึงโปรดประทานอาคารพร้อมที่ดิน 4 ไร่ 43 ตารางวา ให้กระทรวงธรรมการ
จัดตั งเป็นโรงเรียน ขณะนั นกรมหมื่นพิทยาลาภพฤติยากร (พระราชวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ) 
ทรงด้ารงต้าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ จึงได้โปรดให้จัดสร้างเป็นโรงเรียนขึ นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 และได้ตั งชื่อโรงเรียนนี ว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ตามหลักฐานใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 49 พุทธศักราช 2475 หน้า 913 
 โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั นเปิดสอนเฉพาะแผนกฝึกหัดครูหญิง 
และมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ้า ต่อมาได้ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนชั นมัธยมปลาย (ม. 7, ม. 8) 
จากโรงเรียนเบญจมราชาลัย มาเรียนที่โรงเรียนนี  และเปิดรับนักเรียนสามัญในปีต้นเพียงชั นมัธยม 4 
โดยมีอาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า “พ” เป็นสัญลักษณ์
และสีประจ้าโรงเรียน คือ สีเขียว ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
ในปี พ.ศ. 2476 ได้สร้างอาคารเรียนเพ่ิมขึ นอีกหลังหนึ่ง เปิดสอนในชั นเรียน ม. 2 ถึง ม. 8 และแผนก
ฝึกหัดครูเพิ่มขึ นอีก 
 โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
โดยเปิดสอนนักเรียนถึงชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นชั นสูงสุด และภายหลังชื่อและฐานะของโรงเรียนก็มี
การเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์อีกครั งหนึ่ง 
 พ.ศ. 2485 กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบวังสุนันทาให้จัดเป็นโรงเรียนกอปรกับขณะนั น  
ยังอยู่ในช่วงสงครามโลก ครั งที่ 2 จึงมีการย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและมัธยมปลายจากโรงเรียนฝึกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ไปยังวังสุนันทา จนกระทั่งญี่ปุ่นย้ายออกไปจากโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามเดิม 
 พ.ศ. 2487 สงครามโลกยังไม่สงบ ทางราชการจึงได้อพยพนักเรียนฝึกหัดครู ไปเรียนที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปทุมธานี พระนครศรอียุธยา และพิษณุโลก 
 พ.ศ. 2489 เมื่อสงครามโลกครั งที่ 2 ยุติลง โรงเรียนเปิดสอนทั งแผนกฝึกหัดครูและแผนกสามัญ 
ที่โรงเรียนเดิมโดยที่แผนกสามัญเปิดสอนแบบสหศึกษาและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ”์ 
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 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูจึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
“วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” เปิดการสอนถึงชั นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั นสูง มีนักเรียน
ระดับ ป.กศ. ต้น, ป.กศ. สูง และนักเรียนสาธิตชั น ป. 5 ถึง ม.ศ. 3  
 พ.ศ. 2515 เนื่องจากมีจ้านวนนักเรียนมากและสถานที่ไม่เพียงพอที่จะบริการ จึงได้ขยายวิทยาลัย
ไปอยู่ที่ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเนื อที่
ทั งหมด 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ส่วนสถานที่เดิมได้จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และตอนปลายและใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตมัธยมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” 
 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงรับวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์ให้เข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
และ พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2523 ได้ยกเลิกการผลิตนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ต้น คงผลิตนักศึกษาเฉพาะระดับ ป.กศ. สูง 
และปริญญาตรี 
 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2527 กรมการฝึกหัดครู ได้แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ. 2518 ให้สามารถเปิดสอนสาขาอ่ืนในระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2528 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงใช้นามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” 
ตั งแต่นั นเป็นต้นมา และพ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 112 ตอนที่ 14 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 ยังผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาภาคปกติ 
 พ.ศ. 2543 จังหวัดสระแก้วให้ใช้ที่ดินจ้านวน 894 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา ตั งเป็นสถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาสระแก้ว เปิดสอนระดับปริญญาตรีแก่
นกัศึกษาภาคปกต ิ
 พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ
สถาบันราชภฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2546 
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 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 แล้วนั น ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
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การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร ์– ศุกร์ ประจ าปีการศกึษา 2560 
 

1. คณะ หลักสูตร และสาขาวิชาที่รับสมัคร 
 

สาขาวิชาและจ านวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
รหัสสาขาวิชา/จ านวนที่รับ/ค่าธรรมเนียม/ 

รายละเอียดสาขาวิชา 
คณะครุศาสตร์  

รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.)  

สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 11001 60 11,500 บาท 
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 11002 60 11,500 บาท 
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 11003 60 11,500 บาท 
ชีววิทยาและวทิยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 11004 60 11,500 บาท 
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 11005 60 11,500 บาท 
ภาษาจนี (ค.บ.) 11006 30 23,500 บาท 
ภาษาไทย (ค.บ.) 11007 60 11,500 บาท 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.) 11008 30 23,500 บาท 
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.) 11009 30 23,500 บาท 

รวมจ านวนที่รับทั้งสิ้น 450  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

สาขาวิชา 
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 12001 40 11,500 บาท 
จิตวิทยา (ศศ.บ.) 

-  กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 12002 40 11,500 บาท 
-  กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน 12003 40 11,500 บาท 
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 12004 40 11,500 บาท 

ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.) 12007 30 11,500 บาท 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 12008 60 11,500 บาท 
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) 

-  แขนงวิชาบริหารภาครัฐและท้องถิ่น 12010 30 11,500 บาท 
- แขนงวิชาพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12011 30 11,500 บาท 
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สาขาวิชาและจ านวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
รหัสสาขาวิชา/จ านวนที่รับ/คา่ธรรมเนียม/ 

รายละเอียดสาขาวิชา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

สาขาวิชา 
ดนตรีสากล (ศศ.บ.) 12012 30 12,500 บาท 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ (ศศ.บ.) 12013 30 21,500 บาท 
สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 12014 30 11,500 บาท 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  รหัส 

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) สาขาวิชา 

นิติศาสตร์ (น.บ.) 12005 100 15,500 บาท 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  รหัส 

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) สาขาวิชา 

ทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 12006 30 12,500 บาท 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.)  รหัส 

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 12009 130 11,500 บาท 
รวมจ านวนที่รับทั้งสิ้น 660  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัส

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 13001 60 13,500 บาท 
เทคโนโลยชีีวภาพ (วท.บ.) 13002 30 13,500 บาท 
เทคโนโลยสีารสนเทศ (วท.บ.) 

 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13003 40 13,500 บาท 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 13004 40 13,500 บาท 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 13005 40 13,500 บาท 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (วท.บ.) 13006 60 13,500 บาท 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 13007 30 13,500 บาท 
โภชนาการและการก้าหนดอาหาร (วท.บ.) 13010 60 16,500 บาท 
เคมี (วท.บ.) 13011 40 13,500 บาท 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (วท.บ.) 13012 30 13,500 บาท 
การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย (วท.บ.) 13014 30 13,500 บาท 
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สาขาวิชาและจ า นวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
รหัสสาขาวิชา/จ านวนที่รับ/คา่ธรรมเนียม/ 

รายละเอียดสาขาวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัส
สาขาวิชา 

จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 

สาขาวิชา 
ฟิสิกส ์ 13015 30 13,500 บาท 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (ส.บ.)  รหัส

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) สาขาวิชา 

สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 13008 120 16,500 บาท 
การจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.) 13009 35 16,500 บาท 

รวมจ านวนที่รับทั้งสิ้น 645  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัส
สาขาวิชา 

จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 

สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)  

-  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

14001 35 
 

13,500 บาท 
-  แขนงวิชาสัตวศาสตร ์ 14002 35 13,500 บาท 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 14003 50 13,500 บาท 
เทคโนโลยีภูมทิัศน์ (วท.บ.) 14004 50 13,500 บาท 

รวมจ านวนที่รับทั้งสิ้น    170 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รหัส
สาขาวิชา 

จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยีเซรามิกส์ (ทล.บ.) 15001 25 13,500 บาท 
เทคโนโลยวีิศวกรรม (ทล.บ.) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  15003 30 13,500 บาท 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล 15004 40 13,500 บาท 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  15005 50 13,500 บาท 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ทล.บ) 15007 25 13,500 บาท 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  รหัส 

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) สาขาวิชา 

วิศวกรรมอัตโนมัติ (วศ.บ.) 15006 25 13,500 บาท 
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สาขาวิชาและจ านวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
รหัสสาขาวิชา/จ านวนที่รับ/คา่ธรรมเนียม/ 

รายละเอียดสาขาวิชา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัส 

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)  

สาขาวิชา 
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)  15008 25 13,500 บาท 

รวมจ านวนที่รับทั้งสิ้น 220  
คณะวิทยาการจัดการ 

รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

สาขาวิชา 
การจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 16001 60 16,500 บาท 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) รหัส 

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) สาขาวิชา 

การจัดการทั่วไป (บธ.บ.) 16002 120 11,500 บาท 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.) 16003 40 11,500 บาท 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ.) 16004 90 11,500 บาท 
การบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 

-  แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  16005 30 11,500 บาท 
- แขนงวิชาการตลาด  16006 60 11,500 บาท 
- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  16007 30 11,500 บาท 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 16009 60 11,500 บาท 
หลักสูตรบญัชีบัณฑิต (บช.บ.)  รหัส 

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) สาขาวิชา 

การบัญชี (บช.บ.) 16008 100 11,500 บาท 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ (นศ.บ.)  รหัส 

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) สาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 
- กลุ่มวิชาประชาสัมพนัธ ์ 16010 35 16,500 บาท 
- กลุ่มวิชาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 16011 35 16,500 บาท 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) สาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)  16012 25 11,500 บาท 
รวมจ านวนทีร่ับทั้งสิ้น 685  
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สาขาวิชาและจ านวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
รหัสสาขาวิชา/จ านวนที่รับ/คา่ธรรมเนียม/ 

รายละเอียดสาขาวิชา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) 

สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) 17001 30 31,500 
การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 
(บธ.บ.) 

