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ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

 

 

 

 

 

 ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกัน
ระหว่างวงรี ส่วนบนเขียนเป็นอักษรภาษาไทยว่า“มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” ส่วนล่างเขียนเป็น
อักษรภาษาอังกฤษว่า “VALAYA  ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในมีตรา
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักร
เป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่ง อัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 

   สีสัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย  มีความหมายดังนี้ 
    สีน ้าเงิน  แทนค่า สถาบนัพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม  
        “สถาบันราชภัฏ”  
    สีเขียว   แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ  
        และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
    สีทอง  แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 
    สีส้ม  แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล 
        ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    สีขาว  แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ ์
         แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
 

สปีระจ ามหาวิทยาลัย 

 

สีเขียว หมายถึง สีที่ตรงกับวนัประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยองกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรนิธร  
ซึ่งเป็นองค์ประทานก าเนิดมหาวิทยาลัย 
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ปรัชญา 

 
“วิชาการเด่น เนน้คุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหนา้ดา้นเทคโนโลยี” 

 
วสิัยทัศน์ 

 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชัน้น า 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
 

พันธกิจ 

 
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ

ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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อัตลักษณ์ 

 
บัณฑิตจิตอาสา  พฒันาท้องถิ่น 

 
เอกลักษณ ์

 
เป็นสถาบันทีน่้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นไมป้ระจ ามหาวิทยาลัย   " ตน้ราชพฤษ์ " 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cassia fistula L. 
ชื่อวงศ์             LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE  
ชื่อสามัญ          Golden Shower, Indian Laburnum,  
 Pudding-Pine Tree, Purging Cassia  
ชื่อท้องถิ่น       ภาคเหนือเรียก ลมแล้ง 
                      ภาคกลาง เรียก ชัยพฤษ,์ ราชพฤกษ์ 
                      ภาคอีสาน เรียก คูน 
                      ภาคใต้ เรียก อ้อดิบ 
คติความเชื่อ     ชัยพฤกษ์หรือราชพฤกษ์ เป็นไมท้ี่มีคุณค่าสูง 
  เป็นไม้มงคลนามนิยมใช้ในพิธีส าคัญต่างๆ  
 และอินธนูของข้าราชการพลเรือนก็ปักดิ้นทอง 
 เป็นรูปช่อชยัพฤกษ์ 
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สถานที่ต้ัง 

 
จังหวัดปทุมธานี 

 
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48  ต าบลคลองหนึง่  อ าเภอคลองหลวง   

จังหวัดปทุมธานี 13180 
โทรศัพท์ 0-2529-0674-7, 0-2529-2580 

http://www.vru.ac.th 
 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

153  ถนนเพชรบุรี  แขวงทุง่พญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 
โทรศัพท์ 0-2215-3653-4, 0-2215-3856 

http://bkk.vru.ac.th 
 

จังหวัดสระแก้ว 
ถนนสุวรรณศร  ต าบลทา่เกษม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  27000 

โทรศัพท์ 0-3744-7043 
http://sk.vru.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vru.ac.th/
http://bkk.vru.ac.th/
http://sk.vru.ac.th/
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สารจากอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ ง  เป็นเวลากว่า ๘๑ ปีที่มหาวิทยาลัย                        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ขยายบทบาทและหน้าที่ด้านการจัด             
การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนได้
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจากสถานการณ์จริง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน อันน าสู่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของนักศึกษาต่อไป โดยยึดมั่นในเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยคือ “เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ
มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยจากโรงเรียนสตรี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ซึ่ งก าเนิดขึ้นจากพระปณิธา นของสมเด็จ 
พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (ทูลกระหม่อมป้าของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว)  ที่ทรงพระเมตตาประทานทุนทรัพย์และที่ดินส่วนพระองค์ ณ ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างโรงเรียนเมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๔๗๕ 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน จนถึงระดับปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา ขอให้นักศึกษาทุกคนได้
ตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่า นักศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาในขณะที่นักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป นอกจากนี้
นักศึกษาจะต้องช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ “ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” 
 คู่มือนักศึกษาฉบับนี้นับว่าเป็นเอกสารส าคัญที่นักศึกษาจะต้องศึกษาและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาของตน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
 สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ ขออ านวยพรให้นักศึกษาทุกคน
ประสบความส าเร็จในการศึกษา ตามที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกประการ 
 
 
 

          (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 

อธิการบด ีมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

       จงัหวดัปทุมธาน ี
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คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายเพ่ือผลิตบัณฑิต        
ที่มีคุณภาพ สร้างมาตรฐานทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ    
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าได้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีความต้องการของสังคมที่หลากหลาย  
มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากมาย  แต่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้รับโอกาสก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และมีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สามารถบูรณาการ
เนื้อหาวิชาให้สอดรับกับยุคสมัยของเศรษฐกิจที่ก้าวน าประเทศในขณะนี้ได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้
บัณฑิตสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ให้มีวิถีชีวิตที่ ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

2. มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วยใจรัก 
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย  
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
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ประวัติ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งเดียวของประเทศที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร 
ก่อตั้งขึ้นมาด้วย สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร โดยพระองค์ทรงเล็งเห็น
ความส าคัญของการศึกษาฝ่ายหญิง จึงโปรดประทานสถานที่นี้ให้กระทรวงธรรมการจัดตั้งเป็นโรงเรียน 
ขณะนั้นกรมหมื่นพิทยาลาภพฤติยากร (พระราชวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ) ทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดี 
กระทรวงธรรมการ จึงได้โปรดให้จัดสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า 
“โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ตามหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 พุทธศักราช 2475 
หน้า 913 
 โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้นเปิดสอนเฉพาะแผนกฝึกหัดครูหญิง และมีลักษณะ 
เป็นโรงเรียนประจ า ต่อมาได้ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.7, ม.8) จากโรงเรียน
เบญจมราชาลัย มาเรียนที่โรงเรียนนี้ และเปิดรับนักเรียนสามัญในปีต้นเพียงชั้นมัธยม 4 โดยอาจารย์นิลรัตน์ 
บรรณสิทธิ์วรสาสน์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า “พ” เป็นสัญลักษณ์ และสีประจ าโรงเรียน คือ สีเขียว 
ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
 พ.ศ. 2476 ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มข้ึนอีกหลังหนึ่ง เปิดสอนในชั้นเรียน ม. 2 ถึง ม. 8 และแผนก
ฝึกหัดครูเพิ่มข้ึนอีก 
 โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  
โดยเปิดสอนนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นชั้นสูงสุด และภายหลังชื่อและฐานะของโรงเรียนก็มี
การเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์อีกคร้ังหนึ่ง 
 พ.ศ. 2485 กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบวังสุนันทาให้จัดเป็นโรงเรียน กอปรกับขณะนั้นยังอยู่ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีการย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและมัธยมปลายจากโรงเรียน ฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์               
ไปอยู่วังสุนันทา จนกระทั่งญี่ปุ่นย้ายออกไปจากโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์จึงย้าย
กลับมาเรียนที่โรงเรียนตามเดิม 
 พ.ศ. 2487 สงครามโลกยังไม่สงบ ทางราชการจึงให้อพยพนักเรียนฝึกหัดครูไปเรียนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปทุมธานี อยุธยา และพิษณุโลก 
 พ.ศ. 2489 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง โรงเรียนเปิดสอนทั้งแผนกฝึกหัดครูและแผนกสามัญ         
ที่โรงเรียนเดิม โดยที่แผนกสามัญเปิดสอนแบบสหศึกษา และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” 
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูจึงเปลี่ยนชื่อเป็น“วิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” เปิดการสอนถึงชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง มีนักเรียนระดับ ป .กศ. ต้น 
ป.กศ. สูง และนักเรียนสาธิต ชั้น ป.5 ถึง ม.ศ.3 
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 พ.ศ. 2515 เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนมากและสถานที่ไม่เพียงพอที่จะบริการ จึงได้ขยายวิทยาลัย      
ไปอยู่ที่ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 
294 ไร่  3 งาน 72 ตารางวา ส่วนสถานที่เดิมได้จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตมัธยมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” 
 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงรับวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ให้เข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2523 ได้ยกเลิกการผลิตนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ต้น คงผลิตนักศึกษาเฉพาะระดับ ป.กศ. สูง   
และปริญญาตรี 
 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2527 กรมการฝึกหัดครูได้แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518       
ให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาอื่นในระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2528 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา   
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์จึงใช้นามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และ 
พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติ 
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 4 ก เมื่อวันที่ 24  มกราคม พ.ศ. 2538 
ยังผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมถ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร 
เปิดสอนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาภาคปกติ 
 พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2546 
 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 แล้วนั้น ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 
 เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาประเทศชาติ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏไวลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจุบัน 
 

ชื่อ – นามสกุล ปี พ.ศ. 
 

อาจารย์นิลรัตน์   
อาจารย์สุนทรี   
อาจารย์ไสววงศ ์
อาจารย์นิลรัตน ์
อาจารย์จรัสสม 
อาจารย์อวยพร 
อาจารย์พเยาว์    
อาจารย์ ดร.อรุณ 
รองศาสตราจารยล์ าพอง   
อาจารย์ ดร.วิชัย            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ     
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัต ิ

 

บรรณสิทธิ์วรสาสน ์
นิลก าแหง 
ทองเจือ  
บรรณสิทธิ์วรสาสน ์
ปุณณะหิตานนท์                          
เปล่งวานิช 
ศรีหงส์ 
ปรีดีดิลก 
บุญช่วย 
แข่งขัน 
เศรษฐีธร 
ถาวรจักร ์
วงษ์อินทร ์
โกศลานนัทกุล 
คชสิทธิ ์

 

พ.ศ. 2475 – 2480 
พ.ศ. 2480 – 2485 
พ.ศ. 2485 – 2489 
พ.ศ. 2489 – 2497 
พ.ศ. 2497 – 2505 
พ.ศ. 2505 – 2515 
พ.ศ. 2515 – 2517 
พ.ศ. 2517 – 2519 
พ.ศ. 2519 – 2528 
พ.ศ. 2528 – 2529 
พ.ศ. 2529 – 2537 
พ.ศ. 2537 – 2542 
พ.ศ. 2542 – 2551 
พ.ศ. 2551 – 2552 

  พ.ศ. 2552 – ปัจจบุัน 
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คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 นายกสภามหาวิทยาลัย  
   

 
 

 

 

 ผศ.จรญู ถาวรจักร ์  
 

  อธิการบดี   
   

 

 

 

 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ิ  
 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 

 

 

 

 ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  
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 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ  
 

    
รศ.ชาคริต อนันทราวัน ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน ์ ศ.ดร.เดือน ค าด ี

   

   
ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ผศ.ปณัรส มาลากลุ ณ อยุธยา ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร 

   

   
ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน ์ นายศานิตย์ นาคสุขศร ี นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ 

   

 

  

รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล   
   

 ประธานส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย  
 

 
 
 
 
 
  

 

 นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล  
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 ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
 

   

   
 
 
 
 
 

