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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดียว  
ของประเทศ ที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นมาด้วย
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเล็งเห็นความส าคัญของ
การศึกษาฝ่ายหญิง จึงโปรดประทานอาคารพร้อมที่ดิน 3 ไร่  3 งาน 99 ตารางวา ให้กระทรวงธรรมการ
จัดตั้งเป็นโรงเรียนขณะนั้นกรมหมื่นพิทยาลาภพฤติยากร (พระราชวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ) ทรงด ารง
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ จึงได้โปรดให้จัดสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
และได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ตามหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 49 พุทธศักราช 2475 หน้า 913 
 โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้นเปิดสอนเฉพาะแผนกฝึกหัดครูหญิงและ 
มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ า ต่อมาได้ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.7, ม.8) จาก
โรงเรียนเบญจมราชาลัย มาเรียนที่โรงเรียนนี้ และเปิดรับนักเรียนสามัญในปีต้นเพียงชั้นมัธยม 4 โดยมี
อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า “พ” เป็นสัญลักษณ์และสีประจ า
โรงเรียน คือ สีเขียว ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ในปี 
พ.ศ. 2476 ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีกหลังหนึ่ง เปิดสอนในชั้นเรียน ม.2 ถึง ม.8 และแผนกฝึกหัดครู
เพิ่มข้ึนอีก 
 โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
โดยเปิดสอนนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นชั้นสูงสุด และภายหลังชื่อและฐานะของโรงเรียนก็มี
การเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์อีกคร้ังหนึ่ง 
 พ.ศ. 2485 กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบวังสุนันทาให้จัดเป็นโรงเรียนกอปรกับขณะนั้นยังอยู่
ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 จึงมีการย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและมัธยมปลายจากโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ไปยังวังสุนันทา จนกระทั่งญี่ปุ่นย้ายออกไปจากโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ จึงย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามเดิม 
 พ.ศ. 2487 สงครามโลกยังไม่สงบ ทางราชการจึงได้อพยพนักเรียนฝึกหัดครู ไปเรียนที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อยุธยา และพิษณุโลก 
 พ.ศ. 2489 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง โรงเรียนเปิดสอนทั้งแผนกฝึกหัดครูและแผนกสามัญ 
ที่โรงเรียนเดิมโดยที่แผนกสามัญเปิดสอนแบบสหศึกษาและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” 
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูจึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
“วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” เปิดการสอนถึงชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง มีนักเรียนระดับ 
ป.กศ.ต้น, ป.กศ.สูง และนักเรียนสาธิตชั้น ป. 5 ถึง ม.ศ. 3  
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 พ.ศ. 2515 เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนมากและสถานที่ไม่เพียงพอที่จะบริการ จึงได้ขยายวิทยาลัย
ไปอยู่ที่ถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 
294 ไร ่3 งาน 72 ตารางวา ส่วนสถานที่เดิมได้จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตมัธยมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” 
 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงรับวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ 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 ให้สามารถเปิดสอนสาขาอื่นในระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2528 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์จึงใช้นามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และ พ .ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 112 ตอนที่  14 เมื่อวันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2538 ยังผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เปิดสอนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาภาคปกติ 
 พ.ศ. 2543 จังหวัดสระแก้วให้ใช้ที่ดินจ านวน 894 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา ตั้งเป็นสถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาสระแก้ว เปิดสอนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษา
ภาคปกติ 
 พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ เป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2546
 พ.ศ. 2547พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 แล้วนั้น ยังผลให้ สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
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การรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 
 

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่รับสมัคร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับนักศึกษา 12 หลักสูตร  38  สาขาวิชา คือ 
1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
1.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1.1.3 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
1.1.4 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
1.1.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

1.2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.2.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2.5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.2.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
1.2.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1.2.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
1.2.9 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
1.2.10 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

1.3.1 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
1.3.2 สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
1.3.3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
1.3.4 สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.3.5 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
1.3.6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.3.7 สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
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1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร จะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

1.4.1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.4.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
1.4.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
1.4.4 สาขาวิชาการบริการธุรกิจ 
1.4.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

1.5.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
1.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
1.6.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
1.6.2 สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 

1.7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จะได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

1.7.1 สาขาวิชาการบัญชี 
1.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร จะได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
1.8.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

1.9 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร จะได้รับปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

1.9.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.10 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร จะได้รับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
1.10.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
1.10.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

1.10.3  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1.11 หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
1.11.1  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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1.12 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 

1.12.1  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 

2. วิธีรับสมัคร/คุณสมบัติ 
 
2.1 วิธีพิเศษ   

2.1.1 เพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 
 (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้า 12) 

2.1.2 เพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 
 (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้า 15) 
2.2 วิธีรับตรง 

2.2.1 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 
2.2.2 มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร 
2.2.3 มีความประพฤติดี 
2.2.4 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้า 18 
 

3. การรับสมัคร 
 
ใบสมัคร 

1. ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ 
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
1.2 ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
1.3 ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
1.4 สมัครออนไลน์ ทาง Website ของมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.vru.ac.th, 

http://acad.vru.ac.th 

1.5 Download ใบสมัครจาก Website ของมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.vru.ac.th, 
http://acad.vru.ac.th 

ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
2. การยื่นใบสมัคร 

สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครได้ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และ
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

http://www.vru.ac.th/
http://acad.vru.ac.th/
http://www.vru.ac.th/
http://acad.vru.ac.th/
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เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1. ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายในใบสมัคร 1 รูป) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยตัวบรรจง 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน  
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ท่าปกติไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 

(เขียนชื่อผู้สมัครหลังรูปถ่ายไว้ด้วย) 
6. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ (ส าหรับผู้สมัครโดยใช้สิทธิ์ความสามารถพิเศษ) 
 

หมายเหตุ   - ให้ส ำเนำเอกสำรขนำด A4 อย่ำงละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำทุกฉบับ 
- หำกตรวจสอบพบว่ำ มีกำรปลอมแปลงวุฒิกำรศึกษำ หรือเอกสำรหลักฐำนในกำรสมัคร

มหำวิทยำลัยจะถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำและด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

  

4. ก าหนดการรับสมัคร 
 
วิธีพิเศษ 
 

1. รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร) 
1.1 รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555  พร้อม

ช าระงินค่าสมัคร 300 บาท 
1.2 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 

2555 พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 
1.4 สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 
 1) สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลก

ปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ และวิชาความถนัดของสาขาวิชา) 
 2)  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
1.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555  
1.6 สอบคัดเลือกเพิ่มเติม (ส าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 31 

ตุลาคม 2555 (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ)  
1.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
1.8 รายงานตัวและช าระเงิน วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 

1) ช าระอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500  บาท 
2) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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2. รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 (ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียน) 
2.1 รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 พร้อมช าระ

เงินค่าสมัคร 300 บาท 
2.2 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 

2555 พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
2.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 
2.4 สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 
 1)  สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลก

ปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์  และวิชาความถนัดของสาขาวิชา) 
 2)  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
2.5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม  2555 
2.6. สอบคัดเลือกเพิ่มเติม (ส าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 31 

ตุลาคม 2555 (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
2.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
2.8 รายงานตัวช าระเงินลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 

  1) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)) 
  2) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

วิธีรับตรง  
 1.  รอบท่ี 1   

1.1 รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 พร้อมช าระ
เงินค่าสมัคร 300 บาท 

1.2  ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยภายใน วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 19 
ตุลาคม 2555 พร้อมช าระค่าสมัคร 300 บาท 

1.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 
1.4  สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 
 1) สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์

โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์  และวิชาความถนัดของสาขาวิชา) 
 2) สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
1.5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2 วันจันทร์ที่ 29 

ตุลาคม 2555 
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1.6  สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 (ส าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ 
เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 

1.7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
1.8  รายงานตัวช าระเงินลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 
  1) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)) 

 2) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 2.  รอบท่ี 2  
2.1  รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อม

ช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
2.2  ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 

พร้อมช าระเงินค่าสมัคร  300  บาท   
2.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 
2.4  สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 
 1) สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์

โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ และวิชาความถนัดของสาขาวิชา) 
 2) สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
2.5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2 วันศุกรท์ี่ 15 มีนาคม 2556 
2.6 สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันจันทร์ที่ 18  มีนาคม 2556 (ส าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ 

เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
2.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม  2556 

  2.8  รายงานตัวช าระเงินลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 

  1) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)) 

 2) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 3. รอบท่ี 3  
3.1 รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 พร้อม 

ช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
3.2 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 

2556 พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
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3.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556  
3.4 สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 
 1) สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์

โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ และวิชาความถนัดของสาขาวิชา) 
 2) สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
3.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2 วันพุธที่ 15

พฤษภาคม 2556 
3.6  สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 (ส าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อ 

เข้าศึกษาต่อเลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
3.7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 
3.8  รายงานตัวช าระเงินลงทะเบียน วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 
  1) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)) 

 2) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

ก าหนดการปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 
 

ปฐมนิเทศ/ตรวจสุขภาพ     วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึงวันพุธที่ 29
พฤษภาคม 2556 

ปฐมนิเทศของคณะ     วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 31 
พฤษภาคม 2556 