17003 30 21,500 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวน 
ที่รับ 

ค่าธรรมเนียม 
(ช าระวันรายงานตัว) สาขาวิชา 

การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(ศศ.บ.) 

17002 30 31,500 

รวมจ านวนที่รับทั้งสิ้น 90  
 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 

2.1 เป็นผู้ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะส้าเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  

2.2  มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามสาขาหรือหลักสูตรก้าหนด 
2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี  
2.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

 

3. ก าหนดการรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
 

3.1 รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรือ http://www.vru.ac.th 
ตั งแตว่ันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นไป (ช ำระเงินค่ำสมัครผ่ำนธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำ จ ำนวน 300 
บำท และค่ำธรรมเนียมธนำคำร จ ำนวน 10 บำท)  

3.3 รับสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ตั งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นไป รับสมัครทุกวัน ตั งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ยกเว้น วันหยุด
นักขัตฤกษ ์(ช ำระเงินค่ำสมัครที่งำนกำรเงินมหำวิทยำลัย จ ำนวน 300 บำท) 

3.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ประเมินความเหมาะสมกับสาขาวิชา) ทางเว็บไซต์ 
http://web๒๐๒๐.vru.ac.th, http://www.vru.ac.th หรือ http://acad.vru.ac.th 

 
 

 

http://www.vru.ac.th/
http://acad.vru.ac.th/
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4. ขั้นตอนการรับสมัคร 
 

4.1 ส าหรับผู้สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
4.1.1 ศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา ในเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th 

หรือ http://acad.vru.ac.th 
4.1.2 กรอกรายละเอียดการสมัครในระบบออนไลน์ (http://web2020.vru.ac.th หรือ 

http://www.vru.ac.th) ให้เรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์บัตรประจ้าตัวผู้สมัคร จ้านวน 1 แผ่น 
4.1.3  ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ้าตัวผู้สมัคร พร้อมช้าระเงินค่าสมัคร 

จ้านวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม จ้านวน 10 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ก้าหนด 
(น ำมำยื่นในวันสอบข้อเขียนออนไลน์และสอบสัมภำษณ์) 

4.1.4 เมื่อช้าระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้ 
 

4.2 ส าหรับผู้มาสมัครที่มหาวิทยาลัย 
4.2.1 ศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา ในเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th 

หรือ http://acad.vru.ac.th 
4.2.2 กรอกรายละเอียดการสมัครให้เรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์บัตรประจ้าตัวผู้สมัคร 

จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านหน้าห้องส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั น 2 อาคาร 100 ป ี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

4.2.3 ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ้าตัวผู้สมัครพร้อมทั งช้าระเงินค่าสมัคร 
จ้านวน ๓๐๐ บาท ที่งานการเงิน ชั น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (น ำมำยื่นในวันสอบ
ข้อเขียนออนไลน์และสอบสัมภำษณ์) 

4.2.4 เมื่อช้าระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้ 
 

4.3 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ให้ยื่นต่ออำจำรย์ผู้สอบสัมภำษณ์ในวันสอบสัมภำษณ์) 
ส้าเนาเอกสารขนาดกระดาษ A 4 พร้อมลงนามรับรองส้าเนาทุกฉบับโดยต้องส่งเอกสาร 

ให้ครบตามท่ีระบ ุดังนี  
1. ส้าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จ้านวน 1 ฉบับ 
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน  จ้านวน  1  ฉบับ 
3. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  จ้านวน  1  ฉบับ 
4. ส้าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จ้านวน  1  ฉบับ 
 

5.  ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 

ผู้สมัครเข้าศึกษา สามารถดูตารางวันรับสมัครและช้าระเงินค่าสมัคร วันสอบข้อเขียนออนไลน์
และวันสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต ์http://web๒๐๒๐.vru.ac.th, http://www.vru.ac.th หรือ http://acad.vru.ac.th   

http://acad.vru.ac.th/
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6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th, 
http://www.vru.ac.th หรือ http://acad.vru.ac.th   
 

7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th, 
http://www.vru.ac.th หรือ http://acad.vru.ac.th   
 

8.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องรายงานตัวและช้าระเงินลงทะเบียน ในวันที่ก้าหนด ดังนี  
นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ 

๑) ช้าระเงินคา่ธรรมเนียมแรกเข้า   ๑,๕๐๐ บาท 
๒) ช้าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท 
๓) ช้าระเงินคา่ลงทะเบียนเหมาจ่าย ๕,๐๐๐ บาท 
๔) ช้าระเงินคา่ธรรมเนียมสาขาวิชา (ตำมประกำศ

มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
เร่ือง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บ 
ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี) 

๑) ช้าระเงินคา่ธรรมเนียมแรกเข้า   ๑,๕๐๐ บาท 
๒) ช้าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓) ช้าระเงินคา่ลงทะเบียนเหมาจ่าย ๕,๐๐๐ บาท 
๔) ช้าระเงินคา่ธรรมเนียมสาขาวิชา (ตำมประกำศ

มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  
เร่ือง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บ 
ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี) 

 

หมายเหต ุ  
1. มหำวิทยำลัยจะไม่คืนเงินลงทะเบียนที่ช ำระไว้ทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ในกำรปิดหลักสูตร

เนื่องจำกจ ำนวนนักศึกษำน้อย แต่ให้สิทธิ์เลือกหลักสูตรอ่ืนที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตำมหลักสูตรก ำหนด  
2.  ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำไม่มำรำยงำนตัวและช ำระเงินลงทะเบียนในวันที่มหำวิทยำลัยก ำหนด

ถือว่ำสละสิทธิ์ 
3. หำกตรวจสอบพบว่ำ ไม่จบกำรศึกษำ มีกำรปลอมแปลงวุฒิกำรศึกษำ หรือเอกสำรหลักฐำน

ในกำรสมัคร มหำวิทยำลัยจะถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำและด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

http://acad.vru.ac.th/
http://acad.vru.ac.th/
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อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี  5 ปี 

 

รายการ จ านวน/บาท 
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ) 1,500 
2. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 5,000 
3. ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา  

3.1 สาขาวิชาการศึกษา  3,000 
3.2 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 3,000 
3.3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3,000 
3.4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3,000 
3.5 สาขาวิชาบัญชี 3,000 
3.6 สาขาวิชาศิลปกรรม 4,000 
3.7 สาขาวิชาดนตรีสากล 4,000 
3.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5,000 
3.9 สาขาวิชาเทคโนโลยี 5,000 
3.10 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 5,000 
3.11 สาขาวิชานิติศาสตร์ 7,000 
3.12 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 8,000 
3.13 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 8,000 
3.14 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 8,000 
3.15 สาขาวิชาโภชนาการและการก้าหนดอาหาร 8,000 
3.16 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 13,000 
3.17 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 13,000 
3.18 สาขาวิชาภาษาจีน 15,000 
3.19 สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 15,000 
3.20 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 23,000 
3.21 สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 23,000 

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
4.1 ส้าหรับนักศึกษาไทย 2,000 
4.2 ส้าหรับนักศึกษาท่ีไม่ถือสัญชาติไทย 10,000 

  หมายเหตุ  อัตรำค่ำธรรมเนียมเรยีกเก็บส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ ปริญญำตรี 4 ปี และปรญิญำตรี 5 ปี                
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะติดประกำศให้ทรำบ 
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คณะครุศาสตร ์
ระดับปริญญาตรี 5 ปี 

 
 

1. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  
 

  เนื้อหาของหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมน้าความรู้  พร้อมด้วย
ทักษะที่จ้าเป็นในการประกอบวิชาชีพครู บนฐานการพัฒนาตนให้เป็นบุคลากรวิชาชีพด้านการศึกษาปฐมวัย 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและประเทศชาติ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ  

1. ครูสอนวิชาในระดับชั นปฐมวัยทั งโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน  
2. นักวิชาการทางการศึกษา 
3. ผู้ออกแบบสื่อ และอุปกรณ์การเรียน 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีผลสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ผ่านคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 
4. ผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก้าหนด 
5. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 
 

2. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร ผลิตครูที่เน้นวิชาการทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพครู เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน้าไปประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองได้ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั นต่าง ๆ ทั งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน 
2. นักวิชาการทางการศึกษา 
3. ผู้ออกแบบสื่อ และอุปกรณ์การเรียน 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร   
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - ค้านวณ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.00 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPA วิชาคณิตศาสตร์) 
4. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ผ่านคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 
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5. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแวดความเป็นครูตามที่คณะก้าหนด 
6. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

 

3. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครูสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยเน้นให้มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และสามารถน้าความรู้ความเข้าใจในเนื อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
รวมทั งจิตวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ  

1. ครู  อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
2. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม / บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ - คณิต   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPA วิชาวิทยาศาสตร์) 
4. ผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพคร ู
5. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 
 

4. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งเน้นผลิตครูวิชาชีพชั นสูงที่มีความสามารถด้านองค์ความรู้ทางชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาชีพครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถนภความรู้ 
ความเข้าใจในเนื อหาวิชา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั งจิตวิทยาศาสตร์ มีการแก้ปัญหาโดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไปอย่างเหมาะสม 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ ผู้ส้าเร็จการศึกษาสามารถเป็นครู อาจารญ์ และบุคลากรทางการศึกษา
ทั งภาครัฐและเอกชน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส้าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ - คณิต   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.00 (GPAX) 
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3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ์ไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPA วิชาวิทยาศาสตร์) 
4. ผ่านเกณฑ์การสอบวัดความถนัดของสาขาวิชา และความถนัดวิชาชีพครูที่คณะก้าหนด 
5. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) แนบมาพร้อมใบสมัคร 
6. มีผลการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) แนบมาพร้อมใบสมัคร 
7. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

 

5. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร ผลิตครูที่เน้นวิชาการทางภาษาอังกฤษ ทักษะกระบวนการทางภาษา 
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน้าไปประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองได้ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ  

1. ครูสอนวิชาภาษาในระดับชั นต่าง ๆ ทั งโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน 
2. นักวิชการทางการศึกษา 
3. ผู้ออกแบบสื่อ และอุปกรณ์การเรียน 
4. ล่าม 
5. นักแปล 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร   
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่้ากว่า 2.75 (GPA วิชาภาษาอังกฤษ) 
4. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ผ่านคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 
5. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

 

6. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน 
 

 เนื้อหาของหลักสูตร ผลิตครูภาษาจีนและบุคลกรด้านภาษาจีนที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม 
สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษา และ
พัฒนาครูสอนภาษาจีนให้เป็นคนดี มีความสามารถ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 โอกาศในการประกอบอาชีพ 

1. ครูสอนวิชาภาษาจีนทุกสังกัด 
2. นักวิชาการด้านการสอนและภาษาจีน 
3. ล่าม และนักแปล 
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4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
5. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั งภาครัฐและเอกชน 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร   
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาโปรแกรมภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

7. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย 
 

เนื้อหาของหลักสูตร ผลิตครูที่เน้นวิชาการทางภาษาไทย ทักษะกระบวนการทางภาษา 
การจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน้าไปประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ  

1. ครูสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั นต่าง ๆ ทั งโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน 
2. นักวิชาการทางการศึกษา 
3. ผู้ออกแบบสือ่ และอุปกรณ์การเรียน 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร   
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต หรือศิลป์ – ค้านวณ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPA วิชาภาษาไทย) 
4. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ผ่านคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 
5. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

8. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 

 เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งในการผลิตบัณฑิตครูสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยเน้นให้มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสามารถน้าความรู้ความเข้าใจในเนื อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และเคมี ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
รวมทั งจิตวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1. ครู  อาจารย ์ในระดับชั นต่าง ๆ ทั งโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน 
2. นักวิชาการทางการศึกษา 
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3. เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม / บริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ์ไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPA วิชาวิทยาศาสตร์) 
4. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ผ่านคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 
5. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

9. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) 
 

 เนื้อหาของหลักสูตร ผลิตครูที่เน้นวิชาการทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
ตลอดจนคุณธรรมจริยะรรมในวิชาชีพครู เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน้าไปประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั นต่าง ๆ ทั งโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน 
2. นักวิชาการทางการศึกษา 
3. ผู้ออกแบบสื่อ และอุปกรณ์การเรียน 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร   
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต หรือศิลป์ – ค้านวณ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.00 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPA วิชาคณิตศาสตร์) 
4. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ผ่านคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 
5. มีผลการสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) คะแนนผ่านเกินร้อยละ  30 
6. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
 

  เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์สามารถน้าความรู้ไปประกอบวิชาชีพ
โดยเฉพาะนักปฏิบัติการชุมชนที่มีคุณภาพ 
  โอกาสในการประกอบอาชีพ  

1. นักพัฒนาชุมชน 
2. นักวิจัยชุมชน 
3. ประกอบอาชีพอิสระ 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  
   

  กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
  กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน 
  กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
  

  เนื้อหาของหลักสูตร  
   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- ปรัชญา 
 บูรณาการความรู้คู่คุณธรรม สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม พัฒนาตนเองอย่างสมดุล 
- ความส าคัญ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางจิตวิทยา มุ่งเน้นการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน 

รวมถึงความสามารถปรับตัวและการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งน้าไปสู่การด้ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นสุข สามารถน้าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียน
สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาตามความสนใจได้ 1 กลุ่ม ดังนี  

1. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว มุ่งเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ทั งการฝึกปฏิบัติรายบุคคลและรายกลุ่ม เพ่ือให้สามารถท้าหน้าที่
ในการช่วยเหลืองให้บุคคลมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาและการวางแผนการด้าเนินชีวิตให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับความเป็นจริง 
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2. กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนามนุษย์ 
ให้สมบูรณ์ในทุกด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั งยังศึกษา 
ในรายวิชาที่มีความหลากหลาย เหมาะแก่การท้างานที่เป็นสหวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้กับวิชาชีพอ่ืน ๆ 
เช่น งานสาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

3. กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มุ่งเน้นศึกษาและเข้าใจพฤติกรรม 
ของมนุษย์ เพ่ือน้าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมและองค์การ ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์การฝึกอบรม 
ส่งเสริมความปลอดภัยในการท้างาน และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เป็นองค์การแห่งความสุข 

- วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพจิตวิทยา 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถน้าความรู้ทางจิตวิทยาไปคิดอย่างมีความสุข 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืนตามความเป็นจริง 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารคค้นคว้า วิจัยและ พัฒนาวิชาชีพจิตวิทยา 

 โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. นักจิตวิทยาการปรึกษา   8. นักจิตวิทยาแนะแนว 
2. นักจิตวิทยาโรงเรียน   9. นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
3. นักจิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม 10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
4. นักจิตวิทยาชุมชน   11. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   12. นักพัฒนาองค์การ 
6. นักพัฒนาชุมชน   13. นักสังคมสงเคราะห์ 
7. วิทยากรอิสระ    14. ประกอบอาชีพอิสระ  

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  
 

  เนื้อหาของหลักสูตร ศึกษาความรู้ทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร และกฎหมายส้าคัญอ่ืน ๆ ตลอดจน
วิธีการทางนิติศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในกระบวนการคิดอย่างนักนิติศาสตร์ และสามารถใช้เหตุผล
ทางกฎหมายในการโต้แย้ง การตีความ และการวิเคราะห์ทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
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5. นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม 

  โอกาสในการประกอบอาชีพ  สามารถประกอบอาชีพทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ต้ารวจนิติกร ฯลฯ และงานภาคเอกชน เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย  
  คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาทฤษฎีศิลปะและปฏิบัติงานศิลปะ 
ด้านวิชาชีพหลากหลาย 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 
   นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั งในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน เช่น  

1. อาชีพศิลปินอิสระ 
2. ผู้ก้ากับศิลป์ (Art Director) 
3. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Art Creative) 
4. นักออกแบบตกแต่งภายใน / ภายนอก 
5. ครู / อาจารย์ สอนศิลปะ 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 

 5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร หลักสูตรภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสารมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ทั งด้านภาษา วรรณคดี ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการวิจัยทางภาษา 
ฝึกให้เป็นผู้มีเหตุผล มีปฏิภาณไหวพริบ มีความรู้คู่กับคุณธรรม และมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือสมกับที่
เรียกว่านักภาษา 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1. งานพัฒนาบุคลากรและเอกสาร เช่น งานฝึกอบรม งานพัฒนาบุคลากร งานธุรการ
งานสารบรรณ งานเลขานุการ เป็นต้น 

2. งานด้านธุรกิจการพิมพ์ เช่น บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ งานพิสูจน์อักษร  
3. งานอิสระสร้างสรรค์ เช่น นักเขียนบันเทิงคด ีและสารคด ี
4. งานสื่อสารมวลชน เช่น นักข่าว ผู้ประกาศข่าว นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ 
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 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

6.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  

 เนื้อหาของหลักสูตร ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน วรรณคดี การท่องเทีย่ว 
การโรงแรม การแปล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 450 ชั่วโมงและ  
สหกิจศึกษา 640 ชั่วโมง 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 
  1. ล่าม มัคคุเทศก์  นักแปล 
  2. งานส้านักงานฝ่ายต่างประเทศ 
  3. พนักงานฝึกอบรมทางภาษา 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า  
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 
 