 อ.วิภาวี  ซาตะนัย  
   

 กรรมการผู้แทนผูบ้ริหาร  
 

   
ผศ.ดร.อุษา คงทอง อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อ.ว่าที่ร้อยตรีอดลุย์ วิวัฒนปฐพี 

   

   
ผศ.ประจบ ดีบตุร ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา อ.ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ 

   

  

 

อ.มณฤดี อาวะโต อ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์  
   

 เลขานุการสภามหาวทิยาลัย  
 

 

 

  

 ผศ.ร้อยโทหญิงวิภาวี เกยีรติศริ ิ  
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คณะกรรมการบรหิาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
  

 
 

 
 
 

 

   

 
 

อธิการบดี 
รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ 

 

   

  
 
 
 
 
 

 
 

   

รองอธิการบดี 
อ.ว่าที่ร้อยตรีอดลุย์  วิวัฒนปฐพี 

รองอธิการบดี 
อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

รองอธิการบดี 
รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บด ี

   

 
 
 
 
 
 

  

   

รองอธิการบดี 
ผศ.ร้อยโทหญิงวิภาวี  เกียรติศริ ิ

รองอธิการบดี 
อ.ดร.สเุทพ  บุญซ้อน 

รองอธิการบดี 
ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย 
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ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
อ.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
อ.ดร.เปรมจติร บุญสาย    

   

 
 
 
 
 
  

 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผศ.ดร.สติา ทิศาดลดลิก 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผศ.จินตนา จันทร์ศิร ิ
 

   

 คณบดี  
   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ 
ผศ.ดร.อุษา  คงทอง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผศ.เอก  ศรีเชลียง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อ.ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ ์

   

 
 
 
 
 
 

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รศ.ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า 

คณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผศ.ประจบ  ดีบุตร 
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 คณบดี (ต่อ)  
   

 
 
 
 
 
 
 

  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ ์

บัณฑิตวิทยาลัย 
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิรโิวหาร 

 

   

 ผู้อ านวยการส านัก 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ส้านักงานอธิการบดี 
 ดร.ฉวีวรรณ ศลิะวรรณโณ 

ส้านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

ส้านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา 
(รักษาการ) 

   

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว  

(รักษาการ) 

ส้านักส่งเสริมการเรียนรู ้
และบริการวิชาการ 

อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม 

ส้านักมาตรฐาน 
และจัดการคุณภาพ 

รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย ์
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ผู้อ านวยการกอง 
  

 
 
 
 
 

 

 

  

กองกลาง 
นางสาวกรรณิการ์ พราหมณ์ส าราญ 

กองนโยบายและแผน 
นางนงลักษณ์  สมณะ 

 

ผู้อ านวยการศูนย์ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 
อ.ดร.เปรมจติร  บุญสาย 

ศูนยจ์ัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 
อ.เสรมิศรี เจมิประไพ 

 

 

 

 

 ผู้อ านวยการส านัก (ต่อ) 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

หัวหน้าส้านักศิลปวัฒนธรรม 
   ผศ.เบญจรงค์  กุลส ุ

หัวหน้าส้านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

และผู้ช่วยเลขานุการ             
สภามหาวิทยาลัย 

ผศ.สุทธิพร  สุภาวิวัง 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนสาธิต 
อ.กนกวรรณ  ปณุณะตระกูล 
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คณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

คณะครุศาสตร ์ (Faculty of Education) 
 

ผู้บริหารประจ าคณะครุศาสตร์ 
ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง 

ผศ.ดร.อุษา  คงทอง คณบด ี

ผศ.ดร.ชาตรี  เกดิธรรม รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

ผศ.ดร.ฐิติพร  พิชญกุล รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

อ.ดร.ศักดา  สถาพรวจนา รองคณบดฝี่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
 

คณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
รศ.ดร.สมบัต ิ คชสิทธ์ิ ค.ด.หลักสูตรและการสอน, กศ.ม.การอุดมศึกษา, 

กศ.บ.มัธยมศึกษา (การสอนภาษาอังกฤษ) 
รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม ค.ด.การวัดผลและประเมินผลการศึกษา, ค.ม.วิจัยการศึกษา,  

วท.บ.เคมี, ศษ.บ.การบริหารการศกึษา 
ผศ.ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน กศ.ด.บริหารการศึกษา, วท.ม.สุขภาพจิต,  

ค.บ.การสอนมัธยมศึกษา (เคม-ีวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ผศ.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม กศ.ด.วิทยาศาสตรศ์ึกษา, วท.ม.ชีววิทยา, กศ.บ.ชีววิทยา 
ผศ.ดร.ฐิติพร  พิชญกุล กศ.ด.การอุดมศึกษา, กศ.ม.การศกึษาปฐมวัย, 

ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ผศ.ดร.สุธี  พรรณหาญ  ศษ.ด.วิทยาศาสตรศ์ึกษา, ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร,์  

กศ.บ.ฟิสิกส ์
ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต ์ Ph.D.Educational Foundations, ค.ม.โสตทัศนศึกษา, 

M.Ed.Educational Foundations, ค.บ.โสตทัศนศึกษา 
ผศ.ดร.อุษา  คงทอง ค.ด.หลักสูตรและการสอน, ค.ม.การศึกษาคณติศาสตร,์ 

กศ.บ.คณติศาสตร ์
ผศ.พนิดา  ชาตยาภา กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย, ค.บ.การอนุบาลศึกษา 
อ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล ค.ด.วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา,  

กศ.ม.การวิจัยและสถิติทางการศึกษา, กศ.บ.คณิตศาสตร ์
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก ค.ด.การศึกษาปฐมวัย, ค.ม.การศกึษาปฐมวัย,  

ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
อ.จิตตรี  พละกุล วท.ม.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม, กศ.บ.วิทยาศาสตร-์เคม ี
อ.พัลลภ  นาคะเกศ วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์, ศศ.บ.คณิตศาสตร ์
อ.ปวีณัย  บุญปก ศศ.ม.ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร, ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 
อ.ศุภมัย  พรหมแก้ว วท.ม.วิทยาศาสตร์ทางทะเล, วท.บ.ชีววิทยา 
อ.ดร.ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ ์ คอ.ด.การบริหารอาชีวศึกษา, คอ.ม.การบรหิารอาชีวศึกษา, 

วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์
อ.ดร.ปิยะวรรณ  เลศิพานิช ค.ด.จิตวิทยาการศึกษา, กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว,  

พย.บ.พยาบาลศาสตร ์
อ.ดร.พิทักษ์  นิลนพคุณ ค.ด.หลักสูตรและการสอน, M.A.Curriculum Development,  

กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
อ.ดร.ศักดา  สถาพรวจนา ค.ด.การบริหารการศึกษา, ค.ม.นิเทศการศึกษาและพัฒนา

หลักสตูร, กศ.บ.เอกปฐมศึกษา 
อ.ดร.ศักดิ์  สุวรรณฉาย ศษ.ด.หลักสูตรและการสอน, ศศ.ม.ศึกษาศาสตร-์การสอน,  

กศ.บ.ฟิสิกส-์คณิตสาสตร ์
อ.ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง กศ.ด.หลักสูตรและการสอน, ค.ม.การบริหารการศึกษา, 

กศ.บ.Mathematics 
อ.ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ศษ.ด.เทคโนโลยีการศึกษา, ศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา,  

ค.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 
อ.กิติโรจน์  ปณัฑรนนทกะ กศ.ม.การมัธยมศึกษา(การสอนคณิตศาสตร์), ค.บ.คณิตศาสตร์ 
อ.คันธรส  วงศ์ศักดิ ์ กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย, ค.บ.พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
อ.จิตเจรญิ  ศรขวัญ วท.ม.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม, กศ.บ.วิทย์-คณิต,  

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
อ.ชลลดา  กุลวัฒน ์ วท.ม.เคมี, กศ.บ.เคม ี
อ.ชัยวัฒน์  อุ้ยปาอาจ ค.ม.การศึกษาคณติศาสตร์,  

ค.บ.คณติศาสตร์และวิทยาศาสตรท์ั่วไป 
อ.ฐาปนา  จ้อยเจริญ วท.ม.สัตววิทยา, ค.บ.มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 
อ.ณัฐนิดา  เอี่ยมองค ์ ค.ม.การศึกษาปฐมวัย, ค.บ.การศกึษาปฐมวัย 
อ.ดนุชา  สลีวงศ ์ อ.ม.สื่อสารมวลชน, นศ.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์
อ.ธัญวรัตน์  ปิ่นทอง วท.ม.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม, ค.บ.ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อ.พริ้มเพรา  นิตรมร กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา, ค.บ.ศิลปศึกษา 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.พัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์, ค.บ.คณิตศาสตร์ 
อ.มานิต  ทองจันทร์ กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา, ศศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป ์
อ.วัสส์พร  จิโรจพันธุ ์ ศษ.ม.การสอนคณติศาสตร์, ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร์ 
อ.วิลินดา  พงศ์ธราธิก กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย, ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
อ.อรัญญา  มดุและ บธ.ม.ธุรกิจระหว่างประเทศ, ศศ.ม.ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ

สื่อสารนานาชาติ, ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Agricultural Technology) 
 

ผู้บริหารประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง 

รศ.ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า คณบด ี

ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

อ.ดร.กันภา  สุขลิ้ม รองคณบดฝี่ายแผนงานและบริการวิชาการ 

ผศ.วรรณภิา  พาณิชกรกลุ รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย 
 

คณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
รศ.ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า วท.ด.สัตวศาสตร,์ วท.ม.เกษตรศาสตร,์ วท.บ.เกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.สุชาดา  พัฒนกนก วท.ด.เกษตรศาสตร์(พืชสวน), วท.ม.เกษตรศาสตร์ (พืชสวน), 

วท.บ.เกษตรศาสตร์(ปฐพีวิทยา) 
ผศ.ค าทอง  มหวงศ์วิริยะ วท.ม.เกษตรศาสตร์(พืชสวน), วท.บ.เกษตรศาสตร์(พืชสวน) 
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ิ  มฤครัฐอินแปลง วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร, ทษ.บ.เทคโนโลยีการอาหาร 
ผศ.นันท์ปภัทร์  ทองค า วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร, ทษ.บ.เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
ผศ.วรรณภิา  พาณิชกรกลุ คศ.ม.อาหารและโภชนาการ, ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ผศ.วัฒน ี บุญวิทยา วท.ม.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม, ทษ.บ.เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา วท.ม.เกษตรศาสตร,์ วท.บ.เกษตรศาสตร ์
ผศ.สุรพงษ์  ธรรมขันธ์ วท.ม.เกษตรศาสตร์(การผลติสตัว์), กศ.บ.ชีววิทยา 
อ.ดร.กรรณิกา  เร่งศิริกลุ ปร.ด.พืชไร่, วท.ม.เกษตรศาสตร,์ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 
อ.ดร.กันภา  สุขลิ้ม Ph.D.Food Science and Technology, M.S.Food Science 

and Technology, วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร 
อ.ดร.สภุณดิา  พัฒธร ปร.ด.วิทยาศาสตร์การอาหาร, วท.ม.เทคโนโลยีทางอาหาร,  