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 
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A : พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟา้วไลยอลงกรณ์  
B : หอพระ 
1 : อาคารสมเด็จเจ้าฟา้วไลยอลงกรณ์  
2 : สระว่ายน้ าอวยพรเปล่งวานิช  
3 : หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์ (3,000 ที่นั่ง)  
4 : อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์  
5 : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6 : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
7 : อาคาร 60 ป ี(ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) 
8 : อาคารคหกรรม 
9 : อาคารเรียน 1 (คณะวิทยาการจัดการ)  
10 : อาคารเรียน 2 (คณะวิทยาการจัดการ)  
11 : อาคารนิเทศศาสตร์  
12 : หอประชุม 3 (โรงเรียนสาธิตฯ) 
13 : อาคารเรียน 3 (โรงเรียนสาธิตฯ)  
14 : หอประชุม 4 (โรงเรียนสาธิตฯ) 
15 : อาคารเรียน 4 (โรงเรียนสาธิตฯ)  
16 : อาคารพยาบาล  
17 : ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ (ปีกหอสมุด) 
18 : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19 : อาคารเรียน 8 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
20 : อาคารกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21 : อาคารเรียน 6 (คณะครุศาสตร์)  
22 : กองพัฒนานักศึกษา 
23 : อาคารเรียน 7 (คณะคุรุศาสตร์)  
24 : อาคารเรียน 5 (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)  
25 : อาคารเรียน 5 (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
26 : ศูนย์หนังสือ 2 และ Family Mart  
27 : หอประชุมวไลยอลงกรณ์  
28 : โรงอาหาร 1 
29 : อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมเนเซียม 1)  
30 : คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
31 : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
32 : อาคารองค์กรนักศึกษา 
33 : อาคารกิจกรรม 
34 : อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมเนเซียม 2) 
35 : โรงจอดรถบัส  
36 : อาคารเรียน 9 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
37 : อาคารปฏบิัติการชา่งยนต ์ 
38 : อาคารปฏบิัติการเครื่องกล  
39 : อาคารปฏบิัติการก่อสร้าง  
40 : อาคารปฏบิัติการออกแบบ  
41 : หอพักเพทาย  
42 : หอพักโกเมน 
43 : อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมเนเซียม 3)  
44 : หอพักมกุดา 
45 : หอพัก 5 ชั้น  
46 : หอพักนิลรัตน ์ 
47 : หอพักบุษราคัม 
48 : หอพักทบัทิม  
49 : หอพักมรกต 
50 : อาคารที่พัก  

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
เรือ่ง  การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2556 

ด้วยวิธีพิเศษเพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 
----------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2556 และมีนโยบายสนับสนุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยให้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จ านวน 30 ทุนเป็น
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 18 ทุน และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
12 ทุน ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะส าเร็จ

การศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  
 1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน (ม.4 – ม.5 หรือ ปวช. ปี 1 – ปี 2) ตั้งแต่ 3.50 

ขึ้นไป  
 1.3 มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร 
 1.4 มีความประพฤติดี 

2. มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 

3. ผู้สมัครที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์  1 มหาวิทยาลัยจะให้รับทุนการศึกษา  
วไลยอลงกรณ์ 2 

4. ได้รับพิจารณาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 
5. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 มีเงื่อนไขการรับทุน ดังนี้ 
  5.1 เมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่หลักสูตร

ก าหนดและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ ากว่า  3.25 ถ้ามีผลการเรียนต่ ากว่า 3.25  
ในปีการศึกษาใด นักศึกษาจะหมดสิทธิ์รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษานั้นเป็นต้นไป 

  5.2 มีผลการเรียนครบทุกวิชาในการคิดเกรดเฉลี่ยสะสม 
  5.3 ผลการเรียนต้องไม่เป็น F และ I หรือไม่ปรากฏผลการเรียน 
  5.4 มีความประพฤติดี 
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  5.5 เมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วมีผู้ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25  ขึ้นไปมากกว่า 18 คน 
ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมากกว่า 12  คน  ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตามล าดับเกรดเฉลี่ยสะสม 

  5.6 เข้าร่วมกิจกรรมในระบบทรานสคริปกิจกรรมของคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกิจกรรมทั้งหมด 

6. มหาวิทยาลัยจะคิดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมหลังเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 
7. ก าหนดการรับสมัคร 

7.1 รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555  ถึง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 
พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 

7.2 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 19 
ตุลาคม 2555 พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 

7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 
7.4 สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 

  7.4.1 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ และวิชาความถนัดของสาขาวิชา) 

  7.4.2  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ
มหาวิทยาลัย) 

 7.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555  
 7.6  สอบคัดเลือกเพิ่มเติม (ส าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ)  
 7.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
 7.8 รายงานตัวและช าระเงิน วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 

  7.8.1 ช าระอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า  1,500  บาท 
  7.8.2 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
8. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตรเนื่องจากจ านวนนักศึกษาน้อย แต่ให้สิทธิ์เลือก

หลักสูตรอ่ืนที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรก าหนด และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ช าระไว้แล้ว 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

9. เอกสารที่ใช้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา 
 9.1 ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 
 9.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน  
 9.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 9.4 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
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 9.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ท่าปกติไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
(เขียนชื่อผู้สมัครหลังรูปถ่ายไว้ด้วย) 

 9.6 เอกสารรับรองความประพฤติจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

หมายเหตุ  - ให้ส ำเนำเอกสำรขนำด A4 อย่ำงละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำทุกฉบับ 
- หำกตรวจสอบพบว่ำ มีกำรปลอมแปลงวุฒิกำรศึกษำ หรือเอกสำรหลักฐำนในกำรสมัคร
มหำวิทยำลัยจะถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำและด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

 

10. รับใบสมัครและส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หรือ ติดต่อขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 322, 323, 0-2529-3598, 0-2909-1432  
หรือทาง http://www.vru.ac.th, http://acad.vru.ac.th 

11. งดการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน การจัดการท่องเที่ยว 
นิติศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 30 กรกฎาคม  2555     

              
 
 

                             (รองศาสตราจารย์สมศิริ  อรุโณทัย) 
           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vru.ac.th/
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2556 
ด้วยวิธีพิเศษเพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 

---------------------------- 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัคร

คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2556 และมีนโยบายสนับสนุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จ านวน 100 ทุน เป็นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 ทุน และกลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555 
 1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 

ในกรณีที่ เลือกเรียนหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ผู้ปกครองมีอาชีพทางการเกษตรหรือ
อุตสาหกรรมเกษตรหรือมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง 

 1.3 มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร 
 1.4 มีความประพฤติดี 
2. มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับ

ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 
3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 มีเงื่อนไขการรับทุน ดังนี้ 
 3.1 ถ้าในภาคการศึกษาใดนักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.25  

จะได้รับทุนสนับสนุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 4,000 บาท ในภาคการศึกษาถัดไป 
 3.2 ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด  
 3.3 มีผลการเรียนครบทุกวิชาในการคิดเกรดเฉลี่ย 
 3.4 ผลการเรียนต้องไม่เป็น F และ I หรือไม่ปรากฏผลการเรียน 
 3.5 มีความประพฤติดี 
 3.6 ถ้ามีผู้ได้เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไปมากกว่า 60 คน ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และมากกว่า 40 คน ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
ตามล าดับเกรดเฉลี่ย 
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 3.7 เข้าร่วมกิจกรรมในระบบทรานสคริปกิจกรรมของคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกิจกรรมทั้งหมด 

4. มหาวิทยาลัยจะคิดผลการเรียนเฉลี่ยหลังเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 
5. ได้รับพิจารณาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 
6. ก าหนดการรับสมัคร 
 6.1 รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 พร้อม

ช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
 6.2 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 19 

ตุลาคม 2555 พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
 6.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 
 6.4 สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 
  6.4.1  สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ และวิชาความถนัดของสาขาวิชา) 
  6.4.2  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
 6.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม  2555 
 6.6 สอบคัดเลือกเพิ่มเติม (ส าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

วันพุธที่ 31 ตุลาคม  2555  (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
 6.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
 6.8 รายงานตัวช าระเงินลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 
   6.8.1 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)) 

  6.8.2 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
7. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา และค่าอื่นๆ  
8. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตรเนื่องจากจ านวนนักศึกษาน้อย แต่ให้สิทธิ์เลือก 

หลักสูตรอื่นที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรก าหนดและไม่คืนเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  และ
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 

9. เอกสารที่ใช้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา 
 9.1 ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 
 9.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน  
 9.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 9.4 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
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 9.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ท่าปกติไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
(เขียนชื่อผู้สมัครหลังรูปถ่ายไว้ด้วย) 

 9.6 เอกสารรับรองความประพฤติจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

หมายเหตุ   - ให้ส ำเนำเอกสำรขนำด A4 อย่ำงละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำทุกฉบับ 
- หำกตรวจสอบพบว่ำ มีกำรปลอมแปลงวุฒิกำรศึกษำ หรือเอกสำรหลักฐำนในกำรสมัคร

มหำวิทยำลัยจะถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำและด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
 

10. รับใบสมัครและส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หรือ ติดต่อขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 322, 323,  0-2529-3598, 0-2909-1432 หรือทาง  
http://www.vru.ac.th, http://acad.vru.ac.th 

11. งดการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน การจัดการท่องเที่ยว 
นิติศาสตร ์สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 30 กรกฎาคม  2555 
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์สมศิริ  อรุโณทัย) 
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.vru.ac.th/
http://acad.vru.ac.th/
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2556 

ด้วยวิธีรับตรง 
--------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2556 ด้วยวิธีรับตรงส าหรับบุคคลทั่วไป 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ 
 1.1 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียน 

ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 หรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 1.2  มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร 
 1.3 มีความประพฤติดี 
2. ก าหนดการรับสมัคร 
 2.1 วิธีรับตรง รอบที่ 1  
  2.1.1  รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 

พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
  2.1.2  ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยภายใน วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ถึง

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
  2.1.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 
  2.1.4  สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 
   1) สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ และวิชาความถนัดของสาขาวิชา) 
   2) สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
  2.1.5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2 วันจันทร์ที่ 