 เนื้อหาของหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักปฏิบัติงานเชิงบูรณาการที่มีความรู้ จริยธรรม 
กระบวนทัศน์ และทักษะในการใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี และปฏิบัติ งานอย่างสอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของสังคม 

 โอกาสในการประกอบอาชีพ  
1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
2. เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ 
4. นักการเมืองทั งในระดับชาติและท้องถิ่น 
5. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 
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 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  
 

 แขนงวิชาบริการภาครัฐและท้องถ่ิน 

 แขนงวิชาการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์ 
 

  เนื้อหาของหลักสูตร เป็นสายสังคมศาสตร์ ซึ่งสามารถบูรณาการศาสตร์และเทคนิควิทยาการ
ส้าหรับการพัฒนางานและพัฒนาสังคม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
  โอกาสในการประกอบอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส้านักพัฒนาชุมชน ส้านักสวัสดิการ 
NGO อบต. เจ้าหน้าที่ส่วนงานปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่แผนงานและนโยบาย เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

9.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
 

 เนื้อหาของหลักสูตร การเรียนการสอนแบบพัฒนาตั งแต่พื นฐาน เพ่ือน้าไปประยุกต์ใช้กับ 
ทุกแนวดนตรี เช่น คลาสสิค แจ๊ส และป๊อบปูล่าร์ เพ่ือให้ผู้เรียนไปต่อยอดทางการศึกษาในอนาคตได้
หลาย ๆ แบบ และเป็นผู้มีความสามารถทางดนตรีหลากหลาย (Multi Talent Musician)  

 โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. ครูหรืออาจารย์สอนดนตร ี
2. ผู้ควบคุมวงดนตรี  
3. ผู้สร้างสรรคง์านดนตรีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
4. ผู้ก้ากับและควบคุมระบบเสียง  
5. นักดนตรีอิสระ 
6. สามารถสอบครูผู้ช่วย  

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผูส้้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. สามารถปฏบิัติเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย 1 ชิ น (สอบปฏิบัติ) 

 

10. หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

 

เนื้อหาของหลักสูตร เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับสากล เข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถน้าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพ และสามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ทั งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รู้จักการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ  
  โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1.  พนักงาน / เจ้าหน้าทีห่น่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ  
2.  พนักงาน / เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ  
3.  พนักงานในธุรกิจท่องเทีย่วและบริการ  
4.  พนักงานโรงแรม  
5.  มัคคุเทศก์  
6.  พนักงานสายการบิน  
7.  พนักงานบริษัท  
8.  รับราชการ  
9.  อาชีพอิสระ  
10.  ล่าม  

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้เส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า  
2.  มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
3.  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
 

เนื้อหาของหลักสูตร ให้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ การบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้สารสนเทศ การบริหารจัดการสถาบันบริการ
สารสนเทศ การจัดกการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ มีความศรัทธา
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ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความส้าคัญของชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะการมีจิตอาสา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และมีขีดความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1. นักสารสนเทศ 
2. นักเอกสารสารสนเทศ 
3. บรรณารักษ ์
4. นักจดหมายเหต ุ
5. นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. นายหนา้ค้าสารสนเทศ  
7. อาชีพอิสระ 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผูส้้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งให้การศึกษที่น้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพ 
ในด้านอาหารและโภชนาการ การจัดการธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์ และมีความรู้เสริมด้านผ้าและ 
เครื่องแต่งกาย ศิลปะประดิษฐ์ พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว และการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารและควบคุมคุณภาพอาหาร 
2. ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
3. พนักงานฝ่ายโภชนาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
4. พนักงานฝ่ายอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร 
5. เจ้าของธุรกิจ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า  
2. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 
3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
  

 เนื้อหาของหลักสูตร ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเน้นให้มีความสามารถ
ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมพืช สตัว์ และจุลินทรีย์ โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การเพาะเลี ยงเซลล์
และเนื อเยื่อ เน้นการใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม กระบวนการหมัก กระบวนการผลิต และการตรวจสอบ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการน้าวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตรมาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในเชิงพาณิชย์ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ  ผู้จบการศึกษาสามารถท้างาน ค้นคว้าวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ ควบคุมการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องวิจัย และ
ห้องปฏิบัติการในหน่วยงานทั งภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้  
 
 
 
 



 

~ 27 ~   
 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

  

เนื้อหาของหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์และล้าดับขั นในการเขียนโปรแกรมทั งแบบเชิงวัตถุและระดับสูง เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเพ่ือน้าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่น โดยการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปประยุกต์ใช้ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ  

1. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
3. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
5. ผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นักออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย 
7. นักออกแบบและพัฒนาสื่อกราฟฟิกแบบ 2 มิติ และ 3 มิต ิ
8. นักพัฒนาโปรแกรมเกมและการ์ตูนเคลื่อนไหว 
9. ผู้ประกอบกิจการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. ผู้สนับสนุนงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร   
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  

 เนื้อหาของหลักสูตร ศึกษาการออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การสื่อสารข้อมูล การจัดการ
เครือข่ายและดูแลความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 
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 โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. โปรแกรมเมอร ์
2. นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บ 
3. ผู้ดูแลเว็บไซต ์
4. นักวิเคราะห์ระบบ 
5. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร   
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้น 
ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือน้าความรู้ทั งทางด้านทฤษฎีและ
การปฏิบัติไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ เมื่อส้าเร็จการศึกษาแล้ว มีโอกาสท้างานในหน่วยวงานดังนี  

1.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ตามที่กฎหมายก้าหนด 
ในสถานประกอบการต่าง ๆ  

2.  หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น  
3. ครู อาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
4. นักวิชาการและนักวิจัย เป็นต้น 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผูส้้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จงัหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร หลักสูตรเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็น
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยกระบวนการเรียนการสอน
จะครอบคลุมและเน้นมิติสิ่งแวดล้อม คือ 1) มิติของเสียและมลพิษ 2) มิติทรัพยากร 3) มิติเทคโนโลยี  
4) มิติมนุษย์ 
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 โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 
3. นักวิชาการห้องปฏิบัตกิารสิ่งแวดล้อมประจ้าบริษัท โรงงาน สถาบัน หน่วยงานราชการ 
4. นักวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม 
5. เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผูส้้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต  
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

7.  หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
 

เนื้อหาของหลักสูตร หลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
ในการดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ิมบทบาทของผู้ส้าเร็จการศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและ
พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่บุคคลในทุกช่วงวัย สามารถ
ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1. นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 
2. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
3. ครู อาจารย ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
4. นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน 
6. ประกอบอาชีพอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า  2.00 
3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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8.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
 

เนื้อหาของหลักสูตร โภชนาการมีส่วนส้าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค 
หลักสูตรฯ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะ สามารถน้าความรู้ด้านอาหารโภชนาการ และ 
การก้าหนดอาหารไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและบ้าบัดรักษาโรครวมทั งฟ้ืนฟูสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนได้ 

โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. นักก้าหนดอาหาร นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข ในหนว่ยงานโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต้าบล โรงพยาบาล และหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ สถานบริการอาหารสถานประกอบการ
ด้านอาหาร  

2. ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจสว่นตัวในด้านอาหารและโภชนาการ  
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

 

 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 

เนื้อหาของหลักสูตร เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาและท้าความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ น 
ในธรรมชาติสามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล 
ในสิ่งมีชีวิต รวมทั งการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาทส้าคัญในการพัฒนายา วัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ 
สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา การเกษตร สิ่งแวดล้อม และนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี 
วิชาเคมียังเป็นส่วนส้าคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น    

โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. อาจารย์  นักวิทยาศาสตร์  นักวิชาการเคมี  นักวิจัย 
2. นักเคมีประจ้าห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
3. ต้ารวจ (นิติวิทยาศาสตร์)  
4. พนักงานขายผลิตภัณฑ์เคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์
5. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตในโรงานอุตสาหกรรม   

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต  
2. ไม่เคยต้องโทษตามค้าพิพากษาของศาล เว้นแต่โทษนั นเกดิจากความผิดโดยการกระท้า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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3. ไม่เป็นคนวิกลจริต 
4. ไม่เคยถูกคัดชื่ออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
5. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 

เนื้อหาของหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้ตระหนักถึงแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงพันธกิจ เป้าหมาย 
เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และความจ้าเป็นในการที่จะขยายโอกาสให้กับผู้ที่มี 
ความสนใจ และเพ่ือสนองตอบความขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ของทั งภาครัฐ
และเอกชน จึงได้มุ่งเน้นการเปิดหลักสูตรที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ที่จะสามารถพัฒนาทรัพยากร
ด้านบุคคลในประเทศ ให้มีความรู้  ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี มีความคิด
สร้างสรรค์และเป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ อีกทั งมีคุณธรรม
จริยธรรม มีพลังมีความเอื ออาทร มีจิตสาธารณะ และมีวิถีในการด้ารงชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง 

โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. งานด้านการประกอบธุรกิจประกันภัย 
2. ครู  อาจารย์  
3. งานด้านการเงิน การธนาคาร 
4. นักวิจัย  นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
5. อาชีพอ่ืน ๆ ทีใ่ช้ทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 
 

เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทักษะในการปฏิบัติเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ ป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ ทั งด้านการป้องกันก่อนเกิดภัยพิบัติ 
การจัดการในการเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์หลังเกิดภัยพิบัติ ปฏิบัติงานได้จริง มีทักษณะการวิจัย 
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มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบทางสังคม มีภาวะผู้น้าและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้าน 
การจัดการภัยพิบัติกับท้องถิ่นและประเทศ 

โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. นักวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัต ิ
2. นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กรภาครัฐและองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
4. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. นักปฏิบัติการเกี่ยวกับภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 
6. อาชีพอิสระ/องค์กรอิสระด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในองค์กร

ภาครัฐหรือองค์กรมหาชนหรือองค์กรภาคเอกชน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต  หรือศิลป์ – ค้านวณ 

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

เนื้อหาของหลักสูตรหลักสูตรฟิสิกส์เน้นให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี กฏเกณฑ์ ทาง
ฟิสิกส์ และสามารถน้าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิชาฟิสิกส์ ประกออบด้วยสาขาต่าง ๆ เช่น 
วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน ฟิสิกส์บรรยากาศ ฟิสิกส์ศึกษา ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์
ทฤษฎี เป็นต้น ซึ่งในการเรียนการสอนมีทั งการบรรยายและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนท้า
การวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบโดยใช้หลักการแก้ปัญหาตามหลักการ
และระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. นักวิทยาศาสตร์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการประจ้าสถานประกอบการ 
2. นักวิเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ ์
3. พนักงาน หรือนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร ์
4. พนักงานราชการ ต้าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ฝ่ายสอบเทียบ) หรือนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน (ด้านวิทยาศาสตร์) ในหน่วยงานภาครัฐ 
5. นักวิจัย/ นักวชิาการ 
6. วิทยากรอิสระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์
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7. เจ้าของกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับฟิสิกส์หรืออุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
8. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
9. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  แผนการ

เรียนวิทย์ – คณิต   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPAX) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่้ากว่า 2.50 (GPA วิชาวิทยาศาสตร์) 
4. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ระดับปริญญาตรี 4 ป ี

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
  

 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

 เนื้อหาของหลักสูตร เน้นการเรียนรู้ด้านการผลิตพืชอย่างครบวงจรทางพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก 
ไม้ประดับ พืชไร่ การผลิตเห็ด การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ การเกษตรธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช การปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดิน การจัดสวนและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

 โอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ด้าน
การเกษตรของภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายด้าน
การเกษตร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว  

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

ศิลป ์– ค้านวณ การศึกษานอกระบบ (กศน.) แผนการเรียนวิทย์ – คณิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายการเกษตร 

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

 แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 
 

 เนื้อหาของหลักสูตร เน้นการเรียนรู้ด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ สัตว์ปีก โคนม โคเนื อ 
แพะ และแกะ เป็นต้น โดยศึกษาในด้านพันธุ์ อาหารสัตว์ การจัดการเลี ยงดู การป้องกันโรค  และ 
การสุขาภิบาล การแปรรูปเนื อสัตว์ และการจัดการฟาร์ม 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถท้างานด้านการผลิตสัตว์ทั งภาครัฐและภาคเอกชน 
การส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการขาย นักวิชาการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ฟาร์ม หรือบริษัทผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื อสัตว์ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว  
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - ค้านวณ การศึกษานอกระบบ (กศน.) แผนการเรียนวิทย์ – คณิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายการเกษตร 

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นการประยุกต์วิทยาศาสตร์ 
ที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตอาหาร มีการเรียนรู้ถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของอาหาร ศึกษาและวิจัยทางด้านการผลิต การแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร 
ความปลอดภัยของอาหาร อาหารและโภชนาการ อาหารเพ่ือสุขภาพ ระบบประกันคุณภาพอาหาร 
และการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  
 โอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพโดยเข้าท้างานในภาครัฐ เช่น องค์การ
อาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์  เป็นต้น หรือในบริษัทเอกชนด้านอุตสาหกรรม
และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ โรงงานอาหารสด หรือแช่เยือกแข็ง โรงงานผลิต
อาหารส้าเร็จรูป โรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานเบเกอรี่  โรงงานผลิตภัณฑ์นม ฯลฯ ในต้าแหน่งหัวหน้า
ส่วนผลิตฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) 
หรือประกอบอาชีพส่วนตัว ท้าธุรกิจด้านอาหาร  
 คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
หรือ ศิลป์ – ค้านวณ 

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  

  

 เนื้อหาของหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิด 
วิเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีความตะหนักในด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้ชี น้า
ทิศทางที่ดีของสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพเกี่ยวข้องกับงานด้านกายภาพ
ภายนอก และภายในอาคาร ในการวางผัง ออกแบบ จัดสร้าง และดูแลรักษา ตลอดจนให้ค้าปรึกษางาน
ด้านภูมิทัศน์ตั งแต่โครงการขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม การใช้พื นที่ 
และความสวยงามที่ปรากฏ  
 โอกาสในการประกอบอาชีพ  

1. นักภูมิทัศน์ด้านการวางผังออกแบบ จัดสร้างงานภูมิทัศน์ และดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
ทั งทั่วไป และเฉพาะทาง 

2. นักภูมิทัศน์ด้านการผลิต และจ้าหน่ายวัสดุภูมิทัศน์  
3. บริหารจัดการธุรกิจภูมิทัศน ์เช่น รับเหมาระบบการให้น ้าพืช รับเหมางานโครงสร้าง

ภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ควบคุมงานภูมิทัศน์ ที่ปรึกษางานภูมิทัศน์ รับเหมาการจัดแสดงนิทรรศการ และรับส้ารวจ
งานภูมิทัศน์ เป็นต้น 
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4. รับราชการในสายงานภูมิทัศน์ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทศบาล อบจ. 
หรือ อบต.  

5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนในสายงานที่เก่ียวข้อง 
6. นักภูมิทัศน์ในส้านักงานออกแบบ และ/หรือภูมิสถาปัตยกรรมทั งในประเทศ และ

ต่างประเทศ 
7. รับราชการครูในโรงเรียนภาครัฐหรือเอกชน 
8. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน 
9. ผู้รับออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน ์
10. ผู้ประกอบการด้านการเพาะช้าต้นไม้ 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. ส้าเร็จการศึกษาระดับชั น ม.6 หรือเทียบเท่า 
2. ส้าเร็จการศึกษาระดับชั น ปวส. หรือเทียบเท่า 
3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะด้านกระบวนการผลิตและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษา
ต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม การคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหารวมทั งแนวคิดด้วยตนเอง และประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จัก
มาก่อน คนที่มาจากสถาบันอ่ืนและคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคน บัณฑิตหลักสูตรนี จะเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เซรามิกส์ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ  

1. นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 
2. ผู้ประกอบการเซรามิกส์อิสระ หรือประกอบอาชีพที่ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
3. นักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์
4. ฝ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม 
6. ผู้บริหารในองค์กร หรือสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผูส้้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า   
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาก้าลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับเทคโนโลยี ให้เป็นนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รวมทั งยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ น เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ พัฒนาก้าลังคนทางด้านเทคโนโลยี 
ให้เป็นนักเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ รวมทั งยกระดับการศึกษาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี 
ให้สูงขึ น ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม



 

~ 38 ~   
 

และจริยธรรมมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความเสียสละต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

โอกาสในการประกอบอาชีพ  
1. นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ช่วยทางการจัดการอุตสาหกรรม 
2. นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ช่วยทางเครื่องกลและซ่อมบ้ารุง 
3. นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ช่วยฝ่ายการผลิต และ/หรือนักบริหารงานอุตสาหกรรม 
4. นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ช่วยทางไฟฟ้า 
5. Supervisor ควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
6. ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ 
7. ฝ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8. ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม 
9. ฝ่ายการซ่อมบ้ารุงขององค์กร สถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม 
10. หัวหน้างานในส่วนต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม 
11. ผู้บริหารในองค์กร หรือสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

หรือเทียบเท่า  
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  
 

เนื้อหาของหลักสูตร วิศวกรรมอัตโนมัติ ถือเป็นองค์ความรู้ส้าคัญทางด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ 
ที่จะน้าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบการท้างานของกระบวนการผลิต  และการสร้างผลิตภัณฑ์
ทางด้านระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัภม์ จังหวัดปทุมธานี 
เล็งเห็นความส้าคัญในการมีส่วนร่วมการผลิตวิศวกร สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ เพราะในกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมต้องใช้เทคโนโลยีด้านระบบควบคุมอัตโนมัติในการควบคุมการท้างาน แต่ยังขาดวิศวกร
ที่มีความช้านาญทักษะ วิชาชีพเฉาะด้าน เป็นสาเหตุท้าให้ต้องผลิตวิศวกรระบบอัตโนมัติให้ ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั งนี เพ่ือตอบความต้องการในภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ 

โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. วิศวกรพัฒนาระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
2. นักพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมอัตโนมัต ิ
3. ฝ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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4. ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม 
5. ฝ่ายการซ่อมบ้ารุงขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม  
6. หัวหน้างานในส่วนต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม 
7. ผู้บริหารในองค์กร หรือสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

หรือเทียบเท่า  
2. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
3. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าก้าลัง 

ไฟฟ้าสื่อสาร วัดคุม ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องกล หรือเทียบเท่า 
4. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
5. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6. การเทียบโอนผู้ที่จบ ปวส. เทียบโอนกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปเทียบโอนได้ตาม

การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาทั่วไปก้าหนดไว้ กลุ่มวิชาเอกบังคับ และบังคับเลือกเทียบโอนได้
ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

4.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  

 เนื้อหาของหลักสูตร นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะด้านกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบ
อาชีพและช่วยพัฒนาสังคม การคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั ง
แนวคิดด้วยตนเอง และประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคน บัณฑิตหลักสูตรนี จะเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมออกแบบ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการออกแบบ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ  

1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2. นักออกแบบบรรจุภัณฑ ์
3. นักออกแบบกราฟฟิก 
4. นักออกแบบงานหัตถอุตสาหกรรม 
5. ผู้ปฏิบัติการฝ่ายศิลป ์
6. นักออกแบบด้านการออกแบบพาณิชศิลป ์
7. นักออกแบบนิเทศศิลป ์
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8. นักวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เป็นผูส้้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  
 

เนื้อหาของหลักสูตร นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั น ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้
เพ่ือใช้ประกอบอาชีพ และช่วยพัฒนาสังคม การคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหารวมทั งแนวคิดด้วยตนเองและประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน 
คนที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถ
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนบัณฑิตหลักสูตรนี จะเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์เครือข่ายในองค์การ 

โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. นักพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  
2. รับราชการทหารเหล่าสื่อสาร 
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การโทรศัพท์ วิทยุการบินพลเรือน กรมไปรษณีย์โทรเลข 
4. วิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร ์
5. พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพประจ้าโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
6. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
7. หัวหน้าแผนกงานสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรียนวิทย์ – คณิต   

ศิลป์ – ค้านวณ หรือเทียบเท่า 
2. มีคณุสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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คณะวิทยาการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร  

 ชื่อหลักสูตร  : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
  : Bachelor of Arts Program in Tourism Management  

 Slogan หลักสูตร  : Learning By Sharing To Success 
  : แบ่งปันการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ สู่ความส้าเร็จ 

 ความมุ่งมั่นของหลักสูตร / จุดเน้นของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวมุ่งเน้น
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวางแผนและการจัดน้าเที่ยวทั งในและต่างประเทศ เพ่ือความเป็นสากลและ
ก่อให้เกิดประสบการณ์จริงที่หลากหลาย 

 จุดเด่นของหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการแบ่งปันการเรียนรู้ 
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สู่ความส้าเร็จและให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติทั งใน
และต่างประเทศท่ีหลากหลาย 

 การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง 
 ชั นปีที่ 1  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 
 ชั นปีที่ 2  หลักการมัคคุเทศก ์
 ชั นปีที่ 3  หลักการวางแผนและการจัดรายการน้าเที่ยว 
 ชั นปีที่ 4  สหกิจศึกษาส้าหรับการจัดการท่องเที่ยว 

 โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. มัคคุเทศก ์
2. ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว 
3. พนักงานในบริษัทน้าเที่ยว 
4. พนักงานบริการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบิน 
5. พนักงานต้อนรับในธุรกิจโรงแรม 
6. พนักงานในธุรกิจบริการ 
7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
8. เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบตัิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
  

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
สามารถวางแผนและบริหาร ด้าเนินการและประยุกต์ใช้ทรัพยากรในการท้างาน 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ทั ง ภาครัฐ และเอกชน โดยงานจะเน้น
งานส้านักงาน การบริหารโครงการ การจัดการคุณภาพ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
 

เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก สามารถน้าความรู้ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกไปคิดวิเคราะห์  แก้ไขปัญหา 
และพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพการจัดธุรกิจค้าปลีก 

โอกาสในการประกอบอาชีพ ฝ่ายจัดซื อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งสินค้าและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุม
การผลิต ฝ่ายบุคคล ฝ่ายตลาด นักออกแบบและจัดการหน้าร้าน นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ และ
หน่วยงานภาครัฐ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

 

เนื้อหาของหลักสูตร ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อองค์กร และระบบ
เศรษฐกิจ การด้าเนินงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาทิเช่น การจัดหาและจัดซื อ การจัดการ
สินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่ง การจัดการวัสดุ การคลังสินค้า การกระจายสินค้า การค้าระหว่างประเทศ 
กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าท้างานได้ทั งภาคเอกชน 
ภาครัฐบาล และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื อ จัดหา ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า  
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ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายซัพพลายเชน / โลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง ส้าหรับในระดับบริหาร
สามารถท้างานเป็นนักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ นักวางแผนการใช้วัตถุดิบนักวิเคราะห์และสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีทางการเงินและการธนาคาร 
น้าความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาและแก้ปัญหาภายใต้สภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม 
ในการประกอบอาชีพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในต้าแหน่งงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานธนาคาร พนักงานสินเชื่อ นักวิเคราะห์การเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ทั งในภาครัฐและเอกชน เป็นเจ้าของธุรกิจตนเอง 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

 6.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร  ศึกษาในหลักส้าคัญของวิชาการตลาด ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นความสามารถ 
ในการบริหารการตลาด โดยให้ความส้าคัญถึงความต้องการของคนและสนองตอบความต้องการเหล่านั น
บนพื นฐานของความพอใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีเนื อหาครอบคลุมถึงการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การโฆษณา กลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย การตลาดระหว่างประเทศ 
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การตลาด การบริหารการขาย เป็นต้น 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในต้าแหน่งด้านต่าง ๆ ได้แก่ นักวิเคราะห์
การตลาด (Marketing Analyst) เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing Assistant) 
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support) ตัวแทนขาย (Sales Reprewsentative) เจ้าหน้าที่
วิจัยการตลาด (Marketing Researcher) ทั งในส่วนเอกชน ภาคราชการ และการประกอบธุรกิจของตนเอง 
และสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจหรือใกล้เคียงทั งในและต่างประเทศ 
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 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผูส้้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

7.  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหาร 
 ทรัพยากรมนุษย์  

 

 เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งเน้นภารกิจส้าคัญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ 
การสรรหาว่าจ้างบุคคลที่มีคุณภาพสูงเข้ามาท้างานในองค์การ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์การ 
การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั งแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือรักษาคนดีและคนเก่งขององค์การ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในต้าแหน่งงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ นักฝึกอบรมอิสระ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ พนักงานในภาครัฐและเอกชน ธุรกิจ
ของตนเอง และสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจหรือใกล้เคียงทั งใน 
และต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

8.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร สร้างบัณฑิตให้มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประกอบวิชาชีพ
ทางการบัญชีได้อย่างมีคุณภาพ เป็นนักคิด นักปฏิบัติงานท่ีดี ใช้ความรู้ความสามารถจัดการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในวิชาชีพ อิสระและท้างานในองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี  

1. ผู้จัดท้าบัญช ี
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
3. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
4. ผู้ตรวจสอบภายใน 
5. ผู้วางระบบบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
6. ที่ปรึกษาทางการบัญชีและการเงิน 
7. ครูหรืออาจารย์ที่สอนวิชาการบัญชีในสถานศึกษา 
8. อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี 
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 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า  2.25 
3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 

9.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

เนื้อหาของหลักสูตร ศึกษาวิทยาการด้านระบบสารสนเทศ และการประยุกต์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจ และการจัดการ เช่น การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการและการจัดการระบบฐานข้อมูล เป็นต้น 

โอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์ 
ผู้จัดการฐานข้อมูล ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ หรือรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในต้าแหน่งที่ตรง
กับสาขาวิชา  

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

 10.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
 

กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  

 

  เนื้อหาของหลักสูตร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะส้าหรับตลาดแรงงาน
ทางด้านนิเทศศาสตร์ เป็นที่ต้องการทั งในประเทศและต่างประเทศ 
  โอกาสในการประกอบอาชีพ นักจัดรายการ ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ 
ช่างตัดต่อ 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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11. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร เน้นการน้าความรู้มาคิด วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยสามารถ
น้ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ  

- งานราชการ เช่น ธนาคารออมสิน  กรมการปกครอง กระทรวงการคลัง ฯลฯ 
- งานเอกชน เช่น ธนาคาร พนักงานบริษัท ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต  หรือ ศิลป์ – ค้านวณ 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  
 