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
อ.ภาสุรี  ฤทธิเลิศ วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร, วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 
อ.ราชาวดี  ยอดเศรณ ี วท.ม.เกษตรศาสตร,์ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร  
อ.หรรษา  เวียงวะลัย วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ, วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

การอาหาร 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology) 

 

ผู้บริหารประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง 

ผศ.ประจบ  ดีบุตร คณบด ี
รศ.ณรงค์  นันทวรรธนะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
อ.วิศวรรธน์  พัชรวิชญ์ รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน 
อ.อาณัติ  รังสรรคเ์กษม รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
อ.ประเสริฐ  เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 

คณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
รศ.จิราภรณ์  เบญจประกายรตัน์ M.Eng.Agricultural Systems Engineering,  

วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร 
รศ.ณรงค์  นันทวรรธนะ บธ.บ.การบริหารทั่วไป, คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  
รศ.ดร.วัชระ  เพิ่มชาต ิ
 

Ph.D.Energy Technology, วศ.ด.พลังงานและสิ่งแวดล้อม,                  
วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน, วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร 

รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ Ph.D.Industrial Engineering, M.S.Electrical  Engineering, 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

ผศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศร ี ปร.ด.การจัดการเทคโนโลย,ี กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา, 
วท.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส ์

ผศ.กฤษฎางค์  ศุกระมูล วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
ผศ.ประจบ  ดีบุตร ค.ม.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม, อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต 
ผศ.วิวัฒน์  คลังวิจิตร กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา,  

ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป(์ไฟฟ้า–อิเลก็ทรอนิกส์) 
ผศ.สมคเณ  เกียรติก้อง ค.อ.ม.สถาปัตยกรรม, ค.บ.อุตสาหกรรมศลิป์(ก่อสร้าง) 
ผศ.สญัลักษณ์  กิ่งทอง 
 

วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ,  
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร  

ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย  ค.อ.ม.ไฟฟ้า, ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
อ.ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกสร 
 

วศ.ด.วิศวกรรมโทรคมนาคม, ค.อ.ม. ไฟฟ้า,  
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส–์โทรคมนาคม) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชต ิ
 

วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า, วศ.ม.วิศวกรรมระบบควบคมุ,  
วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุม 

อ.ว่าที่ร้อยตรีกติติศักดิ์  วาดสันทัด วท.ม.หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต,ิ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
อ.กนกนาฏ  พรหมนคร ศ.ม.เครื่องเคลือบดินเผา, ศ.บ.เครื่องเคลือบดินเผา 
อ.กฤตยชญ์  ค ามิ่ง ศ.ม.เครื่องเคลือบดินเผา, ศ.บ.เครื่องปั้นดินเผา 
อ.จิรัญญา  โชตยะกลุ วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม, วท.บ.ฟิสิกส ์
อ.ชาคริต  ศรีทอง บธ.ม.การจัดการอุตสาหกรรม, วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
อ.ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา, วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
อ.นราวุฒิ  นพศิริกุล 
 

ค.อ.ม.เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม,  
วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

อ.ประภาวรรณ  แพงศรี วท.ม.วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม, วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต 
อ.ประเสริฐ  เอ่งฉ้วน 
 

M.Eng.(Industrial System Engineering) ,  
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

อ.ภานุ  พัฒนปณิธิพงศ ์
 

ค.อ.ม.เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม,  
วท.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส ์

อ.โยษิตา  เจรญิศริ ิ วศ.ม.อิเล็กทรอนิกส์–โทรคมนาคม, อส.บ.เทคโนโลยีคมนาคม 
อ.วรพงษ์  ไพรินทร์ วศ.ม.อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง, วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
อ.วิศวรรธน์  พัชรวิชญ ์ ค.อ.ม.เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม,  

ค.อ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 
อ.วุฒิชัย  วิถาทานัง 
 

ค.อ.ม.เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม,  
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม 

อ.ศักดิ์ดา  มั่นคง วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ, วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
อ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ ค.ม.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม, ศป.บ.ทัศนศิลป์ – เซรามิกส ์
อ.อติภูมิ  บุญมาก 
 

วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม,  
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 

อ.อรวิกา  ศรีทอง วศ.ม.การจัดการวิศวกรรม, วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
อ.อาณัติ  รังสรรคเ์กษม ค.อ.ม.เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา, ศษ.บ.ออกแบบศิลปประยุกต ์
อ.อ าพล  เทศด ี วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม,  

ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

(Faculty of Humanities and Social Science) 

 

ผู้บริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง 
ผศ.เอก  ศรีเชลียง คณบด ี

อ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

อ.พุทธะ ณ บางช้าง รองคณบดฝี่ายบริหาร 

อ.เสธ์  พิมพ์พยอม รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

อ.กัมลาศ  เยาวนิจ ผู้ช่วยคณบด ี

อ.มนฤดี  ช่วงฉ่ า ผู้ช่วยคณบด ี

อ.วิไลลักษณ์  เรืองสม ผู้ช่วยคณบด ี
  

ผู้บริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, 

กศ.บ.บรรณารักษศาสตร ์
รศ.สมศิริ  อรุโณทัย กศ.ม.ศิลปศึกษา, กศ.บ.ศิลปศึกษา 
ผศ.ดร.อนงค์  อนันตริยเวช ค.ด.อุดมศึกษา, อ.ม.บรรณารักษศาสตร,์ อ.บ.บรรณารักษศาสตร ์  
ผศ.ดร.อนงค์ลักษณ์  ศรีเพ็ญ ปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร์, ศศ.ม.การบริหารการศึกษา,  

ค.บ.นาฏศลิป ์
ผศ.ว่าท่ี ร.ต.อิทธิ  ค าเพราะ M.Sc. Human Settlement Planning, อ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ผศ.นเรศ  ยะมะหาร ศ.ม.จิตรกรรม, ศ.บ.จิตรกรรม 
ผศ.เบญจรงค์  กุลส ุ ศศ.ม.มานุษยดุริยางควิทยา, กศ.บ.สังคมศึกษา 
ผศ.ประภา  ธีระกาญจน์ กศ.ม.ภาษาอังกฤษ, กศ.บ.ภาษาอังกฤษ   
ผศ.มนตรี  เพชรนาจักร อ.ม.ศาสนาเปรียบเทียบ, พธ.บ.ศาสนา 
ผศ.วินิจ  จ าปา ศศ.บ.ศิลปกรรม 
ผศ.เอก  ศรีเชลียง รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร,์ ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร,์ ศศ.บ.บรรณารกัษศาสตร ์
อ.ดร.ชนินทร  สวณภักด ี สส.ด.การบริหารสังคม, ศศ.ม.พัฒนาชนบท,  

ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
อ.ดร.ประพีร์พร  สวสัดิด์วง ปร.ด.การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น,  

พบ.ม.การจดัการพัฒนาสังคม, ศศ.บ.นาฏศิลป ์
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์, ศศ.ม.การปกครอง,  

ศศ.บ.บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
อ.ดร.สุเทพ  บุญซ้อน ศษ.ด.ประชากรศึกษา, ศษ.ม.ประชากรศึกษา, กศ.บ.ศณิตศาสตร ์
อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต ์ ปร.ด.พัฒนบูรณาการศาสตร์, วท.ม.ประชากรและการพัฒนา,  

ศศ.บ.ศึกษาศาสตร ์
อ.ดร.อรวรรณ  ภัสสรศริ ิ Ph.D.Environment and Resource Studies, 

ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ, ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
อ.กัมลาศ  เยาวะนิจ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร,์ รบ.รัฐศาสตร์การปกครอง 
อ.กุสุมา  เลาะเด อ.ม.ภาษาศาสตร,์ ศศ.บ.ภาษามลายู 
อ.จิระศักดิ์  สังเมฆ พธ.ม.ปรัชญา, พธ.บ.ภาษาอังกฤษ 
อ.จิราภรณ์  ทองทวี ศศ.ม.ญี่ปุ่นศึกษา, ศศ.บ.ภาษาญี่ปุน่ 
อ.จิรารตัน์  ประยรูวงษ์ อ.ม.วรรณคดเีปรียบเทียบ, อ.บ.ภมูิศาสตร ์
อ.จุเลียบ   ชูเสือหึง น.ม.นิติศาสตร,์ น.บ.นิติศาสตร,์ เนติบัณฑติไทย 
อ.เจด็จ  คชฤทธิ์ ศศ.ม.ภาษาไทย, ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์
อ.ชยานันท์  อาวะโต ศ.ม.จิตรกรรม, ศ.บ.จิตรกรรม 
อ.ชัชพันธุ์  ยิ้มอ่อน ร.ม.การปกครอง, ศศ.บ.ศาสนาและปรัชญา 
อ.ดรุณศักดิ์  ตตยิะลาภะ ศศ.ม.รัฐศาสตร์, ร.บ.ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์,  

บธ.บ.การบริหารงานบุคคล 
อ.ดวงกมล  ทองอยู ่ วท.ม.จิตวิทยาชุมชน, ค.บ.จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว 
อ.ดุสิตธร  งามยิ่ง ศศ.บ.นาฏศลิป์ไทย 
อ.เดือนฉายผู้ชนะ  ภูป่ระเสริฐ ศ.ม.จิตรกรรม, ศ.บ.จติรกรรม 
อ.เทวพงษ์  พวงเพชร ร.ม.การปกครอง, ร.บ.การเมืองการปกครอง 
อ.ไททัศน์  มาลา รป.ม.การปกครองท้องถิ่น, ร.บ.การเมืองการปกครอง 
อ.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์ น.ม.นิติศาสตร,์ น.บ.นิติศาสตร ์
อ.ธีระญา  ปราบปราม น.ม.นิติศาสตร์, น.บ.นิติศาสตร ์
อ.นรัจฉรา  สมประสงค ์ ศศ.ม.ศึกษาศาสตร-์การสอน, อ.บ.ภาษาอังกฤษ 
อ.นัฏภรณ์  พูลภักด ี ศศ.บ.นาฏศลิป์ไทย 
อ.บุญอนันต์  บุญสนธิ ์ ศศ.ม.รัฐประศาสนศาสตร,์ ศศ.บ.รัฐศาสตร ์
อ.ปฏิยพรรณ  เผือกสวัสดิ ์ ศศ.บ.บรรณารักษ ์
อ.ประกาศิต  ประกอบผล อ.ม.จริยศาสตร์ศึกษา, พธ.บ.การสอนสังคมศึกษา 
อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ ศศ.ม.รัฐศาสตร์, ศศ.บ.รัฐศาสตร ์
อ.ปิยะ  สงวนสิน ศศ.ม.การจัดการพัฒนาสังคม, ศษ.บ.ธุรกิจศึกษา 
อ.พรศิริ  นาควัชระ อ.ม.ภาษาไทย, ศศ.บ.ภาษาไทย 
อ.พัชรินทร์  สินธิพงษ ์ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ, ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.พิชญาณี  เชิงคีร ี ไชยยะ อ.ม.วรรณคดไีทย, ศศ.บ.วรรณคดไีทย 
อ.พุทธะ  ณ  บางช้าง ศศ.ม.มานุษยดุริยางคไทย, ศศ.บ.ดุริยางคไทย 
อ.มณเฑยีร  รุ่งหิรญั ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา(ดนตรี), ค.บ.ดนตรศีึกษา(สากล) 
อ.มนฤดี  ช่วงฉ่ า ศศ.ม.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บธ.บ.การบริหารธรุกิจ 
อ.มนัส  สายเสมา กศ.ม.บรรณารักษ,์ อ.บ.บรรณารักษศาสตร ์
อ.มุกริน  วิโรจน์ชูฉัตร อ.ม.วรรณคดเีปรียบเทียบ, ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
อ.รุ่งอรุณ  วณิธนะชากร ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม, ศ.บ.เศรษฐศาสตร ์
อ.วชิราภรณ์  ผดุงศิลป ์ ศศ.ม.ภาษาและการสื่อสาร, อ.บ.ภาษาอังกฤษ 
อ.วรนุช  สิปิยารักษ์ ศศ.ม.พัฒนาสังคม, ศศ.บ.พัฒนาสงัคม 
อ.วรรณลดา  กันตโ์ฉม ศศ.ม.พัฒนาสังคม, ศศ.บ.พัฒนาสงัคม 
อ.วรวรรณ   วงศ์ศรีวิวัฒน์ กศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ, ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  
อ.วรางคณา  ภู่ศริิภิญโญ 
 

ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ,  
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

อ.วลัยพร  ชินศร ี ศศ.ม.รัฐศาสตร,์ ศศ.บ.รัฐศาสตร ์
อ.วิเชียร  ธนลาภประเสริฐ ค.บ.ดนตรีศึกษา 
อ.วิภาพร  ตัณฑสวสัดิ ์ กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว, ศศ.บ.การบัญชี 
อ.วิภาวี  ซาตะนัย ศศ.ม.การบริหารงานยุติธรรม, น.บ.นิติศาสตร ์
อ.วิไลลักษณ์  เรืองสม ศศ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, ศศ.บ.รัฐศาสตร ์
อ.วุฒินันท์  สีเตชะ M.A. Linguistics, พธ.บ.ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
อ.ศิริวรรณ  ก าแพงพันธ์ วท.ม.จิตวิทยาคลินิก, ศษ.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว 
อ.สมชาย  โตวิทิตวงศ ์ ศศ.ม.นาฎยศิลปไ์ทย, ศศ.บ.นเิทศศาสตร ์
อ.สมหมาย  งามคณะ พบ.ม.การจดัการการพัฒนาสังคม, น.บ.นิติศาสตร,์  

ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
อ.สิริภัทร  เชื้อกุล ศศ.ม.ภาษาไทย, กศ.บ.ภาษาไทย  
อ.สิริวิทย์  สุขกันต ์ อ.ม.ภาษาไทย,  ศศ.บ.ภาษาไทย 
อ.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ น.ม.นิติศาสตร,์ ค.บ.การบริหารการศึกษา, น.บ.นิติศาสตร ์
อ.สุทธิพันธุ์  สุทธิศันสนีย ์ ศศ.ม.จิตวิทยาการปรึกษา, วท.บ.จิตวิทยาคลินิก 
อ.สุรชัย  ใจสูงเนิน อ.ม.วรรณคดเีปรียบเทียบ, วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม 
อ.เสธ์  พิมพ์พยอม กศ.ม.ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
อ.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย วท.ม.จิตวิทยาชุมชน, วท.บ.จิตวิทยา 
อ.อรอุมา  จริงจิตร  M.A. Linguistics,  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
อ.อัญชัญ  ยุติธรรม น.ม.นิติศาสตร์, น.บ.นิติศาสตร ์
อ.โอม  จันทรเจรญิ ค.ม.บริหารการศึกษา, กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
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คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Sciences) 
 

ผู้บริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง 
ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย คณบด ี

ผศ.ละเอียด  ขจรภัย รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ รองคณบดฝี่ายบริหารวางแผนพัฒนาและประกันคณุภาพ 
อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ รองคณบดฝี่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบริการวิชาการ 

 

คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
รศ.วรุณี  เชาวน์สุขุม ศ.ม.พัฒนาการเศรษฐกิจ, ศศ.บ.เศรษฐศาสตร ์
ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย Ph.D.Management, บธ.ม.บริหารธุรกิจ, ศษ.บ.บริหารธุรกิจ 
ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา Ph.D.Economics, ศ.ม.เศรษฐศาสตร,์ บธ.บ.การเงินการธนาคาร 
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร DBA.Business Administration, MPA.Public Administration, 

MBA.Business Administration, ศศ.บ.รัฐศาสตร ์
ผศ.ดร.ภญิญาพัชญ์  นาคภิบาล Ph.D.Management, บธ.ม.บริหารธุรกิจ(บรหิารงานบุคคล),  

กศ.บ.วิทยาศาสตร–์ชีววิทยา 
ผศ.ดร.วรพจน์  บุษราคมัวด ี Ph.D.Management, บธ.ม.การตลาด, บธ.บ.การตลาด,  

บธ.บ.การจัดการทั่วไป 
ผศ.ดร.วิภาวดี  ทูปิยะ Ph.D.Management, M.C. Marketing,  

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ผศ.ดร.วิรุฬหร์ัตน์  ผลทวีโชต ิ ปร.ด.บริหารธรุกิจ, นศ.ม.นิเทศศาสตร์ธรุกิจ, นศ.บ.นิเทศศาสตร ์
ผศ.ดร.สุจิราภรณ์  ฟักจันทร ์ Ph.D.Management, พบ.ม.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์  

บธ.บ.การบริหารทั่วไป 
ผศ.ดร.อาทิมา  แป้นธัญญานนท์ Ph.D.management, กศ.ม.ธุรกิจศึกษา, ค.บ.ธุรกิจศึกษา  
ผศ.กานต์  ทองทวี MBA.General  Business, กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผศ.ประกอบเกียรติ  อ่ิมศิร ิ นศ.ม.สื่อสารมวลชน, ศศ.ม.รัฐศาสตร,์ ศศ.บ.ประวัติศาสตร ์

ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ ศศ.ม.การจัดการท่องเที่ยว, ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ผศ.ประสิทธ์ิ  สุขสุมิตร ค.อ.ม.เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา, ค.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผศ.รัชภร  วัฒนด าเนิน บธ.ม.บริหารธุรกิจ(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม),  

ศศ.บ.การบัญชี 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ผศ.ละเอียด  ขจรภัย  นศ.ม.การประชาสมัพันธ์, ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผศ.วิกรานต์  เผือกมงคล บธ.ม.การเงินและการธนาคาร, บช.บ.บัญช ี
ผศ.ศรีสรรค์  ศรีพยาต ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร,์ บธ.บ.การจัดการทั่วไป 
ผศ.อาภา  ไสยสมบตั ิ ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ, วท.บ.บรหิารธุรกิจ 
ผศ.อุทัย  ยะรี นศ.ม.การโฆษณา, พธ.บ.รัฐศาสตร์, รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์
อ.ดร.ณัตตยา  เอี่ยมคง ปร.ด.นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี,  

วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ, บธ.บ.ระบบสารสนเทศ 
อ.ดร.ธิตินันธ์ุ  ชาญโกศล D.Sc.International Service Business Management,  

MIB., บธ.บ.การบัญช ี
อ.ดร.รตันา  สีด ี Ph.D.Strategic Management, บธ.ม.บริหารธุรกิจ,  

บธ.บ.การตลาด 
อ.จุรีรัตน์  หนองหว้า ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, 

ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อ.ชลียา  ยางงาม MIT.Web Engineering & Design, วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
อ.ชวาลา  ละวาทิน บธ.ม.การบริหารองค์การและการจัดการ, บธ.บ.การบริหารทั่วไป 
อ.ทรัสตี  สงวนนาม บธ.ม.การเงินและการธนาคาร, บธ.บ.การเงินและการธนาคาร 
อ.ทิพย์สุคนธ์  ไตรต้นวงศ ์ นศ.ม.การโฆษณา, นศ.บ.การประชาสัมพันธ์  
อ.ธันยธร  ติณภพ บธ.ม.การจัดการทั่วไป, ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 
อ.นฤพันธ์  อาชาไกรสร บธ.ม.การตลาด, บธ.บ.การตลาด 
อ.นิศากร  มะลิวลัย ์ บธ.ม.การจดัการโลจสิติกส์, ศศ.บ.รัฐศาสตร ์
อ.ปริญ  วีระพงษ ์ บธ.ม.การจดัการโลจสิติกส์, ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อ.ปวริศา  เลิศวริิยะประสิทธ์ิ ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว,  

ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อ.พวงเพชร  สุขประเสริฐ บธ.ม.บริหารธุรกิจ, วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
อ.ภารดี  นึกชอบ บช.ม.การบัญชี, บช.บ.การบญัช ี
อ.มณฤดี  อาวะโต บธ.ม.บริหารธุรกิจ (การบญัชีการเงิน), บธ.บ.การบัญชี 
อ.มนสิชา  อนุกูล บธ.ม.บริหารธุรกิจ, บธ.บ.บริหารการเงิน 
อ.วรีรัตน์  สมัพัทธ์พงศ์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ, บธ.บ.การตลาด 
อ.ดร.ศักดิ์ชาย  นาคนก ศ.ม.เศรษฐศาสตร,์ บธ.บ.การเงินการธนาคาร 
อ.ศิริพงษ์  ฐานมั่น บธ.ม.การจัดการทั่วไป, กศ.บ.คณติศาสตร ์
อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ บช.ม.การบัญชี, บธ.บ.การบัญชี 
อ.ศิริวรรณ  ค าด ี บธ.ม.การจัดองค์การ, บช.บ.บัญช ี
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ศุภมล  คงทน วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ,  

อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
อ.อภิชาติ  การะเวก บธ.ม.การบัญชี, บธ.บ.การบัญชี 
อ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ, ศ.บ.เศรษฐศาสตร์พัฒนา 
อ.อุบล  ไม้พุ่ม บธ.ม.การเงินการธนาคาร, บธ.บ.การเงินการธนาคาร 
อ.ไอลดา  อรณุศร ี วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ, บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(Faculty of Science and Technology) 
 

ผู้บริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง 
อ.ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ ์  คณบด ี

อ.สุรางค์  พรมสุวรรณ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

ผศ.ดร.ศศมล  ผาสุข รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

อ.ไชย  มีหนองหว้า รองคณบดฝี่ายกิจกรรมนักศึกษา 

 

คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ วท.ด.ชีวเคม,ี วท.ม.เคมีชีวภาพ, กศ.บ.เคม ี

ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์ วท.ด.พันธุศาสตร์, วท.ม.พันธุศาสตร์, วท.บ.เกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.ยุพดี  เส้นขาว กศ.ด.วิทยาศาสตรศ์ึกษา(เคมี), ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร(์เคมี), 