29 ตุลาคม 2555 
  2.1.6  สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 (ส าหรับผู้ที่ไม่มี

รายชื่อเข้าศึกษาต่อ เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
  2.1.7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
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  2.1.8  รายงานตัวช าระเงินลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 
     - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)) 

   - มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

 2.2 วิธีรับตรง รอบที่ 2  
  2.2.1  รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2556 พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
  2.2.2  ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 

1  มีนาคม  2556 (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ)์ พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท  
  2.2.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 
  2.2.4  สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 
   1) สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ และวิชาความถนัดของสาขาวิชา) 
   2) สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
  2.2.5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2 วันศุกร์ที่ 

15 มีนาคม 2556 
  2.2.6 สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันจันทร์ที่ 18  มีนาคม 2556 (ส าหรับผู้ที่ไม่มี

รายชื่อเข้าศึกษาต่อ เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
  2.2.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม  2556 
  2.2.8 รายงานตัวช าระเงินลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 
      - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)) 

   - มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

 2.3 วิธีรับตรง รอบที่ 3  
  2.3.1  รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 

พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
  2.3.2 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 3 

พฤษภาคม 2556 (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ)์ พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
  2.3.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556  
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  2.3.4 สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 
   1) สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ และวิชาความถนัดของสาขาวิชา) 
   2) สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
  2.3.5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2 วันพุธที่ 

15 พฤษภาคม 2556 
  2.3.6  สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 (ส าหรับผู้ที่ไม่มี

รายชื่อเข้าศึกษาต่อเลขที่เข้าสอบเรียงล าดับตามประกาศ) 
  2.3.7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 
  2.3.8 รายงานตัวช าระเงินลงทะเบียน วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 
     - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)) 

   - มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

3. ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 3.1 ปฐมนิเทศ/ตรวจสุขภาพ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึงวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 
 3.2 ปฐมนิเทศของคณะ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 
 3.3 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 
 

4. การรับใบสมัคร 
 4.1 รับใบสมัครได้ที่ 
  4.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร  ถนนเพชรบุรี  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  และ 
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ทุกวันเวลา 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำรแต่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

  4.1.2 สมัครออนไลน์ ทาง website ของมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.vru.ac.th, 
http://acad.vru.ac.th 

  4.1.3 Download ใบสมัครจาก website ของมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.vru.ac.th, 
http://acad.vru.ac.th 

 

 4.2 การยื่นใบสมัคร 
  สมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี  

สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

http://www.vru.ac.th/
http://acad.vru.ac.th/
http://www.vru.ac.th/
http://acad.vru.ac.th/
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ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

 

5. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
 ใช้เอกสารส าเนาขนาดกระดาษ A4 อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส าเนาทุกฉบับ 

โดยต้องส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบุ ดังนี้ 
 1. ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างน้อย 

4 ภาคเรียน 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 4. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ท่าปกติไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 

(เขียนชื่อผู้สมัครหลังรูปถ่าย) 
 6. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ (ส าหรับผู้สมัครโดยใช้สิทธิ์ความสามารถพิเศษ) 
 

หมายเหตุ   -   ให้ส ำเนำเอกสำรขนำด A4 อย่ำงละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำทุกฉบับ 
- หำกตรวจสอบพบว่ำ มีกำรปลอมแปลงวุฒิกำรศึกษำ หรือเอกสำรหลักฐำนในกำรสมัคร

มหำวิทยำลัยจะถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำและด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

 
ประกาศ  ณ   วันที่  30  กรกฎาคม  2555 

 
   
   

(รองศาสตราจารย์สมศิริ  อรุโณทัย) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
พ.ศ. 2553 

----------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  7/2553 เมื่อวันที่  1 
กรกฎาคม 2553 อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป  
ข้อ 3 บรรดาประกาศหรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เป็นค่าขึ้นทะเบียน

นักศึกษา ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และค่าเอกสารคู่มือการศึกษารวม  500  บาท 
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา      

 5.1  นักศึกษาภาคปกติ              
  5.1.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป 2,000    บาท 
  5.1.2  ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา   
   5.1.2.1 สาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
    สาขาการบัญชี และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 1,000    บาท 
   5.1.2.2  สาขานิติศาสตร์                      3,500    บาท 
   5.1.2.3  สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์      20,250   บาท 
   5.1.5.4  สาขาวิทยาศาสตร์ 2,000   บาท 
   5.1.2.5  สาขาการจัดการการบิน                           19,000   บาท 
  5.1.3  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย   4,000   บาท 
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ในกรณีที่นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชาตามข้อ 5.1.2 และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,500 บาท 

 5.2  นักศึกษาภาคพิเศษ  
  5.2.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป   2,000  บาท 
  5.2.2  ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา   
   5.2.2.1 สาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
    สาขาการบัญชี และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 1,000    บาท 
   5.2.2.2 สาขานิติศาสตร์             6,000    บาท 
   5.2.2.3  สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์      22,000    บาท 
   5.2.2.4  สาขาวิทยาศาสตร์            2,000   บาท 
   5.2.2.5  สาขาการจัดการการบิน                           20,000   บาท 
  5.2.3  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 4,000     บาท 

ข้อ 6 นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้    

 6.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1.2 และให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,500 บาท     

 6.2  นักศึกษาภาคพิเศษ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียม
สาขาวิชาตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.2.2 และให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,500 บาท 

ข้อ 7 นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนที่หน่วยให้บริการทางการศึกษาและ  
ศูนย์การศึกษาให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นค่าบ ารุงหน่วยให้บริการทางการศึกษาเพิ่มจากการเรียก
เก็บตาม ข้อ 5 หรือข้อ 6 แล้วแต่กรณีอีกเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้  

 1.  หน่วยให้บริการทางการศึกษาเซียร์รังสิต                2,000    บาท 
   2.  หน่วยให้บริการทางการศึกษาแก่งคอย 2,000     บาท 
    3.  หน่วยให้บริการทางการศึกษากบินทร์บุรี 2,000     บาท 
 4.  หน่วยให้บริการทางการศึกษาเดอะมอลล์รามค าแหง 2,500     บาท 
   5.  ศูนย์การศึกษาสระแก้ว        2,000     บาท 
   6.  ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร   1,500     บาท 

ข้อ 8  ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี   
 8.1 ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายช้ากว่าก าหนด

     8.1.1  นักศึกษาภาคปกติ วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท               
  8.1.2  นักศึกษาภาคพิเศษ วันละ 30 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท      
 8.2  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   
  8.2.1  นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 500 บาท   
  8.2.2 นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท      
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 8.3  ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
  8.3.1  นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 500 บาท  
  8.3.2  นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท 

ข้อ 9 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาด  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  4 กรกฎาคม  2553 
 

 
 
                                        (รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  คชสิทธิ์)  
                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                                            ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา 

ระดับปรญิญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 

------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 ข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 อธิการบดีจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 
2554 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้ท้ายข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553  

“และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น รวม 1,000 บาท” 
ข้อ 4 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 ดังนี้  

“5.1.2.6 สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 24,000 บาท”     
ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553  ดังนี้    
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“5.2.2.6 สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 25,000 บาท” 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 

 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
                                                        ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 3) 
-------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 ให้มีความเหมาะสม 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 ข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 3)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาเข้าใหม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็น
ต้นไป 

ข้อ  3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5.1.2.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5,000 บาท” 
ข้อ 4 ให้ยกเลือกความในข้อ 5.2.2.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5,000 บาท” 
ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
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“5.1.2.7 สาขาเทคโนโลยี  3,000  บาท 
1. สาขาศิลปกรรมศาสตร์  1,000  บาท 
2. สาขานิเทศศาสตร์  1,000  บาท 
3. สาขาเศรษฐศาสตร์  1,000  บาท 
4. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  3,000  บาท 

ข้อ 6 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

“5.2.2.7 สาขาเทคโนโลยี  3,000  บาท 
5.2.2.8 สาขาศิลปกรรมศาสตร์  1,000  บาท 
5.2.2.9 สาขานิเทศศาสตร์  1,000  บาท 
5.2.2.10 สาขาเศรษฐศาสตร์  1,000  บาท 
5.2.2.11 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  3,000  บาท 

ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  2555 

 
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
                                                       ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัสหลักสูตรการรับนักศึกษาภาคปกติ 

คณะ/ระดบั/สาขาวิชา รหัส
สาขาวิชา 

จ านวน
ที่รับ คณะ/ระดบั/สาขาวิชา รหัส

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

คณะครุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับปรญิญาตรี 5 ป ี ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชา สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1101 120 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย (วท.บ.) 1305 20 
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1102 120 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 1306 30 
เคมี - วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1103 60 สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 1307 105 
ชีววิทยา - วิทยาศาสตร์ทัว่ไป (ค.บ.) 1104 60  
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1105 120 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   ระดับปรญิญาตรี 4 ปี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา 
ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
สาขาวิชา แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 1401 25 
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 1201 30 แขนงวิชาสัตวศาสตร ์ 1402 25 
จิตวิทยา (ศศ.บ.) 1202 30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1403 25 
ทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 1203 40  
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 1204 30 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ศศ.บ.)   ระดับปรญิญาตรี 4 ปี 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 1205 30 สาขาวิชา   
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1206 160 เทคโนโลยีเซรามิกส์ (ทล.บ.) 1501 25 
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)   เทคโนโลยวีิศวกรรมการจัดการ 1502 25 

แขนงวิชาบริหารภาครัฐและท้องถิ่น 1207 30 อุตสาหกรรม (ทล.บ.)   
แขนงวิชาพัฒนาสงัคมและ 1208 30 เทคโนโลยวีิศวกรรมการผลิต (ทล.บ.) 1503 25 
ความมั่นคงของมนุษย ์   เทคโนโลยวีิศวกรรมเคร่ืองกล (ทล.บ.) 1504 25 

   เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า (ทล.บ.) 1505 25 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วิศวกรรมเกษตร (วศ.บ.) 1506 25 
ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี วิศวกรรมอัตโนมัติ (วศ.บ.) 1507 25 
สาขาวิชา   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1508 25 
คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 1301 40 (ทล.บ.)   
เทคโนโลยชีีวภาพ (วท.บ.) 1302 30 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 1509 25 

เทคโนโลยสีารสนเทศ (วท.บ.) 1303 120 (วท.บ.)   
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 1304 80    
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การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัสหลักสูตรการรับนักศึกษาภาคปกติ 

คณะ/ระดบั/สาขาวิชา รหัส
สาขาวิชา 

จ านวน 
ที่รับ คณะ/ระดบั/สาขาวิชา รหัส

สาขาวิชา 
จ านวน 
ที่รับ 

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ระดับปรญิญาตรี 4 ปี ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี
สาขาวิชา สาขาวิชา 
การจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 1601 30 การบริการในอุตสาหกรรมการบิน  1701 60 
การจัดการทั่วไป (บธ.บ.) 1602 120 (ศศ.บ.)   
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ) 1603 40 สิ่งแวดล้อมศึกษา (วท.บ.) 1702 30 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1604 40  
(บธ.บ.)   ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร 
การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงิน 1605 40 ระดับปรญิญาตรี 4 ปี 
การธนาคาร (บธ.บ.)   สาขาวิชา   
การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 1606 40 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.) 2201 40 
(บธ.บ.)   การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทนุบรษิัท) 2202 40 
การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหาร 1607 40    
ทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)   ศูนย์การศึกษาสระแก้ว 
การบัญชี (บช.บ.) 1608 80 ระดับปรญิญาตรี 4 ปี   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 1609 80 สาขาวิชา   
นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 1610 80 สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 3101 60 
เศรษฐศาสตร ์(ศ.บ.) 1611 30    
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อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ 
ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี  5 ปี 

 

รายการ จ านวน/บาท 

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเก็บคร้ังเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเปน็ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  
ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ 

1,500 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและคา่ลงทะเบียนเหมาะจา่ยเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป 
2.2 ค่าธรรมเนียมสาขาวชิา 

2.2.1 สาขาการศึกษา  
2.2.2 สาขาศิลปศาสตร์   
2.2.3 สาขาบริหารธุรกิจ   
2.2.4 สาขาการบัญชี  
2.2.5 สาขานิเทศศาสตร ์
2.2.6 สาขาเศรษฐศาสตร์ 
2.2.7 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
2.2.8 สาขาศิลปกรรมศาสตร ์
2.2.9 สาขาวิทยาศาสตร ์ 
2.2.10 สาขาเทคโนโลย ี
2.2.11 สาขาสาธารณสุขศาสตร ์
2.2.12 สาขานิติศาสตร์ 
2.2.13 สาขาวิศวกรรมศาสตร ์
2.2.14  สาขาการจัดการท่องเที่ยว 
2.2.15  สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 

 

2.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย 

 
2,000 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,000 
3,000 
3,000 
3,500 
5,000 
6,000 
24,000 

 

4,000 
 

หมายเหตุ  อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี            
 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะติดประกาศให้ทราบ 
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โครงสร้างของหลักสูตร 

สาขาหมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิตขั้นต่ า 

ระดับปรญิญาตรี 5 ป ี ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาชพีครู 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
30 

ไม่น้อยกว่า  46 
ไม่น้อยกว่า  78 

6 

 
- 
- 
- 
- 

รวม ไม่น้อยกว่า 160  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
- 
- 
- 

 
30 

ไม่น้อยกว่า 84 
6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 120 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
- 
- 
- 

 
30 

ไม่น้อยกว่า 84 
6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 120 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
- 
- 
- 

 
30 

ไม่น้อยกว่า 84 
6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 120 
หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
- 
- 
- 

 
30 

ไม่น้อยกว่า 84 
6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 120 
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โครงสร้างของหลักสูตร 

สาขาหมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิตขั้นต่ า 

ระดับปรญิญาตรี 5 ป ี ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
- 
- 
- 

 
30 

ไม่น้อยกว่า 84 
6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 120 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
- 
- 
- 

 
30 

ไม่น้อยกว่า 84 
6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 120 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
- 
- 
- 

 
30 

ไม่น้อยกว่า 84 
6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 120 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
- 
- 
- 

 
30 

ไม่น้อยกว่า 84 
6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 120 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
- 
- 
- 

 
30 

ไม่น้อยกว่า 84 
6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 120 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
- 
- 
- 

 
30 

ไม่น้อยกว่า 84 
6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 120 
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โครงสร้างของหลักสูตร 

สาขาหมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิตขั้นต่ า 

ระดับปรญิญาตรี 5 ป ี ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
- 
- 
- 

 
30 

ไม่น้อยกว่า 84 
6 

รวม  ไม่น้อยกว่า 120 
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คณะครุศาสตร ์
ระดับปริญญาตรี 5 ปี 

 

 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

 
 เนื้อหา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน 
เสียสละมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก สามารถผลิตสื่อและจัดหาอุปกรณ์ส าหรับเด็ก 
ส่งเสริมความพร้อมและความสามารถของเด็กปฐมวัย สามารถให้การดูแลตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี 
ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กหรือในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูปฐมวัย 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นครูอนุบาลในสถานศึกษาของรัฐ
และเอกชน สามารถเป็นเจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
ทั้งในและต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. คุณสมบัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

3. สอบข้อสอบมหาวิทยาลัยเกณฑ์ร้อยละ 60 จึงมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
4. มีคะแนนสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 
 เนื้อหา เน้นวิชาการทางคณิตศาสตร์ เนื้อหาแคลคูลัส เรขาคณิต การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
พีชคณิต สถิติ และคณิตศาสตร์ ที่น่าสนใจ โดยฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีเหตุผล และสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ตลอดจนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นครูคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา 
ทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนสามารถศึกษาต่อใน 
ระดับปริญญาที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร   

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 และ GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 
2.50  

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายการเรียนวิทย์-คณิต  
อังกฤษ-คณิต หรือศิลป์ค านวณ 

3. มีคะแนนสอบ PAT 5  ความถนัดทางวิชาชีพครู 
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3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี – วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
 
 เนื้อหา เน้นการฝึกทักษะทางวทิยาศาสตร์ให้สามารถท าการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา หรือท างานอื่นๆ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาการศึกษาหรือสาขาที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายการเรียนวิทย์-คณิต 
3. มีคะแนนสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 

 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
 

 เนื้อหา เน้นการฝึกทักษะทางวทิยาศาสตร์ให้สามารถท าการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา หรือท างานอื่นๆ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาการศึกษาหรือสาขาที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายการเรียนวิทย์-คณิต 
3. มีคะแนนสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 

 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 
 เนื้อหา  เน้นการให้ความรู้และทักษะที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพครู รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนจะเน้นทั้งทฤษฎีและเทคนิค 
วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถประยุกต์ใช้ในการสอนได้ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและ 
ท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญา  
ที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร   

1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
2. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. สอบข้อสอบมหาวิทยาลัยและของสาขาวิชาอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
4. มีคะแนนสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
 

  เนื้อหา มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการ 
(interdisciplinary and integrated) สนับสนุนบรรยากาศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้วิธีคิดแบบองค์รวม โดยใช้ 
ชุมชนเป็นห้องเรียน การปฏิบัติงานพื้นที่ในการวิจัยร่วมกับท้องถิ่น โดยมีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ร่วมกับชุมชน มากกว่าการเรียนในห้องเรียน 
  การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ หลักสูตรได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตสามารถท างานในชุมชนได้ 
เช่นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง บุคคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เกษตรชุมชนทั้งที่เป็นของตนเอง และการส่งเสริมให้แก่
ชุมชนงานสาธารณสุขมูลฐาน นักพัฒนาบุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรการเงินชุมชน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ  
  คุณสมบัติของผู้สมัคร   
   1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

 

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
   

  เนื้อหา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในวิชาชีพจิตวิทยา เพื่อให้สามารถน าความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในงานอาชีพต่างๆ ได้เมื่อเข้ามาเรียนแล้วนักศึกษาสามารถเลือกแขนงวิชาตามความสนใจได้ 
1 แขนง โดยมีให้เลือก ดังนี้ (1) แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว มุ่งเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติการทางการ
แนะแนวเพื่อท าหน้าที่เป็นนักแนะแนวและให้ค าปรึกษา (2) แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชนมุ่งเน้นเพื่อให้เป็น
นักจิตวิทยาชุมชน เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในชุมชน จิตวิทยาครอบครัว จิตวิทยาสุขภาพ และ
การท างานร่วมกับชุมชน (3) แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรในองค์การอุตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค การฝึกอบรม
ในองค์การอุตสาหกรรม เพื่อให้น าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในงานภาคอุตสาหกรรมและองค์การ 
  การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  การประกอบวิชาชีพของนักศึกษา และการศึกษาต่อ ข้ึนอยู่กับ 
แขนงวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน ซึ่งมี 3 แขนง ดังนี้ 
   1.  แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว ประกอบอาชีพและศึกษาต่อเป็นนักแนะแนวและ 
ให้ค าปรึกษา 



 

 

38 

   2.  แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน ประกอบอาชีพและศึกษาต่อเป็นนักแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
   3. แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสหกรรมและองค์การ ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและองค์การ 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  
 