 เนื้อหาของหลักสูตร ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบิน ได้กลายเป็นเครื่องมือส้าคัญของการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่ส้าคัญที่สุดในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การบินให้มีประสิทธิภาพ คือ ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นผู้น้าองค์ความรู้มาใช้ในการวางแผนการด้าเนินการ
และประยุกต์ใช้ในงานด้านบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงานขององค์การในอุตสาหกรรม 
การบิน ซึ่งครอบคลุมตั งแต่การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการตลอดจสภาครัฐได้มี  
การสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินของเอเชีย ดังนั นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิต
ด้านการจัดการธุรกิจการบิน เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน และสามารถใช้ทรัพยากรภายนอก 
โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานรายวิชา
สหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ เป็นวิทยากรพิเศษส่งเสริม  
ให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งในการพัฒนาบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจการบิน จึงมีความส้าคัญ และสอดคล้องกับความต้องการขององค์การต่าง ๆ ทั งในและ
ต่างประเทศ 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี  

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะที่สามารถน้าไปประกอบอาชีพ
ในงานอุตสาหกรรมการบินได้ 

2. เพื่อสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินให้มีจิตส้านึกในงานบริการตลอดจน 
มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1. พนักงานต้อนรับภาคพื นของสายการบินทั งในและต่างประเทศ 
2. พนักงานต้อนรับบนอากาศยานของสายการบินทั งในและต่างประเทศ 
3. พนักงานส้ารองที่นั่งและออกบัตรโดยสายของสายการบินทั งในและต่างประเทศ 
4. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน เช่น พนักงานขนส่งทางอากาศ 

พนักงานบริการลานจอด เป็นต้น 
5. พนักงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน 
6. พนักงานในธุรกิจบริการ 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับด ี

  

2. หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการการบริการและการโรงแรม 
(หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  

 

 เนื้อหาของหลักสูตร ธุรกิจการบริการเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวสอดคล้อง
กับการขยายตัวของธุรกิจภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ท้าให้การท่องเที่ยวได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของการด้ารงชีวิตของประชาชน ทั งการเดินทางเพ่ือการพักผ่อน เพ่ือเรียนรู้ หรือเพ่ือเข้าสังคม 
ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มธุรกิจด้านการบริการและด้านที่พักอาศัย ธุรกิจ  
สายการบิน ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจที่พักตากอากาศเหล่านี  เป็นธุรกิจที่มีความส้าคัญและมีแนวโน้ม
เติบโตสูงในอนาคต 
  เนื่องจากธุรกิจด้านการบริการและการโรงแรรมมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วและต่อเนื่อง 
ดังนั นปัญหาที่ตามมาคือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการทั งในภาคธุรกิจ 
ภายในประเทศและต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) มีเป้าหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการท้างานในธุรกิจ  
การบริการและการโรงแรม รวมทั งธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบิน 
ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจที่พักตากอากาศ อย่างมีศักยภาพตรงกับแนวโน้มความต้องการด้านก้าลังคน 
ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนดังนี  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริกร และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านการบริการและการโรงแรม 
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการในธุรกิจบริการและการโรงแรม 
ในระดับมาตรฐาน สมรรถนะทางวิชาชีพของไทยและภูมิภาคอื่นของโลก 
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 โอกาสในการประกอบอาชีพ  
1. พนักงานในอุตสาหกรรมการโรงแรม 
2. พนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
3. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม เช่น 

นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับด ี

 

3. หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการการบริการและการโรงแรม 
(หลักสตูรสองภาษา)  

 

 เนื้อหาของหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 
มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเน้น พัฒนาการบริหารจัดการ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด
และลูกค้า ด้านบุคลากร ด้านการบริการ ด้านผลการประกอบการ  นอกจากนี ธุรกิจการบริหารผู้สูงอายุ
ยังเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของผู้รับบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ์ สิ่งอ้านวยความสะดวก และด้านระบบงาน เพ่ือให้เป็นเกณฑ์คุณภาพธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
ที่มีมาตรฐานระดับสากล 
 โอกาสในการประกอบอาชพี  

1. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวเก่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2. ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ประสานงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจ
การบริการ ผู้สูงอายุทั งในประเทศและต่างประเทศ 

3. นักวางแผนกลยทุธ์และที่ปรึกษาขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการ
ผู้สูงอายุทั งในประเทศและต่างประเทศ 

4. นักวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5. นักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัยขององค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวกับธุรกิจการบริการ
ผู้สูงอายุทั งในประเทศและต่างประเทศ 

6. พนักงานดูแลผู้สูงอายุทั งในประเทศและต่างประเทศ 
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 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรม 

การจัดการ 
3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2551 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 และ 
โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี   
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี  

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตร ไม่ต่้ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญา
ตรีที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษา
สังกัด 

“คณะกรรมการประจ้าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั งให้เป็นที่ปรึกษา 
ของนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ้า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา 
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละ
รายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน้าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชา
ที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน้าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน้าเนื อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษา 
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท้างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่น้ามาค้านวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้ 
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค้าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก้าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี  หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี  ให้ใช้ข้อบังคับนี แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี  และให้มีอ้านาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือค้าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี  

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี  ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ้านาจตีความ
และวินิจฉัยชี ขาด 
  

หมวด 1 
ระบบการบริหารงานวิชาการ 

 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด้าเนินงาน ดังต่อไปนี  

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ้าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา  19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ้านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
 9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
 9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกรรมการ 
 9.3 นายทะเบียนเป็นกรรมการ 
 9.4 ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 9.5 รองผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ้านวน 1 คน เป็นกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี  
 10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ก่อนน้าเสนอสภาวิชาการ 



 

~ 54 ~   
 

 10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแต่งตั งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

 10.3 ก้ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
 10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส้าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส้าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
 10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตร และกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
 10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงานวิชาการ
โดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ้าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส้านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี  
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต้ารา และสื่อประกอบ 

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด้าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) 
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก้าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์

ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด้าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั นปีตาม

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ้าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot


 

~ 55 ~   
 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั งคณะกรรมการประจ้าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร 
จากอาจารย์ประจ้าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั น ๆ 

ข้อ 14  คณะกรรมการประจ้าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี   
       14.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
 14.2 จดัท้าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต้ารา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน และ
จัดท้าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) 
ทุกรายวิชา 

14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชาและรายงานผลการด้าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4 จัดท้าอัตราก้าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5 เสนอขอแต่งตั งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6 เสนอแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7 เสนอแผนการด้าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั นปีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
14.8 ด้าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ้าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
14.9 ด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด้าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ้าหลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั งบุคคลเพ่ือท้าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ให้ค้าปรึกษา
ดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้า 
ในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา 
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแต่ละภาคการศึกษา 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษา
ที่ 2 โดยให้มีจ้านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก้าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก้าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี  
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่ า  30 ชั่ ว โมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

17.4 การท้าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท้าโครงงานหรือ
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี  
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และ 
ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2  การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3  การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

18.4  การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ 
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุดรายวิชา 
หรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั งละรายวชิา (Block Course Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่ก้าหนดให้นักศึกษาเรียนครั งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7  การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เป็นการจัดการศึกษา 
โดยใช้ภาษาต่างประเทศทั งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ 
หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree 
Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร โดยผู้ส้าเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่ 2 (The Second Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส้าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
เพ่ือรับปริญญาที ่2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors Program) 
เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ได้ศึกษาตาม
ศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน  ๆที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี  
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี  

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก้าหนด ดังนี  
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี  

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา
ปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  6 
ภาคการศึกษาปกต ิและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 
ภาคการศึกษา ปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา 
ดังนี  

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษา
ปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
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20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 17 
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส้าเร็จการศึกษา

ไม่ต่้ากว่าชั นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส้าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส้าเร็จการศึกษาไม่ต่้ากว่าชั นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากสถาบัน 
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีก้าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ 24 การขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช้าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
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24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช้าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด ให้ถือว่าผู้นั นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช้าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นก้าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช้าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นกัศึกษา 

26.2 ก้าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช้าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส้าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียน  
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส้าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออก 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส้าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษา 
ที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ้าเป็นหรือกรณีจะขอส้าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน  25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ 
ส้าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
ในภาคฤดูร้อน ทั งนี ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการ
ประจ้าหลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก้าหนดหรือ 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า  8 
สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ้าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ้านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก้าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี  

26.3.1 วิชาที่ก้าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 
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26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอนให้แก่นักศึกษา
ที่เคยเรียนวิชานั นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ้าเป็นโดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด จะถูกปรับ
ค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดี  
ที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก้าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียนเรียน 
ในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั งสองหลักสูตร ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ส้าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษาอยู่  
ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก้าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก้าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ้ากัดจ้านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิ์ ในการ
ลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ 
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่้ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะเว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
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มาตรฐานของหลักสูตรนั นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ ้าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ้านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา
ที่เรียนซ ้านี ต้องน้าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั น 
ซ ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่้ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ แทนได้ ทั งนี หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชา
เรียนแทนก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน

รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ้านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ้านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับ 
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชา 

เป็นพิเศษได้ แต่ผู้นั นจะต้องมีคุณสมบัติและพื นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และ
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั งนี ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา
เช่นเดียวกับนักศึกษาท่ีเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี  
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส้าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียน

ตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ ้าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ 