กศ.บ.เคม ี
ผศ.ดร.ศศมล  ผาสุข กศ.ด.วิทยาศาสตรศ์ึกษา(เคมี), ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์(เคมี), 

กศ.บ.เคม ี
ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง Ph.D.Food Engineering and Bioprocess,  

วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ, วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 
ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก Ph.D.Science Education, ศศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์,  

วท.บ.เคมี 
ผศ.ดร.ส าเนียง  อภิสันติยาคม วท.ด.เคมี, วท.ม.เคมีอินทรีย,์ วท.บ.เคม ี
ผศ.คชินทร์  โกกนุทาภรณ ์ วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต,์ วท.บ.คณิตศาสตร ์

ผศ.จินตนา  จันทร์ศิร ิ กศ.ม.การวัดผลการศึกษา, กศ.บ.คณิตศาสตร ์
ผศ.ณัฎฐิรา  ศุขไพบูลย ์ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ, วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
ผศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ ์ ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ,  

ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา 
ผศ.วรายุทธ์ อัครพัฒนพงศ์ วท.ม.การสอนฟสิิกส-์คณิตศาสตร,์ ศษ.บ.คณิต – ฟิสิกส ์
ผศ.วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล พบ.ม.สถิติประยุกต์(ระบบและการจัดการสารสนเทศ),  

กศ.บ.คณติศาสตร ์
ผศ.สมบูรณ์  ภู่พงศกร พบ.ม.สถิติประยุกต,์ ค.ม.คณิตศาสตร,์ กศ.บ.คณิตศาสตร ์
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ผศ.สุทธิพร  สุภาวิวัง กศ.ม.เคม,ี กศ.บ.เคม ี
ผศ.สุนันท์  สุดใจ วท.ม. การสอนชีววิทยา, กศ.บ. ชีววิทยา 
ผศ.อารีย์  สงวนช่ือ วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์(สุขศึกษา), ค.บ.สุขศึกษา 
ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์, วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
อ.ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ์ กศ.ด.คณิตศาสตร์ศึกษา, กศ.ม.คณิตศาสตร์, กศ.บ.คณิตศาสตร์ 
อ.ดร.ณฐกมลวรรณ  ศรีจั่นเพชร Ph.D.Polymer Science and Technology,  

M.S.Polymer Science, วท.บ.ปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ 
อ.ดร.น้ าฝน  ศีตะจิตต์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์การอาหาร, วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร,  

วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 
อ.ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ กศ.ด.การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, กศ.ม.ฟิสิกส,์ กศ.บ.ฟิสิกส ์
อ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี Ph.D.Polymer Chemistry and Engineering,  

M.S.Polymer Science, วท.บ.เคมี 
อ.ดร.วิรามศรี  ศรีพจนารถ วศ.ด.วิศวกรรมศาสตร์, วท.ม.ชีวเคมี,วท.บ.เคมี 
อ.ดร.สุรสิทธิ์  ขวัญบุญบ าเพ็ญ Ph.D.Environmental Science Management  

วท.ม.เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม, วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา, ศษ.ม.สิ่งแวดล้อม, กศ.บ.สุขศึกษา 
อ.ดร.สุกัญญา  จงถาวรสถิตย์ ปร.ด.ประชากรศาสตร์, วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์,  

วท.บ.พยาบาลและผดุงครรภ์ 
อ.กนกวรรณ  ปณุณะตระกูล MAT. Home Economics, ค.บ.ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
อ.กมลมาศ  วงษ์ใหญ ่ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร,์ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
อ.กานต์ณัฐ  ณ บางช้าง วท.ม.สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วท.บ.คณิตศาสตร์ 
อ.จันทราทิพย์  วงษ์กฤษ ค.ม.การพัฒนาครอบครัวและสังคม, ค.บ.คหกรรมศาสตร ์

อ.จิตติมา  กอหรั่งกูล วท.ม.เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม, วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 

อ.จินต์จุฑา  ข าทอง วท.ม.อนามัยสิ่งแวดล้อม, วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 
อ.จุฑารัตน์  พงษ์โนรี วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร,  

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
อ.จุรีมาศ  ดีอ ามาตย ์ คศ.ม.คหกรรมศาสตร์, คศ.บ.อาหารและโภชนาการ 

อ.ชญาดา  วีระพันธ ์ ค.อ.ม.เทคโนโลยคีอมพิวเตอร,์ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

อ.ชุมพล  จันทร์ฉลอง วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ, วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

อ.ไชย  มีหนองหว้า M.S. Computer Science, วท.บ.คอมพิวเตอร์ 
อ.ณพัฐอร บัวฉุน วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา, ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

อ.ณัฐกานต์ ทองพันธ์พาน  วท.ม.การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท,  
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ์ วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ, วท.บ.คณิตศาสตร์ 

อ.ดรุณี  หันวสิัย ค.ม.คณติศาสตร,์ ค.บ.คณิตศาสตร์ 

อ.ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ ์ วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ, วท.บ.ชีววิทยา 

อ.นพรัตน์  ไวโรจนะ วท.ม.คณิตศาสตร,์ ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร ์

อ.นิสา  พักตร์วิไล วท.ม.เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม, วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

อ.เบญจางค์  อัจฉริยะโพธา คศ.ม.คหกรรมศาสตร,์ คศ.บ.อาหารและโภชนาการ 

อ.ประณมกร  อัมพรพรรดิ ์ M.A.Information Science Database System,  
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร ์ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์อ.ประเสริฐ  เหล่าบุศณ์อนันต ์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา, วท.บ.สาธารณสุข 

อ.พรรณวภิา  แพงศรี  วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ, วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 

อ.พัชรลักษณ์  วัฒนไชย คศ.ม.อาหารและโภชนาการ, วท.บ.คหกรรมศาสตร ์

อ.ไพรินทร์  มีศร ี วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ, บธ.บ.ระบบสารสนเทศ 

อ.มัชฌกานต์ เผ่าสวสัดิ ์ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ, วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

อ.โยธิน  กัลยาเลิศ กศ.ม.วิทยาศาสตรศ์ึกษา, ค.บ.ฟิสกิส ์

อ.รัตถชล  อ่างมณ ี วท.ม.ภูมิศาสตร์การวางแผนการตัง้ถิ่นฐานมนุษย์,  
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

อ.วิริยาภรณ์  กล่องสังข์เจริญ วท.ม.สถิติประยุกต์และเทคโนโลยสีารสนเทศ, วท.บ.คณิตศาสตร์ 

อ.สุนี  ปัญจะเทวคุปต ์ พบ.ม.สถิติประยุกต์(วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ, กศ.บ.คณิตศาสตร ์

อ.สุรางค์  พรมสุวรรณ วท.ม.การสอนฟสิิกส,์ กศ.บ.ฟิสิกส ์
อ.แสนศักดิ์  หัสค า วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ, วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

อ.อมตา  อุตมะ วท.ม.อาชีวเวชศาสตร์, วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อ.อมีนา  ฉายสุวรรณ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ, วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

อ.อรรถพร  ธนูเพ็ชร ์ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ, วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.อรุณี   ค าแผ่นไชย วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร,์ วท.บ.สถิติประยุกต ์
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

Collage Innovation Management (CIM) 
 
ผู้บริหารประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง 
อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ คณบด ี
อ.ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร รองคณบดฝี่ายวิชาการและบริการวิชาการ 
อ.ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน รองคณบดฝี่ายวางแผนและงบประมาณ 
อ.ดร.บุญเลิศ  วงค์โพธิ ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย 
อ.ณัฐกานต์  ตั้งวนาไพร ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 

 

คณาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ศ.ดร.จ านงค ์ อดิวัฒนสิทธ์ิ Ph.D.Sociology, M.A.English, M.A.Social Sciences,  

พธ.บ.สังคมศาสตร ์
ศ.ดร.บญุทัน  ดอกไธสง Ph.D.Honorary in Education Administration,  

Ph.D.Sociology, Ph.D.Leadership and Human  
Behavior with Specialization in Urban Development,  
M.A.Political Development, B.A.Political Science 

ศ.ดร.อิมรอน  มะลลูีม Diploma. West Asian Studies, Diploma. Foreign Affair, 
Ph.D.(W.A.S.), M. Phil(W.A.S.), M.A.(ISM), B.A. (Law) 

รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย ์ Ph.D. Management, ศ.ม.สาขาเชิงปริมาณ,  
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์(สาขาการเงินการธนาคาร) 

รศ.ดร.วินัย  วีระวัฒนานนท ์ Ph.D.College Teaching, M.A. Environmental  
Sciences-Teaching, กศ.บ.คณิตศาสตร ์

ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท์ Ph.D. Information Technology and Strategic 
Management, รป.ม.นโยบายสาธารณะและบริหารบคุคล,             
ศศ.บ.รัฐศาสตร ์

อ.พลเอกดร.เกษมชาติ  นเรศเสนยี์ Ph.D.Development Administration, ศศ.ม.การทหาร,  
วท.บ.วิทยาศาสตร ์

อ.ดร.ณสรญั  มหิทธิชาติกุล Ph.D.Plubic Management and Leadership, 
ศศม.บริหารองค์กร, นศ.บ.การโฆษณา 

อ.ดร.ตรีสลา  ตันตมิิตร กจ.ด.การจัดการธรุกิจ (โลจิสติกส)์, MBA.,บธบ.บัญช ี
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ดร.ธงชัย  นิลค า ปร.ด.สิ่งแวดล้อม, กศ.ม.การวดัผลการศึกษา,  

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
อ.ดร.น้ าเพชร  อยู่สกลุ รป.ด.การจัดการภาครัฐและเอกชน,   

รป.ม.การจัดการภาครัฐและเอกชน,  
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า   

อ.ดร.บุญเลิศ  วงค์โพธิ ์ ปร.ด.สิ่งแวดล้อม, วท.ม.สิ่งแวดลอ้มศึกษา,  
ศษ.บ.การศึกษานอกระบบ 

อ.ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร Ph.D.Business Administration, MIS.Information System,  
B.B.A.Hotel Management & Advertising Management 

อ.ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน Ph.D.Business Administration, M.A. Economics,  
ศ.บ.เศรษฐศาสตร ์

อ.ดร.วัฒนา  พัฒนพงษ์ Ph.D.Management Administration,  
น.บ.กฎหมายมหาชน,  
พธ.บ.มานุษยสงเคราะหศ์าสตร์(สงัคมวิทยา) 

อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ D.B.A.Business Administration, M.B.A.Business 
Administration, พบ.ม.การจัดการภาครัฐและเอกชน, 
ศศ.บ.รัฐศาสตร ์

อ.ดร.สรุศักดิ์  จริวัสตร์มงคล กจ.ด.การจดัการสื่อสาร, ศศม.พัฒนาสังคม, บธบ.การเงิน 
อ.ดร.สุวิชาญ  โตวัฒนา Ph.D.Business Administration,  