 เนื้อหา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาทฤษฎีศิลปะและปฏิบัติงานศิลปะด้านวิชาชีพหลากหลาย 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถประกอบอาชีพอิสระ ครูศิลปะ หน่วยงานบริษัทเอกชน 
วงการโฆษณา ภาพยนตร์  ทีวีอย่างกว้างขวาง  สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

 4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
 
 เนื้อหา หลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์
อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านภาษา วรรณคดี ภาษาเพื่อการสื่อสารและการวิจัยทางภาษา ฝึกให้เป็นผู้มีเหตุผล 
มีปฏิภาณไหวพริบ มีความรู้คู่กับคุณธรรม และมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือสมกับที่เรียกว่านักภาษา 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น 
งานในส านักงาน สารบรรณ เลขานุการ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยงานวิจัยทางด้านภาษาและวรรณคดี 
งานสื่อสารมวลชน และนักเขียนอิสระ เป็นต้น สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ 
สาขาภาษาและวรรณคดีไทย สาขาวรรณกรรม และสาขาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  
 เนื้อหา ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน วรรณคดี การท่องเที่ยว การโรงแรม 
การแปล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 450 ชั่วโมงและสหกิจศึกษา 340 
ชั่วโมง 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
  1. ล่าม  มัคคุเทศก์  นักแปล 
  2. งานส านักงานฝ่ายต่างประเทศ 
  3. พนักงานฝึกอบรมทางภาษา 
  4. โอกาสศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก 
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 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ทั้งนี้อยู่ใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 
 เนื้อหา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ผลิตนักปฏิบัติงานเชิงบูรณาการที่มีความรู้  

กระบวนทัศน์และทักษะในการใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี และความต้องการของสังคม โดยศึกษาเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการองค์การภาครัฐ โดยเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ต่อไปนี้ เช่น การบริหาร
จัดการ รัฐศาสตร์ กฎหมาย นโยบายสาธารณะ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และจิตวิทยา  

 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารระดับผู้ปฏิบัติการใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการฝ่ายปกครองหรือท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ทหาร 
ต ารวจ ครู และอื่นๆ 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 
 7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
 

แขนงวิชาบริหารภาครัฐและท้องถิ่น 
 

  เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับสาระส าคัญของเนื้อหาวิชาสายสังคมศาสตร์ ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การวางแผนและการประเมินแผนกลยุทธ์ ระบบบริหารงานภาครัฐและเอกชน
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ การปกครองท้องถ่ินไทย ฯลฯ 
  การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ด้านสหวิทยาบริการ พัฒนบริหารศาสตร์  
  คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

แขนงวิชาการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์ 
 

  เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับสาระส าคัญของเนื้อหาวิชาสายสังคมศาสตร์ ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาพลังทางสังคม สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเพื่อการพัฒนา



 

 

40 

ส าหรับงานพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ การจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางสังคม การจัดการเชิงกลยุทธ์
ส าหรับงานพัฒนา สวัสดิการสังคม ฯลฯ 
  การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ เป็นนักวิชาการและนักพัฒนาที่สามารถปฏิบัติงานในองค์กรทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน เช่น วางแผนนโยบายการจัดการพัฒนา นักวิชาการพัฒนาท้องถิ่น การท างานกับองค์กร
เอกชน (NGO) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
   1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
   2. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีใจรักในการพัฒนา 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 

 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

 
 เนื้อหา บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถท างานด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น เจ้าหน้าที่
ฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายโภชนาการสายการบิน ผู้จัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานฝ่ายอาหารในโรงแรม
และภัตตาคาร เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ร้านอาหาร จัดดอกไม้ งานฝีมือ งานเสื้อผ้า งานประดิษฐ์ เลี้ยงดูเด็ก และ
ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและควบคุมอาหาร 
2. พนักงานฝ่ายโภชนาการสายการบิน 
3. ผู้จัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
4. พนักงานฝ่ายอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร 
5. เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านอาหาร จัดดอกไม้งานฝมีือ งานเสื้อผ้า งานประดิษฐ์ 
6. เลี้ยงดูเด็กและคนชรา และมีแนวทางการศึกษาตามแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องทางคหกรรมศาสตร์ 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
  
 เนื้อหา  ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเน้นให้มีความสามารถในการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ 
เน้นการใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมกระบวนการหมัก กระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ 
มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 
 การประกอบอาชีพ  ผู้จบการศึกษาสามารถท างาน ค้นคว้าวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุม
การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องวิจัย ห้องปฏิบัติการ ในหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท  และ
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ
สาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
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 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายการเรียนวิทย์-คณิต 

หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง 
  2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 เนื้อหา  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และล าดับขั้นในการเขียนโปรแกรม ทั้งแบบ
เชิงวัตถุและระดับสูง เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงานและ
องค์กรในท้องถิ่น โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพ อาทิ  
นักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหารฐานข้อมูล ผู้บริหารโครงการ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร ์และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร   

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  
 เนื้อหา ศึกษาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 การประกอบอาชีพ 

1. โปรแกรมเมอร์ 
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ 
3. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. Web Master 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร   
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย  
 
 เนื้อหา เน้นให้ผู้เรียนศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ  
ในการน าหลักการทางด้านวิทยาการความปลอดภัย ไปใช้ในการประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการท างานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 
 การประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ก าลังเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 การศึกษาต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวเวชศาสตร์ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายการเรียน 
วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
  

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 

 เนื้อหา เน้นให้ผู้เรียนศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดการสิ่งแวดล้อมได้ 
 การประกอบอาชีพ 

1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการและเอกชน 
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการและเอกชน 
3. เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นเช่น ต าบล เทศบาล และจังหวัด 

 การศึกษาต่อ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวางแผนสิ่งแวดล้อมฯ สิ่งแวดล้อมศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ 

2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 
เนื้อหา หลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง เพิ่มบทบาทของผู้ส าเร็จการศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุขภาพตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่บุคคลในทุกช่วงวัย สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 โอกาสในการประกอบอาชีพ 
1. นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
3. ครู อาจารย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
4. นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน 
6. ประกอบอาชีพอื่นที่เก่ียวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายการเรียนทางวิทยาศาสตร ์

หากเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาไทยและให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่าและ  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ระดับปริญญาตรี  4 ปี 

 

 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
  

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

 เนื้อหา  เน้นการเรียนรู้ด้านการผลิตพืชอย่างครบวงจรทางพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่  
การผลิตเห็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเกษตรธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  
การจัดสวนและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ด้าน
การเกษตรของภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายด้านการเกษตร 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายการเรียน 
วิทย์-คณิต  ศิลป์-ค านวณ  การศึกษานอกระบบ (กศน.) สายการเรียนวิทย์-คณิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายการเกษตร 
 

แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 
 

 เนื้อหา  เน้นการเรียนรู้ด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ แพะ และแกะ เป็นต้น  
โดยศึกษาในด้านพันธุ์ อาหารสัตว์ การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรคและการสุขาภิบาล การแปรรูปเนื้อสัตว์ 
และการจัดการฟาร์ม 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  สามารถท างานด้านการผลิตสัตว์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
การส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการขาย นักวิชาการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร  ฟาร์ม 
หรือบริษัทผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว และศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายการเรียน
วิทย์-คณิต  ศิลป์-ค านวณ การศึกษานอกระบบ (กศน.) สายการเรียนวิทย์-คณิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายการเกษตร 
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 

 เนื้อหา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เน้นการเรียนรู้
เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของอาหาร เพื่อการเปลี่ยนวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของอาหาร เพื่อการเปลี่ยนวัตถุดิบกระบวนการผลิต จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการผลิต
ได้ผลิตภัณฑ์อาหารออกมา ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ต้องค านึงถึงความสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐาน
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานสากลอื่นๆ มีคุณภาพทางโภชนาการและมีอายุ  
การเก็บรักษาตามต้องการ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  สามารถประกอบอาชีพโดยเข้าท างานในภาครัฐหรือ
บริษัทเอกชน ด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ โรงงานอาหารสด
หรือแช่เยือกแข็ง โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานอาหารกระป๋อง (ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ นม ธัญพืช 
สัตว์ปีก สัตว์น้ าฯลฯ) โรงงานเบเกอรี่ ในต าแหน่งหัวหน้าส่วนผลิตฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ (QC) ฝ่ายพัฒนาผลติภัณฑ์ (P&D) ประกอบอาชีพส่วนตัว หรือท าธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายการเรียน
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  
 

 เนื้อหา หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ จัดการศึกษาในหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในงาน
ด้านเซรามิกส์ โดยเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  
เซรามิกส์ วัตถุดิบ การขึ้นรูป การประดิษฐ์และการตกแต่งเซรามิกส์ การท าพิมพ์และการหล่อเตา และการ
เผาเซรามิกส์สีและการเคลือบเซรามิกส์ การวิจัยและพัฒนาเซรามิกส์ โครงการพิเศษเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นต้น ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้
ทั้งกิจการส่วนตัว หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ทางด้านอุตสาหกรรมเซรามิกส์ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต 
กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ วัสดุทนไฟ ลูกถ้วยไฟฟ้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร หน่วยงานของรัฐ เช่น 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาเซรามิกส์ วิศวกรรมเซรามิกส์ 
วิศวกรรมวัสดุศาสตร์ เป็นต้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา  
 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 

 เนื้อหา หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติโดยเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมทั้งคุณธรรมให้กับสังคมและตลาดแรงงาน 
เป็นการพัฒนาหลักสูตรในศาสตร์สาขาเฉพาะทางอันจะเป็นการยกระดับศักยภาพในการให้การศึกษา มีทักษะ
ในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมและการจัดการวิศวกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ
และหน่วยงานต่างๆ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ 
ได้ทั้งกิจการส่วนตัว หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์  
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  
  