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค้าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 
31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบ

จากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
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31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท้าภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ้าเป็นอาจขอเ พ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั งนี ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ้านวนหน่วยกิตที่คงเหลือ
จะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด้าเนินการให้เสร็จสิ นก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช้าระเงิน 

ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา  
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด  7 การวัดและ
การประเมินผล 

 

หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 

ข้อ 34 การเรียน 
  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั งหมดของรายวิชานั น
จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ  80 แต่ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค้าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ้าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน 
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
ของรายวิชานั น ๆ ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส้าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ให้ได้รับผลการเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตน ตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก้าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี ยง 
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด้าเนินการให้  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 
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หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี  
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

  B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

  C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

  D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 

 

ระบบนี ใช้ส้าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตามหลักสูตร 
ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่้ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใด 
ต่้ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F สามารถ
เปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้
ระดับคะแนนต่้ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก้าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี  
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ  

โดยไม่นับหน่วยกิต 
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ระบบนี ใช้ส้าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก้าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก้าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส้าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก้าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก้าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน  (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน 
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน 

ข้อ 37 ข้อก้าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี  
37.1 Au (Audit) ใช้ส้าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ

โดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2 W (Withdraw) ใช้ส้าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั น 

โดยต้องด้าเนินการให้เสร็จสิ นก่อนก้าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียน  
ในภาคการศึกษานั นแล้ว 

37.3 T (Transfer of Credits) ใช้ส้าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4 I (Incomplete) ใช้ส้าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการเรียน 

ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด้าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยน 
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด้าเนินการดังนี  

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท้างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้
ตามเวลาที่ก้าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ นภายในภาคการศึกษา
ถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก้าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” 
เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่มาสอบ
ภายในเวลาที่ก้าหนด หรือส้าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก้าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
            ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น้ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ ้า 
กับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ ้าให้เว้นการนับหน่วยกิต  
เพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก้าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดี  
ที่รายวิชานั นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ้านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั น 
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ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค้านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ้านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั งและหารด้วยจ้านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั น การค้านวณดังกล่าวให้ตั งหาร  
ถึงทศนิยม 2 ต้าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค้านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ้านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของ  
แต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั งหมดเป็นตัวตั งและหารด้วยจ้านวนหน่วยกิตทั งหมด การค้านวณดังกล่าว  
ให้ตั งหารถึงทศนิยม 2 ต้าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น้ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิต เพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค้านวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่รายภาคการศึกษานั น 
โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั งแต่ 1.80 ขึ นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผลการศึกษา 
เป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท้าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 กรณีเป็น
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน้าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก้าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ้าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถประเมินผล
การศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั น 

 

หมวด 8 
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 

 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิม

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั งนี ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน
หรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค้าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบ 
และผ่านการพิจารณา หรือด้าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก้าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด้าเนินการให้เสร็จสิ นก่อนการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษานั น ๆ  
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48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะเรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9 การเทียบโอน 
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร 

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส้าเร็จการศึกษาได้ ทั งนี ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน
หรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช้าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ

เทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก้าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้าหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทางวินัย 
49.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ 

ทั งนี ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั งแต่  
2.00 ขึ นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัครถึง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั นพร้อมกับแนบเอกสาร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด  9 การเทียบโอน 
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 

หมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 

ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี  
50.1 ก้าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้ายคณะ

หรือเปลี่ยนหลักสูตร 
50.2 ส้าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2 
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50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่โอนย้าย

คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค้าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียงกันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี  สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี  

52.1 ส้าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือประสบการณ์

ท้างานและต้องมีความรู้พื นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส้าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
52.5 ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษาปริญญาตรี 

ใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ้านวน 30 หน่วยกิต และต้องเรียนเพ่ิม
รายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ้านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่้ากว่า C หรือได้ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่าน 
ในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่้ากว่า P ทั งนี ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั นก้าหนด 

53.1.4 จ้านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน 
สามในสี่ของจ้านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก้าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน  
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี  สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
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53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน 
ชั นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ประจ้าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท้างานเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยประสบการณ์
ท้างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส้าหรับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท้างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน 
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี  เป็นหลักเกณฑ์ ใน 
การประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ (Credits from Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่้ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับคะแนน 

2.00 หรือเทียบเท่าส้าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ้านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั น  
แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน้ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

53.2.3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี  
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” (Credits 

from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเอง 

ใหบ้ันทึกเป็น “CE” (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ 

ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” (Credits 

from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย 

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส้าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น

การเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
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(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 

(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
จ้านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค้าแนะน้าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจ้าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น 
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด้าเนินการเสร็จสิ นแล้ว 
ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก้าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค้าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั งนี ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ้านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น 
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี  

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ้านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิตเป็น 1 
ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ้านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตเป็น 1 
ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช้าระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ 57 การลาพักการเรียน 
57.1 นักศึกษาอาจยื่นค้าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี  

57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ้าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน 

ทั งหมดในภาคการศึกษานั น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
ของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
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57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ้าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค้าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค้าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของภาคการศึกษา 

ที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ้านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 

ถ้านักศึกษามีความจ้าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า  1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบก้าหนด 
พักการเรียนแล้วยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค้าร้องขอพักการเรียนใหม่และ
ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
เข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค้าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
แล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสือ
ลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่้ากว่า C เป็นครั งที่ 2 ยกเว้นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่้ากว่า 1.60 เมื่อสิ นปีการศึกษาปกติที่ 1 
หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่้ากว่า 1.80 เมื่อสิ นปีการศึกษาปกติที่ 2 นับตั งแต่
เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับ 
วุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส้าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้น้าภาคฤดูร้อนมารวมเป็นภาคการศึกษาด้วย 
ในกรณีท่ีภาคการศึกษานั นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน้ามาคิด ให้คิดค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก้าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 
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ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค้าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และ 
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องช้าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียม
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี  
61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส้าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส้าเร็จการศึกษาให้ยื่นค้าร้องขอส้าเร็จ

การศึกษาต่อส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ้านง
ขอส้าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช้าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตามข้อบังคับ
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบ
คุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส้าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ้าเป็นต้อง 
ยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส้าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชาต่าง ๆ 
ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอส้าเร็จการศึกษา
ในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี  
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63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว 
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่้ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ “NP” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี  
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส้าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้เวลา 

ในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส้าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลา 
ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั งนี เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส้าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา 
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส้าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา 
ใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั งนี เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส้าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา 
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส้าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา 
ใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั งนี เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน  
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีและ 
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด
ส้าหรับนักศึกษาท่ีส้าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี  

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส้าเร็จการศึกษาในปีเดียวกัน 

ในแต่ละคณะ 
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หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 

ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั ง 
และให้น้าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ  วันที่  24  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557   
 
 

 
   (นายจรูญ  ถาวรจักร)์ 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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คู่มือรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 322, 323 โทรสาร. 0-2529-3598 ต่อ 33 

สายด่วนวิชาการ 0-2909-1432, 0-2529-3598 สายด่วนประชาสัมพันธ์ 0-2909-3031-4 
 

หน่วยงาน หมายเลขภายนอก หมายเลขภายใน 
ส้านักงานอธิการบดี 
ส้านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กองพัฒนานักศึกษา 
กองนโยบายและแผน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส้านักศิลปวัฒนธรรม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ศูนย์หนังสือ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์ภาษา (อาคาร 75 ปี) 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานการเงิน 
งานวิชาการศึกษาท่ัวไป 
ฝ่ายอนามัย (อาคารพยาบาล) 
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ศูนย์กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์สระแก้ว 
 

0-2529-0510 
0-2529-1967 

0-2909-1427-8 
0-2529-1979 
0-2909-3036 
0-2909-1752 

0-2909-3041-2 
0-2909-1753 
0-2909-1431 
0-2909-3037 
0-2909-1425 
0-2909-1430 
02-9093020 
0-2909-1994 

0-2909-1421-4 
0-2529-3099 
0-2529-3914 
0-2529-3850 

0-2529-3002 ต่อ 10 
0-2529-3847 
0-2529-3829 
0-2909-3022 

0-2215-3653-4 
0-3744-7042-3 

 

448, 449 
124, 126, 226 

128, 239 
330, 473 

331 
132 

232, 234 
127 
443 

254 - 256 
319, 437 
314, 315 

495 
118 
601 
152 
139 
161 

367 - 370 
133 

180, 181 
497 

- 
- 
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ค าเตือน 

ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธาน ี
 
 

อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม 
อย่าปลอมแปลงเอกสาร – หลักฐาน 

ที่ใช้ประกอบการสมัคร 
 
 

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบ
กับสถาบนั หรือหน่วยงานที่ให้วุฒิการศึกษา หรือเอกสารฉบับนั น ๆ  
 หากตรวจสอบพบว่า ไม่จบการศึกษา มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา 
หรือเอกสารหลักฐานเหล่านั น มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
และด้าเนินคดีตามกฎหมาย 
 