บธ.ม.การเงินและการธนาคาร, B.Se.Civil Engineering 
อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ศศ.ม.พัฒนาสังคมศาสตร์, ศศ.บ.รฐัศาสตร ์
อ.คชรัตน์  ภูฆัง กศ.ม.มัธยมศึกษา(การสอนสิ่งแวดล้อม), ค.บ.ฟิสิกส ์
อ.จานนท์  ศรีเกต ุ วท.ม.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม, วท.บ.มลพิษสิ่งแวดล้อม 
อ.จีรภัทร์  อัฐฐิศิลปเ์วท วท.ม.เกษตรศาสตร์, วท.บ.เกษตรศาสตร ์
อ.ณัฐกานต์  ตั้งวนาไพร วท.ม.การจัดการการบิน, วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
อ.ทิฆัมพร  อรุณศรีประดิษฐ์ วท.ม.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม, วท.บ.วนศาสตร์ 
อ.มนูญ  มนูขจร M.P.M., บธ.บ.การจดัการทั่วไป 
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ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร  (Bangkok Campus) 
 

ผู้บริหารศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง 
อ.เสรมิศรี  เจมิประไพ ผู้อ านวยการศูนย ์
อ.กิตติศักดิ์  สิงหส์ูงเนิน รองผู้อ านวยการศูนย ์
อ.อัญชลี  เยาวราช รองผู้อ านวยการศูนย ์

 
คณาจารย์ประจ าศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์ กศ.ด.หลักสูตรและการสอน,  

วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,  
ศษ.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์, บธ.บ.การจัดการทั่วไป 

อ.กิตติศักดิ์  สิงหส์ูงเนิน วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,  
คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์

อ.ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน ์ บธ.ม.การตลาด, นศ.บ.นิเทศ 
อ.ธีรพงษ์  น้อยบุญญะ ศศ.ม.รัฐศาสตร์,  ศศ.บ.รัฐศาสตร ์
อ.ประวิทย์  ธงชัย M.A.Linguistics, ศน.บ.ภาษาอังกฤษ 
อ.ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนานิภาส วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร,์ 

คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
อ.ปัทมา  รื่นสุข ศศ.ม.ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสือ่สารนานาชาติ,  

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
อ.ปิญชาน์  สงวนเกียรต ิ ศศ.ม.รัฐศาสตร์, ศศ.บ.รัฐศาสตร ์(การบริหารรัฐกิจ) 
อ.ร้อยตรสีมชาย  ประกิตเจริญสุข บธ.ม.การจดัการ, บธ.บ.การจัดการทั่วไป,  

รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์
อ.ศรินธร  ไชยรตัน ์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ, บธ.บ.การตลาด 
อ.ศศิธร  จันทมฤก ค.ม.การศึกษาปฐมวัย,  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
อ.เศรษฐพงศ์  วงษ์อินทร์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ, วท.บ.สถิติประยุกต์ 
อ.เสริมศรี  เจิมประไพ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา, BSE.Home Economic 
อ.อัญชลี  เยาวราช บธ.ม.การตลาด, บธ.บ.การจดัการทั่วไป 
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ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว  (Sakaeo Campus) 
 

ผู้บริหารศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 

 
อ.ดร.เปรมจติร  บุญสาย ผู้อ านวยการศูนย ์

 

คณาจารย์ประจ าศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ดร.โกมล  จันทวงษ์ ปร.ด.การศึกษาและการพัฒนาสังคม, กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว, 

กศ.บ.สังคมศึกษา 
อ.ดร.เปรมจติร  บุญสาย กศ.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา, กศ.ม.ชีววิทยา, กศ.บ.ชีววิทยา 
อ.กานต์มณี  ไวยคุรฑ บธ.ม.บริหารธุรกิจ, ศศ.บ.การจดัการทั่วไป 
อ.จุฑามาศ  ทองมูล พบ.ม.เทคโนโลยีการบริหาร(การจดัการประยุกต์), 

ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
อ.มนตรี  ชินสมบรูณ ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์),  

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 
อ.วณิชชา  จิตธรรมมา ศศ.ม.รัฐศาสตร์การปกครอง, ศศ.บ.รัฐศาสตร ์
อ.วรภร  อ่ิมเย็น บธ.ม.การบญัชีบริหาร, บธ.บ.การบัญช ี
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ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2506 
………………............................................. 

 
กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบให้เหมาะสม

จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2506”  
2. ตั้งแต่วันใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับ

การสอบไล่และผู้เข้าสอบไล ่พ.ศ. 2491 และบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ระเบียบนี้ได้
ก าหนดไว้แล้วหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ 

3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้เข้าสอบทุกประเภทที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ผู้เข้าสอบ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 4.1 การแต่งกาย ถ้าเป็นนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ้าเป็นผู้สมัครสอบต้องแต่งกาย

ให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
 4.2 ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรู้ว่าสถานที่สอบอยู่ ณ ที่ห้องใดเพื่อมิให้เกิด

ความขลุกขลัก และหาที่สอบไม่พบในวันเร่ิมสอบ 
 4.3 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด 

ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือแล้ว
15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น 

 4.4 ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
 4.5 ไม่น าเอกสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ 
 4.6 นั่งประจ าโต๊ะตามที่ก าหนดไว้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้ 
 4.7  ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการสอบ และค าสั่งของผู้ก ากับการสอบ 
 4.8 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน 
 4.9 ไม่ติดต่อหรือพูดจากับผู้หนึ่งผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็นให้แจ้ง  

ผู้ก ากับการสอบ 
 4.10 ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 4.11 ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ และไม่กระท าการใดๆ อันเป็น

การรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชา
นั้นไม่ได้ 

 4.12 ไม่น ากระดาษส าหรับเขียนตอบที่ผู้ก ากับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ 

 



 
 

 
46 

5. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการฝุาฝืนระเบียบ ข้อ 4 หรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด 
เมื่อได้สอบสวนแล้ว ประธานกรรมการ หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการสอบมีอ านาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบ
วิชานั้น หรือสั่งไม่ตรวจค าตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะวิชาก็ได้ 

 ถ้ากระท าการดังกล่าวในวรรคต้นเข้าลักษณะร้ายแรง อาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบต่อไปอีกก็ได้ 
 ถ้าผู้กระท าการฝุาฝืนระเบียบ หรือพยายามกระท าทุจริตในการสอบเป็นข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามกฎหมายอีกโสดหนึ่ง 
6. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ประธานกรรมการ 

หรือผู้อ านาจหน้าที่ในการจัดการสอบสั่งไม่ตรวจค าตอบและถือว่าผู้นั้นสอบตกทุกวิชาในการสอบคราวนั้น 
 ถ้าผู้กระท าการทุจริตในการสอบเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือว่าเป็นการประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสอบสวนเพื่อไล่ออกหรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายอีกโสดหนึ่ง 
7. ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันให้สันนิษฐานไว้ก่อน

ว่าผู้นั้นได้สมคบกันกระท าการทุจริต 
 
 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2506 

 
 

ปิ่น  มาลากุล 
(หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล) 

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548 

............................................. 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548”  
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้  
  “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือ สถานศึกษา
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  
  “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืนระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา  
  “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน  
 ข้อ 5.  โทษส าหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กระท าความผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 

(1) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ท าทัณฑ์บน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูล 
(4) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ข้อ 6. ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษ 
ด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย  
  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี
ของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป  
  ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา  
 ข้อ 7. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง  
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 ข้อ 8.  การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ  
  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย  
 ข้อ 9. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการลงคะแนนความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษาแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน  
 ข้อ 10. ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ใช้ในกรณีนักเรียนและนักศึกษากระท า
ความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 ข้อ 11. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2548  

 
 

(นายอดิศัย  โพธารามิก) 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. 2548 
............................................. 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 อัน

เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 31  มาตรา 34  มาตรา 35  มาตรา 36  มาตรา 39  มาตรา 48  และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี้ 
(1) หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
(2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(3) พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด 
(4) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือ           

ยาเสพติด 
(5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือการท าการใด ๆ อันน่าจะ

ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว  ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
(8) เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี 
(9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่ หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ

เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ข้อ 2  ใหโ้รงเรียนหรือสถานศึกษา ก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 
 
 
      จาตุรนต์  ฉายแสง 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

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

 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551  จึง
ตราข้อบังคับ 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 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการเป็นส าคัญ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนนอกเวลาราชการเป็นส าคัญ 
  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการเป็นส าคัญ 
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  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการเป็นส าคัญ 
  “หน่วยกิต” หมายถึง  มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา 
 ข้อ 5 ผู้ใดเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ต่อไป 
 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 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใช้ระบบทวิภาคโดยปีการศึกษาหนึ่ง
แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาปกติ  2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  มีระยะเวลาเรียน 
แต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 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 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 
 ข้อ 10 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
90 หน่วยกิต 
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  10.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
   10.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 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) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (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) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 6 ปีการศึกษา 
    (3)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 12 ปีการศึกษา 
    (4)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 15 ปีการศึกษา 
  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 
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   11.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 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 าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  13.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  13.3  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  13.4 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 ข้อ 14 การรับนักศึกษา 
  14.1 การรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบหรือการคัดเลือกด้วย
วิธีพิจารณาความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระดับคณะและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 
  14.2  มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเรียนบางรายวิชาและ
น าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้นั้นสังกัดได้ โดยลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษา   
 ข้อ 15  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  15.1  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา ต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา โดยส่งหลักฐานและช าระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา
เพื่อการจัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  15.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาแต่ไม่มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  15.3  ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อ 
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว 
  15.4  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภทการศึกษาใด
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น 
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 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 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ส าหรับนักศึกษาประเภทนั้น 
 ข้อ 19  การเปลี่ยนหลักสูตร 
  19.1  นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณบดี ส่วนการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรข้ามคณะให้ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะที่เกี่ยวข้อง
และให้ได้รับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  
  19.2 นักศึกษาที่เปลี่ยนหลักสูตรจะต้องมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ภาคการศึกษา  
 ข้อ 20  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 
  20.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับ และมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะที่ขอเข้าศึกษานั้น 
  20.2  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
   20.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 13 
   20.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม 
   20.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้ถูกพักการเรียน 
  20.3  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 ข้อ 21  นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษา เม่ือ 
  21.1 ตาย 
  21.2  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก 
  21.3 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ 33 
  21.4  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 
   การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   21.4.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
   21.4.2 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้วไม่ช าระค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
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   21.4.3  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 13 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   21.4.4 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อลงทะเบียนเรียนและ
มีผลการเรียนแล้ว 2 ภาคการศึกษาปกติหรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อลงทะเบียนเรียน 
และมีผลการเรียนแล้ว  4 ภาคการศึกษาปกตินับแต่วันเข้าเรียนและในทุก ๆ สองภาคการศึกษาปกติถัดไป
ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษให้นับการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษารวมเข้าด้วย 
   21.4.5 เมือ่ได้ลงทะเบียนเรียนครบก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 11 
   21.4.6 นักศึกษาไม่ผ่านการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพเป็นคร้ังที่ 2     
 ข้อ 22  นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยไม่ได้กระท าผิดทางวินัยหรือไม่ได้พ้นสภาพ
นักศึกษาเพราะมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้โดยได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ 
                        