เนื้อหา หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต จัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยเน้น
การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะเกี่ยวกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับปรัชญาการศึกษา และมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมโยงสหวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต
และระบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างผลงานที่มีความหลากลายและความโดดเด่น การเรียนการสอนเน้นทักษะ และ
วิชาการที่ใช้งานได้จริงในงานอุตสาหกรรมแทรกไว้ด้วยกรณีศึกษาที่เสริมสร้างการใช้เหตุผลและความมี
จริยธรรมเพื่อชี้น าให้นักศึกษามีความซื่อตรง และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ 

การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้
ทั้งกิจการส่วนตัว หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  
 

 เนื้อหา หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้น
การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในกระบวนการวิศวกรรมเครื่องกล มีความหลากหลาย
และความโดดเด่น การเรียนการสอนแทรกไว้ด้วยกรณีศึกษาที่เสริมสร้างการใช้เหตุผลและความมีจริยธรรม  
มีความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่างๆ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ 
ได้ทั้งกิจการส่วนตัว หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
อุตสาหกรรม รวมทั้งงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร ์
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์  ต่อเรือ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  
 

 เนื้อหา  หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยเน้น 
การเรียนมีทั้งกลุ่มวิชาที่เป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่น วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มวิชาที่เป็นวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมส่องสว่าง วิศวกรรมระบบควบคุม เป็นการเพิ่ม
รายวิชาในกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกลุ่มวิชาด้านวิศวกรรม ให้นักศึกษาได้เกิดทักษะมากขึ้น 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้
ทั้งกิจการส่วนตัว หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น งานระบบไฟฟ้าโรงงาน งานระบบไฟฟ้าภายในและ
ภายนอก งานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม รวมทั้งงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเกษตร  
 

เนื้อหา วิศวกรรมเกษตร เป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 
ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก การน าความรู้ด้านวิศวกรรม  
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา การลดการสูญเสีย การจัดการทรัพยากร จะมุ่งเน้นให้มีความรู้ในเชิงธุรกิจ  
มีความสามารถในการออกแบบการผลิต การทดสอบ และการใช้เครื่องมือทางการเกษตร การแปรสภาพ
ผลผลิต การใช้พลังงานที่เหมาะสม  

โอกาสในการประกอบอาชีพ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ทั้ง
กิจการส่วนตัว หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น วิศวกรเกษตร วิศวกรโรงงาน นักวิชาการ นักวิจัย เป็นต้น 

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาเครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง โลหะการ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์ และสาขาที่เก่ียวข้อง 
 

4.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  
 

เนื้อหา วิศวกรรมอัตโนมัติ ถือเป็นองค์ความรู้ส าคัญทางด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ ที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบการท างานของกระบวนการผลิตและการสร้างผลิตภัณฑ์ทางด้าน  
ระบบอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมต้องใช้เทคโนโลยีด้านระบบควบคุมอัตโนมัติในการ
ควบคุมการท างาน 
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โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ 
ไปประกอบอาชีพ ได้ทั้งกิจการส่วนตัว หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ท างานวิศวกรรมระบบควบคุม  
ในงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบส่งน้ ามันตามท่อ ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ และเป็นนักออกแบบวงจรควบคุม 
รวมทั้งงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เก่ียวข้อง 

 

5.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  
 เนื้อหา หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยเน้นการค้นคว้าวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทั้ง 2 มิติ 
และ 3 มิติ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบ
เซรามิกส์และผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรม ออกแบบทัศนศิลป์ การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์  
การออกแบบกราฟิกเพื่อการโฆษณา พฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบจัดแสดงสินค้า
และนิทรรศการ โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ 
ทั้งกิจการส่วนตัว หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น งานออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กราฟิกสิ่งพิมพ์ 
การแสดงงานนิทรรศการ (Exhibition) คอมพิวเตอร์ดีไซน์ ฝ่ายศิลป์ ผู้ก ากับศิลป์ งานออกแบบตกแต่ง
รวมทั้งงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นอกจากนี้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา 
 

6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  
 
เนื้อหา อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีทักษะเก่ียวกับหลักการจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนี้จะ
เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาส  
ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายในองค์การ 

การประกอบอาชีพ 
1. นักพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 
2. รับราชการทหารเหล่าสื่อสาร 
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การโทรศัพท์ วิทยุการบินพลเรือน กรมไปรษณีย์โทรเลข 
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4. วิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
5. พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพประจ าโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
6. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
7. หัวหน้าแผนกงานสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร ์
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
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คณะวิทยาการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  
 
 เนื้อหา ศึกษาหลักวิชาทางการจัดการท่องเที่ยวที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา  

การท่องเที่ยวที่ดี อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติโดยรวม 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. ประกอบอาชีพในหน่วยงานเอกชน อาทิ เช่น โรงแรม บริษัทน าเที่ยว ภัตตาคาร สายการบิน 
2. ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการข้อมูล

ข่าวสารการท่องเที่ยว 
3. ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น มัคคุเทศก์ ธุรกิจน าเที่ยว 

 แนวทางการศึกษาต่อ 
 1. ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 2. ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ และสวิสเซอร์แลนด์ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี 
 2.  มีความสนใจในภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
 3.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 4.  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 
 5.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 6.  มีสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมต่อวิชาชีพ 
 7.  มีจิตใจรักงานบริการ 
 8.  มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
 9.  เป็นผู้มีความพร้อมส าหรับการฝึกงานทุกปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 10. เป็นผู้มีความสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมในระหว่างการศึกษา 
 คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ 
 1.  มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
 2.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 3.  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีบุคลิกภาพดี 
 4.  มีจิตใจรักงานบริการ 
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2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
 

 เนื้อหา หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทั่วไปมุ่งมั่นจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีใจรักและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบริหารธุรกิจ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมและสามารถท าการวิจัยด้านธุรกิจ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  
 1.   บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สามารถน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
 2.   สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  ศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ได้ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 
เนื้อหา  อุตสาหกรรมการค้าปลีก เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยท าให้เกิดความต้องการด้านก าลังคนที่มีทักษะ
เฉพาะด้าน ผู้ช านาญการด้านวิชาชีพการค้าปลีก ผู้ให้บริการด้านการค้าปลีก เพื่อตอบสนองความต้องการ
ก าลังคนด้านการค้าปลีก สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สามารถจัดการการค้าปลีกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถประกอบอาชีพในด้านการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือภาคเอกชนบริษัท ห้างร้านต่างๆ ได้ตลอดจนสามารถศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ 
(บธ.ม.) ในสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศและต่างประเทศ อนึ่งการจัดการธุรกิจค้าปลีกสามารถ
ประกอบอาชีพเพื่อพัฒนางานเก่ียวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีกในระดับประเทศได้ด้วย 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 2.  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
 

 เนื้อหา  ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านธุรกิจในด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
บทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ การด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และ  
ซัพพลายเชนโดยมีความเข้าใจสภาพของปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
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โดยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม เช่น การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่ง 
การจัดการวัสดุ การคลังสินค้า การกระจายสินค้า การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 การประกอบอาชีพ  เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าท างานได้ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และ
องค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ภาคเอกชน ธุรกิจด้านการขนส่งทุกประเภท บริษัทเรือ สายการบิน การขนส่งทางบก บริษัท
ตัวแทนเรือ บริษัทตัวแทนการน าเข้าและส่งออก บริษัททั่วไปที่มีแผนกน าเข้าและส่งออก บริษัทขนส่งรับสินค้า
ทางทะเล/อากาศ/บก การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือ  หรือท่าเทียบเรือของเอกชน อู่ต่อเรือ  
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สนามบิน พนักงานในองค์กรต่างๆ ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร 
เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซับพลายเชน/โลจิสติกส์  
ฝ่ายการขนส่งส าหรับในระดับบริหารสามารถท างานเป็นนักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ นักวางแผนใช้วัตถุดิบ
นักวิเคราะห์และสนับสนุนระบบปฏิบัติการ 
  ภาคราชการ เข้ารับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงาน ก.พ. 
  องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  การไฟฟ้า ไปรษณีย์ไทย องค์กรการค้าโลก สถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  
 
 เนื้อหา  ศึกษาด้านระบบการเงิน การบริหารการเงินของธุรกิจการค้าในระดับจุลภาค และมหภาค
จนกระทั่งระดับนานาชาติ อีกทั้งยังศึกษาถึงเคร่ืองมือทางการเงินที่จะน ามาใช้ช่วยการวิเคราะห์ตัดสินใจทาง
การเงินเพื่อพยากรณ์ วางแผน แก้ปัญหาทางการเงินต่างๆ ของธุรกิจและศึกษางานระบบของสถาบันการเงิน
ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้ และสามารถท างาน
ในหน่วยงานราชการและเอกชน สถาบันการเงินธนาคาร ในด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารการเงิน และ
วิเคราะห์การเงินสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกในแขนงวิชาบริหารธุรกิจ ได้ทุกสาขาวิชา  
ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
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 6.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการตลาด  
 
 เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารการขาย การโฆษณา และส่งเสริมการขาย  
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย การตลาดการเกษตรและสหกรณ์  
การสื่อสารทางการตลาด การตลาดบริการ การจัดซื้อ การมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาด การตลาด
เพื่อสิ่งแวดล้อม การตลาดเพื่อสังคม การตลาดระหว่างประเทศ การพยากรณ์ยอดขาย การสัมมนาทาง
การตลาด การวิจัยการตลาด ปัญหาพิเศษทางการตลาด ฯลฯ รวมถึงการปฏิบัติงานจริงทางการตลาด 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว เจรจาการค้า สามารถเข้า
ท างานในส่วนรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านเอกชน และการท างานในระบบราชการ มีความรู้ความสามารถ  
ที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาบริหารธุรกิจในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศได้ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 
 7.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  
 
 เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์การ การพัฒนาองค์การ 
แรงงานสัมพันธ์ การสรรหาและบรรจุพนักงาน การวางแผนและนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงาน เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว และสามารถท างานในหน่วยงาน
ราชการและเอกชนเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานทั่วไป เป็นต้น และสามารถศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในแขนงวิชาบริหารธุรกิจได้ทุกสาขาวิชาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

8.  หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  
 

 เนื้อหา  ศึกษาความรู้ทางการศึกษาทั่วไป และเน้นการเรียนหมวดวิชาเฉพาะด้านในสาขาวิชา  
การบัญชี ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการมีคุณสมบัติเป็นผู้ศึกษาปริญญาตรี
ทางการบัญชี ตาม พรบ.การบัญชี ปี 2543 และเป็นไปตามข้อก าหนดสภาวิชาชีพบัญชี 
 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่นักบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจได้ทุกสาขาวิชา 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
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9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

เนื้อหา  ศึกษาวิทยาการด้านระบบสารสนเทศ และการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงาน
ธุรกิจและการจัดการ เช่น การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล เป็นต้น 

การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้ สามารถท างานใน
หน่วยงานราชการและเอกชน ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถท างานในฐานะนักวิเคราะห์ระบบ
โปรแกรมเมอร์ ผู้ควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และแขนงวิ ชา
บริหารธุรกิจได้ทุกสาขาวิชาทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 
 10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
 
  เนื้อหา ศึกษาวิชาความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน โดยสามารถเลือกเรียนในสี่แขนงวิชา ได้แก่ 
แขนงวิชาวารสารศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และแขนง
วิชาการโฆษณา 
  การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  สามารถประกอบอาชีพด้านการสื่อสารมวลชนได้หลากหลาย
ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เป็นนักจัดรายการ ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์  และ
ช่างตัดต่อภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ เช่น ช่างภาพอิสระ หรือรับถ่ายภาพนิ่ง 
ภาพวีดีทัศน์ 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 
  

11. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
 

 เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค คณิตเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจ วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์โครงการและแผน และ
เนื้อหาวิชาทางกลุ่มวิชาบริหาร โดยแยกเรียนกลุ่มวิชาโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มการจัดการ
อุตสาหกรรม และกลุ่มการเงินและสถาบันการเงิน 
 การประกอบอาชีพ ได้หลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทน าเข้า – ส่งออก 
รวมทั้งสถาบันการเงินทั้งหมดในประเทศไทย 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า    



 

 57 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี  4 ปี 

 

 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน  
 

 เนื้อหา  อุตสาหกรรมการบินของโลกในปัจจุบันนับได้ว่ามีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค (Hub) ยิ่งท าให้อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมการบริการนั้นสามารถท ารายได้เข้าสู่ประเทศมากและมีบทบาทอย่างยิ่งในการที่จะน ารายได้
เข้ามาพัฒนาประเทศ และได้มีการเปิดใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการท าให้ยังมี 
ความต้องการบุคลากรทางการบินในฝ่ายต่างๆ ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากท าให้ทางมหาวิทยาลัย 
ได้เล็งเห็นความต้องการและความจ าเป็นในข้อนี้  จึงได้จัดท าให้หลักสูตรการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
 การประกอบอาชีพ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถน าความรู้  และประสบการณ์
จากการฝึกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านอุตสาหกรรมการบริการได้อย่างหลากหลาย เช่น พนักงานต้อนรับ
ภาคพื้นดิน ในหน่วยงานสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการบินตลอดจน
พนักงานที่ท างานบนอากาศยานและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการบริการ 
 การศึกษาต่อ บัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถไปศึกษาต่อยังสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับที่สูงกว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 2.  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมิน 
 3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา ผู้หญิงมีความสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร ผู้ชายมีความสูงไม่ต่ ากว่า 
170 เซนติเมตร 
 4.  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
 3.  มีจิตใจและทัศนคติที่ดีต่องานด้านการบริการ 
 4.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมต่องานด้านการบริการ 
 5.  มีความสามารถว่ายน้ าได้ดี 
 6.  ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติร่วมกับบริษัทการบินกรุงเทพฯ 
 7. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 8. เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
  
 เนื้อหา หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เป็นกลยุทธ์ในการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม เป็นวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการด ารงชีวิต
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ ในหน่วยงานราชการและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
3. เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ศูนย์กรุงเทพมหานคร 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
 
 เนื้อหา อุตสาหกรรมการค้าปลีก เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

การเพิ่มขึ้นของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยท าให้เกิดความต้องการด้านก าลังคนที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
ผู้ช านาญการด้านวิชาชีพการค้าปลีก ผู้ให้บริการด้านการค้าปลีก เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนด้าน
การค้าปลีก สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สามารถจัดการการค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถประกอบอาชีพในด้านการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือภาคเอกชนบริษัท ห้างร้านต่างๆ ได้ตลอดจนสามารถศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ 
(บธ.ม.) ในสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศและต่างประเทศ อนึ่งการจัดการธุรกิ จค้าปลีกสามารถ
ประกอบอาชีพเพื่อพัฒนางานเก่ียวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีกในระดับประเทศได้ด้วย 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 2.  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 
 หมายเหตุ  ส ำหรับผู้ที่สมัครเรียนสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก (ทุนบริษัท)  
     -  เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 
     -  สอบสัมภำษณ์โดยบริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
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ศูนย์สระแก้ว 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 

เนื้อหา หลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เพิ่มบทบาทของผู้ส าเร็จการศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุขภาพตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่บุคคลในทุกช่วงวัย สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1. นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
3. ครู อาจารย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
4. นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน 
6. ประกอบอาชีพอื่นที่เก่ียวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายการเรียนทางวิทยาศาสตร์ 

หากเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาไทยและให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่าและ  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
หมายเหตุ เรียนที่ศูนย์กำรศึกษำสระแก้ว 1 ปี และเรียนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมรำชูปภถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  3 ปี  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 
............................................. 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 จึงตราข้อบังคับ 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
 ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี 
  “คณบดี” หมายความว่า คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  “คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการเป็นส าคัญ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนนอกเวลาราชการเป็นส าคัญ 
  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน 
ในเวลาราชการเป็นส าคัญ 
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  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนอก
เวลาราชการเป็นส าคัญ 
  “หน่วยกิต” หมายถึง มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา
  
 ข้อ 5  ผู้ใดเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ต่อไป 
 ข้อ 6  บรรดากฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  ค าสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 
ในข้อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน   
 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

 
 ข้อ 8  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใช้ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง
แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  มีระยะเวลาเรียน 
แต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่  2 
โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงการเรียนที่จัดให้ส าหรับรายวิชานั้น  
ในภาคการศึกษาปกติก็ได้ 
 ข้อ 9 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  9.1 วิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  15 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  9.2 วิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  9.3  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  9.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 
 ข้อ 10  หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
  10.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
   10.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื ่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
   10.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
   10.2.3  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
 ข้อ 11  ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
  11.1 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 
   11.1.1 ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
    (1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
5 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 6 ปีการศึกษา  
    (2) หลักสูตรระดับปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 4 ปีการศึกษา  
    (3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 8 ปีการศึกษา  
    (4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 10 ปีการศึกษา 
   11.1.2  การลงทะเบียนเรียนบางเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้  
    (1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 9 ปีการศึกษา   
    (2) หลักสูตรระดับปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 6 ปีการศึกษา  
    (3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 12 ปีการศึกษา  
    (4)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 15 ปีการศึกษา 
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  11.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ  
   การลงทะเบียนเรียนให้ใช้เวลาการศึกษาดังนี้  
   11.2.1  หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษา 
และไม่เกินกว่า 6 ปีการศึกษา  
   11.2.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 4 ปีการศึกษา  
   11.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
11 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 8 ปีการศึกษา  
   11.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 10 ปีการศึกษา 
 ข้อ 12  มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 2 ปริญญาก็ได้ 

 
หมวด 3 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การโอนย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร 
การพ้นและการขอคืนสภาพนักศึกษา  

 
 ข้อ 13 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  13.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ส าหรับ
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
  13.2  เป็นผู้มีความประพฤติดี  
  13.3  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  13.4  มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ 14 การรับนักศึกษา  
  14.1 การรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบหรือการคัดเลือกด้วยวิธี
พิจารณาความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระดับคณะและดุลพินิจของมหาวิทยาลัย  
  14.2 มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเรียนบางรายวิชาและ
น าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้นั้นสังกัดได้  โดยลงทะเบียนเรียนและช าระเงิน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษา 
 ข้อ 15  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
  15.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา ต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา โดยส่งหลักฐานและช าระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา
เพื่อการจัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  



 