หมวด 4 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียน 
  23.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
ด าเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้     
   วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานที่  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 
   นักศึกษาที่ลงทะเบยีนล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่มหาวทิยาลัยประกาศก าหนด 
  23.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนต่อมหาวิทยาลัย 
  23.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในภาคการศึกษานั้นเป็นจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   
  23.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดจะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
จากคณบดี  แต่ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ 
หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
  23.5 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษาจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ารายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนมีข้อก าหนดว่าต้องเรียน
รายวิชาอื่นก่อน  นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้รายวิชาที่ก าหนดนั้นก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ประสงค์ นั้นได้  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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  23.6 นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาละไม่เกิน 22 หน่วยกิต และนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต    
   ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณบดี 
เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อนได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  
ภาคการศึกษาละ 25 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และไม่เกินภาคการศึกษาละ 16 หน่วยกิตส าหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ   
  23.7 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นคณบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาภาคพิเศษ
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคปกติหรือให้นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนบางรายวิชา
ที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้ แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
  24.1 การลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 
  24.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิต รายวิชาที่เรียนนั้น
และนักศึกษาต้องระบุในบัตรลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
  24.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชา
เป็นพิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข้อ 25 การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน   
  25.1 การขอถอน ขอเพิ่ม และการขอยกเลิกรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนก่อน   
  25.2 การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ  23.5 และข้อ 23.6  
  25.3 การขอยกเลิกรายวิชาใด ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการสอบประจ า
ภาคการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห ์  
 ข้อ 26 การขอคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วย
การรับและจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา  
 ข้อ 27  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  27.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ที่ว่าด้วยวินัยนักศึกษา จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด  
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
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  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 เจ็บปุวยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานัน้ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   28.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา   
  28.2 นักศึกษาที่ต้องการลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของภาคการศึกษา
ที่ลาพักการเรียน 
   การอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี   
   นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีได้ไม่เกิน 1  ภาค
การศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบก าหนดพัก
การเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่และต้องได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย   
  28.3  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมเข้าในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  28.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีแล้วจึง
จะกลับเข้าเรียนได้  
 ข้อ 29 นักศึกษาที่ประสงค์ขอลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการลาออกจะสมบูรณ์ 
 

หมวด 5 
การวัด และประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 30 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ แต่ทั้งนี้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป แต่
ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกรรมการระดับ
คณะก่อน  
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 ข้อ 31 ให้มีการวัดผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหว่างภาคการศึกษา 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลของแต่ละหลักสูตร  
 ข้อ 32 การประเมินผลการศึกษา ให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมินและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ระดับคณะ   
  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 ในกรณีทีไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับได้ให้ประเมิน โดยใช้สัญลักษณ์  ดังนี้
   สัญลักษณ์ ความหมาย    
    P         ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Pass)   
    NP         ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (No Pass)  
    I        ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 
    W         การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
    Au         การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 
  32.3  การให้  F กระท าในกรณีต่อไปนี้ 
   32.3.1 นักศึกษาสอบตก 
   32.3.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ 
   32.3.3 นักศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 30 
   32.3.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ   
  32.4 การให้  P กระท าได้ในการให้คะแนนรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตหรือใน
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ และผลการเรียนในรายวิชานั้น  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
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  32.5 การให้ I ในรายวิชาใดกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 30 แต่ไม่ได้สอบ เพราะปุวย
หรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
   32.5.2 ผู้สอนและคณบดีเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เนื่องจากนักศึกษา 
ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ 
    นักศึกษาที่ได้ I จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยน 
I ให้เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้ผู้สอนประเมินผลจากคะแนนที่มีอยู่และ
ด าเนินการส่งผลการเรียนภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษานั้น ในกรณีที่ผู้สอนไม่ด าเนินการ
ภายในเวลาที่ก าหนดและเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความบกพร่องของนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยน I เป็น F 
หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ในกรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติให้
ขยายเวลาต่อไปได้ 
  32.6 การให้  W  ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  
   32.6.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามข้อ 25.3 
   32.6.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 28  
   32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น  
   32.6.4 นักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน I เพราะเหตุตามข้อ 32.5.1 และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ท าการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนและครบก าหนดเวลาที่ก าหนดให้สอบแล้วแต่เหตุ
ตามข้อ 32.5.1 นั้น ยังไม่สิ้นสุด 
  32.7 การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที ่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้
ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ 24    
  32.8 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าเพื่อแก้ผลการเรียนที่ตกหรือเรียนแทน
เพื่อเพิ่มผลการเรียนในรายวิชาใด  ให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับที่ได้รับของทุกรายวิชาที่มีระบบการ
ให้คะแนนเป็นค่าระดับมารวมค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย   
  32.9 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น   
  32.10 ค่าระดับเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง
และหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 3 ต าแหน่ง 
และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
  32.11 ค่าระดับเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละรายวิชา  
ที่เรียนทั้งหมดตามข้อ 32.8 เป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 3 ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง     
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  32.12 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้  I เท่านั้น  
 ข้อ 33 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน  
  รายวิชาใดที่นักศึกษาได้  F หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ถ้าเป็นวิชาบังคับ
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือถ้าเป็นวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันแทนก็ได้   
 

หมวด 6 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 34  นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  
  34.2 สอบได้รายวิชาครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
  34.4  มีเวลาเรียนเป็นไปตามข้อ 9  
 ข้อ 35  กรณีนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อท าค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 11 
 ข้อ 36 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้  
  36.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และ
เรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ไม่น้อยกว่า 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  
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  36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้ 
   36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลา
ในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 6 หรือ 7 ภาคการศึกษา 
ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   36.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลา
ในการศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 11 หรือ 12 
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   36.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลาใน
การศึกษา 9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 14 หรือ 15 
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 37  นักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตและยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม 
ข้อ 38  ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา

หรือปริญญาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ข้อ 39  มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญา

ต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 34 เพื่อเสนอชื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  22  ธันวาคม  2551 
 

 
                       (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 

                                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                          ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 

พ.ศ. 2549 
............................................. 

 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549” 
 ข้อ 2  บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  

ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

ข้อ 5  การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา           
 5.1 การเรียนจากสถาบันการศึกษา 
  5.1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
   (1)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
   (2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
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   (3)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือ
เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ระดับผลการประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่
ประเมินผลเป็นค่าระดับ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นก าหนด 

   (4)  นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสาม
ในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

   (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่าง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   (6) กรณีการยกเว้นในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) รายวิชาที่ขอยกเว้น 
ต้องไม่เป็นรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่าควรจัดให้เรียน 2 
ปีแรกในระดับปริญญาตรี เว้นแต่รายวิชานั้นหลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

   (7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกในระเบียนการเรียนของนักศึกษา  
โดยใช้อักษร P 

  5.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
   (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ

เทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   (2)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
   (3)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือ

เทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
   (4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสาม

ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
   (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะ

ไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี

การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 5.2 การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
  5.2.1 การเทียบความรู้จากประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา

ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
  5.2.2 การประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ท าได้

โดยวิธีต่อไปนี้ 
   (1) เสนอเอกสารทางการศึกษาหรือผลงาน และทดสอบความรู้ 
   (2)  อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
ข้อ 6 ก าหนดเวลาการเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาที่ได้เรียนจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น จะต้องยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิด          
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 

 ส าหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณ์สามารถท าได้ในทุกภาคการศึกษา 
 นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 
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ข้อ 7  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การนับจ านวน        
ภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

 7.1 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 
22 หน่วยกิต เป็น  1 ภาคการศึกษา 

 7.2  นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคพิเศษให้นับจ านวนหน่วยกิตไม่เกิน 12 
หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 

 7.3 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1         
ภาคการศึกษา  

ข้อ 8  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา  

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณามีความเห็นการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเว้นรายวิชาแล้วเสนออธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

ข้อ 10 ให้ใช้ระเบียบนี้ กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป  
ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา

จากการใช้ระเบียบนี้ 
ประกาศ ณ  วันที่  18  มีนาคม  2549                                    

 
 

   (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

      ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

พ.ศ. 2549 
............................................. 

 
เพื่อให้การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดย
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549” 

ข้อ 2 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี 
ข้อ 4 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร 
 (2)  วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร 
 (3) ใบรับรองผลการศึกษา 
 (4)  ใบรับรองคุณวุฒิ 
 (5)  ใบรายงานผลการศึกษา 
 (6) ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
ข้อ 5 แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4 ให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
ข้อ 6 ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์

หลักฐานแสดงผลการศึกษา โดยจัดให้มีบัญชีรับจ่ายเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ 
ข้อ 7 ให้นายทะเบียนเป็นผู ้รับผิดชอบและด าเนินการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ 8  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้ถือเอาวันที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของ

นักศึกษาว่าครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
และข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสร็จสิ้นเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา  
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ข้อ 9 การออกประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร 
 (1) มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรให้เมื่อ

ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 (2) ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรให้ประทับตราดุนของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 10 การออกวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 
 (1) มหาวิทยาลัยมีอ านาจออกวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ เข้ารับอบรมหลักสูตรการอบรม 

ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและมีเวลาการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 
 (2) มหาวิทยาลัยมีอ านาจออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัย  

สังคม และประเทศชาติ 
 (3)  ให้อธิการบดีและผู้อ านวยการฝึกอบรม ลงนามในวุฒิบัตร และให้อธิการบดีลงนาม

ในเกียรติบัตรพร้อมทั้งประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 11 การออกใบรับรองผลการศึกษา 
 (1)  มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาครบถ้วนตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 (2) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง 

และอธิการบดี  หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 12 การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
 (1) โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้ที่

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้วแต่ยังไม่ได้รับ  
ใบประกาศนียบัตร หรือใบอนุปริญญาบัตร หรือใบปริญญาบัตร 

 (2) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายผู้ขอใบรับรอง  และ
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 การออกใบรายงานผลการศึกษา  
 (1) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้ก าลังศึกษาอยู่ หรือผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
 (2) ใบรายงานผลการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ให้รายงานผลการศึกษาถึงภาค

การศึกษาที่ทราบผลการศึกษาแล้ว 
 (3) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนและอธิการบดี หรือรองอธิการบดี

ที่ได้รับมอบหมาย  ลงนามและประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
 (1) ในกรณีที ่ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรสูญหายหรือช ารุด  

จนใช้การไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร  
 (2) ในกรณีที่ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย หรือช ารุดจนไม่สามารถจะออก 

ใบรายงานผลการศึกษาได้ ถ้าผู้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่น แสดงผลการศึกษา ซึ่งอธิการบดีพิจารณา
เห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไม่ต้องลงรายละเอียดผลการศึกษาแต่ให้  
ผู้ออกใบส าคัญดังกล่าว หมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐานแสดงผลการศึกษา สูญหาย   

 (3)  ใบแทนทุกฉบับให้นายทะเบียน และอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม
และประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 15 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4(3) ข้อ 4(4) ข้อ 4(5) และข้อ 4(6) ให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