 65 

  15.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาแต่ไม่มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย  
  15.3  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  
  15.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภทการศึกษาใด
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น 
 ข้อ 16  ประเภทการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่  
  16.1 การศึกษาภาคปกติ  
  16.2  การศึกษาภาคพิเศษ  
 ข้อ 17 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่  
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ   
  17.2  นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข้อ 18  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา    
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา เปลี่ยนประเภท
นักศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาประเภทนั้น 
 ข้อ 19  การเปลี่ยนหลักสูตร    
  19.1 นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดี ส่วนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรข้ามคณะให้ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะ  
ที่เก่ียวข้องและให้ได้รับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย   
  19.2  นักศึกษาที่เปลี่ยนหลักสูตรจะต้องมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
1 ภาคการศึกษา   
 ข้อ 20  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น   
  20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับ และมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีและ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะที่ขอเข้าศึกษานั้น    
  20.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน  
   20.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 13    
   20.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม  
   20.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้ถูกพักการเรียน 
  20.3  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา (ภาคผนวก ข) 
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 ข้อ 21  นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษา เมื่อ 
  21.1  ตาย 
  21.2  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก 
  21.3  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ 33 
  21.4 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 
   การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   21.4.1  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   21.4.2  เมื ่อสิ ้นสุดภาคการศึกษาแล้วไม่ช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  เว้นแต่
ได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   21.4.3  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 13 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   21.4.4 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อลงทะเบียนเรียนและ 
มีผลการเรียนแล้ว  2 ภาคการศึกษาปกติ หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อลงทะเบียนเรียน 
และมีผลการเรียนแล้ว 4 ภาคการศึกษาปกตินับแต่วันเข้าเรียนและในทุก ๆ สองภาคการศึกษาปกติถัดไป 
ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษให้นับการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษารวมเข้าด้วย 
   21.4.5  เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 11 
   21.4.6 นักศึกษาไม่ผ่านการเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชพีและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2   
 ข้อ 22 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยไม่ได้กระท าผิดทางวินัยหรือไม่ได้พ้นสภาพ
นักศึกษาเพราะมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้โดยได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียน   
  23.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้     
   วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด    
   นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด   
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  23.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงิน  
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
ต่อมหาวิทยาลัย   
  23.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในภาคการศึกษานั้นเป็นจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  23.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดจะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษจากคณบดี แต่ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน  3 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน   
  23.5 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องได้รับ
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ารายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนมีข้อก าหนดว่าต้องเรียน
รายวิชาอื่นก่อน นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้รายวิชาที่ก าหนดนั้นก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ที่ประสงค์ นั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  23.6 นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละไม่เกิน 22 หน่วยกิตและนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต     
   ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณบดีเพื่อ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อนได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินภาคการศึกษาละ 
25 หน่วยกิตส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และไม่เกินภาคการศึกษาละ 16 หน่วยกิตส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
  23.7 ในกรณีที่มี เหตุผลความจ าเป็นคณบดีอาจอนุมัติ ให้นักศึกษาภาคพิ เศษ
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคปกติหรือให้นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนบางรายวิชา
ที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้ แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
  24.1 การลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร
  24.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิต รายวิชาที่เรียนนั้น
และนักศึกษาต้องระบุในบัตรลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
  24.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชา
เป็นพิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ  
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 ข้อ 25 การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน   
  25.1 การขอถอน ขอเพิ่ม และการขอยกเลิกรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนก่อน   
  25.2 การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ 
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอถอน หรือขอเพิ่ม
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 23.5 และข้อ 23.6 
  25.3 การขอยกเลิกรายวิชาใด ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการสอบประจ าภาค
การศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห ์   
 ข้อ 26  การขอคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับ
และจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา   
 ข้อ 27  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา   
  27.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ที่ว่าด้วยวินัยนักศึกษาจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา   
  27.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 
สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ 28  การลาพักการเรียน   
  28.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
   28.1.1 ถูกเกณฑ์หรือถูกเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   28.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย 
เห็นสมควรสนับสนุน    
   28.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
ของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
   28.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแลว้อย่างนอ้ย 1 ภาคการศึกษา   
  28.2 นักศึกษาที่ต้องการลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที ่3 ของภาคการศึกษา
ที่ลาพักการเรียน    
   การอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี  
   นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีได้ไม่เกิน 1 ภาคศึกษา 
ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบก าหนดพักการเรียน
แล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย   
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  28.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมเข้าในระยะเวลาการศึกษาด้วย   
  28.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีแล้ว 
จึงจะกลับเข้าเรียนได้  
 ข้อ 29  นักศึกษาที่ประสงค์ขอลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสือ 
ขอลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการลาออกจะสมบูรณ์ 
 

หมวด 5 
การวัด และประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 30 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ แต่ทั้งนี้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกรรมการ
ระดับคณะก่อน   
 ข้อ 31 ให้มีการวัดผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหว่างภาคการศึกษา 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลของแต่ละหลักสูตร  
 ข้อ 32  การประเมินผลการศึกษา  ให้ผู ้สอนเป็นผู ้ประเมินและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะ    
  32.1 เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา แบ่งเป็น 8 ระดับ และมีค่าระดับ ดังนี้ 
   ระดับขั้นผลการเรียน     ความหมาย ค่าระดับ 
    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 (Failed)  0.0 
  32.2 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับได้ให้ประเมิน โดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้
   สัญลักษณ์ ความหมาย    
    P         ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Pass)    
    NP         ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์  (No Pass)   
    I        ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
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    W         การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
    Au         การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  32.3  การให้  F กระท าในกรณีต่อไปนี้    
   32.3.1 นักศึกษาสอบตก    
   32.3.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการระดับคณะ
   32.3.3 นักศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 30 
   32.3.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ   
  32.4 การให้  P กระท าได้ในการให้คะแนนรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตหรือใน
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้และผลการเรียนในรายวิชานั้นผ่าน
เกณฑ์การประเมิน   
  32.5 การให้  I  ในรายวิชาใดกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้   
   32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 30 แต่ไม่ได้สอบ เพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี    
   32.5.2  ผู้สอนและคณบดีเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เนื่องจากนักศึกษายัง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์   
    นักศึกษาที่ได้ I จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยน  I  
ให้เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้ผู้สอนประเมินผลจากคะแนนที่มีอยู่และ
ด าเนินการส่งผลการเรียนภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษานั้น  ในกรณีที่ผู้สอนไม่ด าเนินการ
ภายในเวลาที่ก าหนดและเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความบกพร่องของนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยน  I  เป็น
F  หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตาม ที่หลักสูตรก าหนด ในกรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติ
ให้ขยายเวลาต่อไปได้   
  32.6 การให้  W  ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  
   32.6.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามข้อ 25.3 
   32.6.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 28 
   32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานัน้ 
   32.6.4  นักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน  I  เพราะเหตุตามข้อ 32.5.1 และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ท าการสอบ เพื่อประเมินผลการเรียน และครบก าหนดเวลาที่ก าหนดให้สอบแล้วแต่
เหตุตาม ข้อ 32.5.1 นั้น ยังไม่สิ้นสุด   
  32.7 การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตตาม ข้อ 24     
  32.8 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าเพื่อแก้ผลการเรียนที่ตกหรือเรียนแทน 
เพื่อเพิ่มผลการเรียนในรายวิชาใด  ให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับที่ไดร้ับของทุกรายวิชาที่มีระบบการให้
คะแนนเป็นค่าระดับมารวมค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย   
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  32.9 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น    
  32.10 ค่าระดับเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ ง
และหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 3 ต าแหน่ง
และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
  32.11 ค่าระดับเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดตามข้อ 32.8 เป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 3 ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง    
  32.12 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น 
โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น   
 ข้อ 33 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน   
  รายวิชาใดที่นักศึกษาได้  F หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ถ้าเป็นวิชาบังคับ
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือถ้าเป็นวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันแทนก็ได้   
 

หมวด 6 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 34 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม    
  34.2 สอบได้รายวิชาครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00   
  34.4 มีเวลาเรียนเป็นไปตามข้อ 9  
 ข้อ 35 กรณีนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว  และได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อท าค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 11 
 ข้อ 36 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  36.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า  3.60 และ
เรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  3.60 จะได้รับ
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่
น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง    
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง   
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน    
  36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้    
   36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาภาคปกติใช้เวลา
ในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 6 หรือ 7 ภาค
การศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    
   36.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาภาคปกติใช้เวลาใน
การศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 11 หรือ 12 ภาค
การศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    
   36.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาภาคปกติใช้เวลาใน
การศึกษา 9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 14 หรือ 15 
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ 37  นักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตและยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม  
 ข้อ 38  ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ข้อ 39 มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาต่อ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 34 เพื่อเสนอชื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  

ประกาศ  ณ  วันที่  22  ธันวาคม  2551 
 

 
                            (นายมชีัย  ฤชุพันธุ)์ 

                                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                              ในพระบรมราชปูถัมภ์ จงัหวัดปทุมธาน ี
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คู่มือรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท้ี่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

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

สายด่วนวิชาการ 0-2909-1432,  0-2529-3598 สายด่วนประชาสัมพันธ์ 0-2909-1992 
 

หน่วยงาน หมายเลขภายใน หมายเลขภายนอก 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักวิทยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กองพัฒนานักศึกษา 
กองนโยบายและแผน 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
ส านักศิลปวัฒนธรรม 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์
ศูนย์หนังสือ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์ภาษา (อาคาร 75 ปี) 
งานประชาสัมพนัธ ์
งานการเงนิ 
งานวชิาการศึกษาทั่วไป 
ฝ่ายอนามัย (อาคารพยาบาล) 
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
คณะครุศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ศูนย์กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์สระแก้ว 
 

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 

167 - 170 
133 

180, 181 
479 

- 
- 
 

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 

- 
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 
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ค าเตือน 
 
 

ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 

อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม 
อย่าปลอมแปลงเอกสาร – หลักฐาน 

ที่ใช้ประกอบการสมัคร 
 
 

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไป
ตรวจสอบกับสถาบัน หรือหน่วยงานที่ให้วุฒิการศึกษา หรือเอกสาร 
ฉบับนั้นๆ  
 หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสาร
หลักฐานเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 