 (1) ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ชุดละ 100 บาท 
 (2) ระดับปริญญาโท ชุดละ 300 บาท 
 (3) การศึกษา ระดับปริญญาเอก ชุดละ 500 บาท 
 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4(3) และข้อ 4(4) ครั้งแรก ไม่เก็บ

ค่าธรรมเนียม 
ข้อ 16 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องขอรับหลักฐานประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร  

ภายในก าหนด 3 เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากพ้นก าหนดดังกล่าวต้องเสียค่าเก็บรักษา
จ านวน  100  บาท 

ข้อ 17 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้   และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ  วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2549              
          

 
 

     (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ   

พ.ศ. 2549 
............................................. 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 3/2549  เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2549  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี          
ภาคปกติ พ.ศ. 2549 ” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  หรือข้อบังคับอื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี ้

 “ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลา 
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษานั้นจนถึงเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่ 

 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยเรียนในวันราชการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษา
ที่  2  ของแต่ละปี 

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ  วิธีการเรียน  ควบคุมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 5 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9  
หน่วยกิต   และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ 6 เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอน 8 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นให้จัด 
6  สัปดาห์ และต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ ากว่า 16 คาบ ต่อหนึ่งหน่วยกิต 

ข้อ 7 การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 8 นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ
ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษก็ได้ 
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 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 
 (1)  วิชาปรับพืน้ฐาน  (Prerequisite) 
 (2)  วิชาที่ผลการเรียนเป็น  F  หรือ ไม่ผ่าน 
 (3)  วิชาที่ต้องเรียนเป็นภาคเรียนสุดทา้ย เพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
 (4)  วิชาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบยีบนี้  และมีอ านาจวนิิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจาก
การใช้ระเบียบนี ้   

 ประกาศ ณ  วันที่  18  มีนาคม  2549                     
 
 

                           (นายมชียั  ฤชุพันธุ)์ 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

     ในพระบรมราชปูถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา 
ระดับปรญิญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

พ.ศ. 2553 
………………………………………… 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ                           
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (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  ค่าธรรมเนียมสาขาวชิา 

  5.1.2.1  สาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
สาขาการบัญช ีและสาขารัฐประศาสนศาสตร์       1,000    บาท 

  5.1.2.2  สาขานิติศาสตร ์                         3,500    บาท 
  5.1.2.3  สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์    20,250    บาท 
  5.1.2.4  สาขาวิทยาศาสตร ์      2,000    บาท 
  5.1.2.5  สาขาการจัดการการบนิ 19,000  บาท 
 5.1.3  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย      4,000    บาท 
 
 

 



 
 

 
74 

 ในกรณีที่นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชาตามข้อ 5.1.2 และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,500 บาท 

5.2   นักศึกษาภาคพิเศษ 
 5.2.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป   2,000   บาท 
 5.2.2  ค่าธรรมเนียมสาขาวชิา 
  5.2.2.1  สาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 

 สาขาการบัญช ีและสาขารัฐประศาสนศาสตร ์     1,000   บาท 
  5.2.2.2  สาขานิติศาสตร ์              6,000   บาท 
  5.2.2.3  สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์      22,000   บาท 
  5.2.2.4  สาขาวิทยาศาสตร ์   2,000   บาท 
  5.2.2.5  สาขาการจัดการการบนิ 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 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.2.2 และให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  1,500   บาท 

ข้อ  7  นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนที่หน่วยให้บริการทางการศึกษาและศูนย์
การศึกษาให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นค่าบ ารุงหน่วยให้บริการทางการศึกษาเพิ่มจากการเรียก
เก็บตามข้อ  5 หรือข้อ 6 แล้วแต่กรณีอีกเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

1.  หน่วยให้บริการทางการศึกษาเซียร์รังสิต             2,000   บาท 
2.  หน่วยให้บริการทางการศึกษาแก่งคอย          2,000   บาท 
3.  หน่วยให้บริการทางการศึกษากบินทร์บุร ี   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 แตไ่ม่เกิน  1,500  บาท 
            8.1.2  นักศึกษาภาคพิเศษ วันละ  30  บาท  แต่ไม่เกิน  2,000  บาท 
     8.2  ค่ารักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา 
 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 านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
  

  ประกาศ  ณ  วันที่ 5 กรกฎาคม  2553 
 
 
 
                             (รองศาสตราจารย์  ดร. สมบัติ  คชสิทธิ์)  
                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  
                                                   ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ 
ระดับปรญิญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยว 

............................................. 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย การรับ และจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  
และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2550  และโดยความเห็นของของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  
1/2550 เมื่อวันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม        
เรียกเก็บไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  ประกาศนี้ใช้ส าหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 
ข้อ  2  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา เป็นค่าขึ้นทะเบียน

นักศึกษา ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และค่าเอกสารคู่มือการศึกษา รวม  500  บาท 
ข้อ  3  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 

3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป  2,000 บาท 
3.2 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 6,000 บาท 
3.3  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย   4,000 บาท 
ในกรณีที่นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา 3,000 บาท และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,500 บาท 
ข้อ 4 นักศึกษาที ่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที ่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา 3,000  บาท และให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียน         
เหมาจ่าย 1,500 บาท 

ข้อ  5  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี 
5.1 ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าก าหนด วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน          

1,500 บาท 
5.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ  500  บาท 
5.3 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ           

500 บาท 
5.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยภาคการศึกษาละ          

3,000 บาท 
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ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  1  ปี  การศึกษา  2551  เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
 
 
 
                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ   วงษ์อินทร์) 

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
     ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ 

ระดับปรญิญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยว 
............................................. 

 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับ และจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี 
และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2550 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
1/2550 เมื่อวันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียก
เก็บไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ใชส้ าหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551  เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา  เป็นค่าขึ้นทะเบียน

นักศึกษา   ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และค่าเอกสารคู่มือการศึกษา  รวม  500  บาท 
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและคา่ลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 

3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป   2,000 บาท 
3.2  ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  6,000 บาท 
3.3  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย    4,000  บาท 
ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนที่ศูนย์ให้การศึกษานอกมหาวทิยาลัยให้เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เป็นคา่บ ารุงศนูย์การศึกษาเพิ่มจากการเรียกเก็บตามข้อ 3.1 – 3.3  อีก  ดังนี้ 
1)  ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ รังสิต  2,000 บาท 
2)  ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย  2,000 บาท 
3)  ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุร ี  2,000 บาท 
4)  ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์  2,500 บาท 
5)  ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว  2,000 บาท 
6)  ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 1,500 บาท 

ข้อ 4 นักศึกษาที ่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที ่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา 3,000  บาท  และให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียนเหมา
จ่าย 1,500  บาท 

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนที่ศูนย์ให้การศึกษานอกมหาวิทยาลัยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา เป็นค่าบ ารุงศนูย์การศึกษาเพิ่มจากการเรียกเก็บตามข้อ 4 อีกดังนี้ 

1)  ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ รังสิต  2,000 บาท 
2)  ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย  2,000 บาท 
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3)  ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุร ี  2,000 บาท 
4)  ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์  2,500 บาท 
5)  ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว  2,000 บาท 
6)  ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 1,500 บาท 

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี 
5.1 ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าก าหนด วันละ 30 บาท แต่ไม่เกิน 

2,000 บาท 
5.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ  1,000  บาท 
5.3 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 

1,000 บาท 
5.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ภาคการศึกษาละ 

3,000 บาท 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2551  เป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
 
  
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
   ในพระบรมราชปูถัมภ์  จังหวดัปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา 
ระดับปรญิญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554 
......................................................... 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์         

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554”  

ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้ท้ายข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาตรี (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” 
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           ข้อ  5  ให้เพิ่มเติมข้อ 5.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 ดังนี้  
            “5.2.2.6  สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน   25,000  บาท” 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
                                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   คชสทิธิ์) 
                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
                                                      ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                           
เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 3) 
............................................. 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี 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 และโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 3)” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาเข้าใหม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็น
ต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 5.1.2.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5,000 บาท” 
 ข้อ 4  ให้ยกเลิกความในข้อ 5.2.2.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา           
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “สาขาวิศวกรรมศาสตร์  5,000 บาท” 
 ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ดังนี้ 

“5.1.2.7    สาขาเทคโนโลยี  3,000 บาท 
  5.1.2.8    สาขาศิลปกรรมศาสตร์  1,000 บาท 
  5.1.2.9    สาขานิเทศศาสตร์  1,000 บาท 
  5.1.2.10  สาขาเศรษฐศาสตร์  1,000 บาท 
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  5.1.2.11  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  3,000 บาท” 
ข้อ 6 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
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) 
       อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  

                                             ในพระบรมราชปูถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
เรื่อง  การเก็บเงินค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา และค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม) 

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

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียม 
หอพัก อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 และข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัย จึงประกาศ
หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพักในห้องพักนักศึกษา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์      
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2  ในประกาศนี้ 
 “หอพัก” หมายความว่า หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 “ค่าบ ารุงหอพัก” หมายความว่า เงินซึ่งได้รับช าระเพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าอยู่ภายในหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยก าหนดจ่ายเป็นภาคการศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ ช าระเงินค่าบ ารุงหอพักได้ที่ฝุายการเงิน 
  “ค่าธรรมเนียมหอพัก” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากบุคคลภายนอกเมื่อ
บุคคลภายนอกเข้าพักในหอพัก ช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักได้ที่ฝุายการเงิน 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าอยู่ในหอพัก 
  “บุคคลภายนอก” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่ ไม่ใช่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักในหอพัก 
        ข้อ 3  นักศึกษาที่เข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย จะต้องช าระเงินค่าบ ารุงหอพักตามที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตราห้องละ 12,000 บาท ต่อภาคเรียน 

ข้อ 4  นักศึกษาที่เข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องช าระค่าประกันของเสียหายคนละ 
1,000 บาท และค่าประกันกุญแจคนละ 100 บาท 
 ข้อ 5  นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมหอพักในอัตรา คนละ 200 บาท/วัน (รวมค่าซักผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอนและผ้าห่ม) 
 ข้อ 6  นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้าพักจะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ 7  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
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 ข้อ 8 ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานส านักสิทธิ
ประโยชน์เป็นผู้รับวินิจฉัยชี้ขาด 
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เรื่อง  การคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม) 
พ.ศ. 2555 

............................................. 
 
 เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ด้านการคืนเงินค่าประกันหอพัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม ีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายการเข้าพักของ
มหาวิทยาลัย ส านักสิทธิประโยชน์จึงก าหนดแนวปฏิบัติและเงื ่อนไขในการคืนเงิน ค่าบ ารุงหอพัก
นักศึกษาและค่าประกันหอพัก ดังนี้ 
 

 1.  ค่าบ ารุงหอพัก หมายความว่า เงินซึ่งได้รับช าระเพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าอยู่ภายในหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยก าหนดจ่ายเป็นภาคการศึกษาใน               
ปีการศึกษานั้นๆ นักศึกษาหอพักช าระค่าบ ารุงหอพักได้ที่ฝุายการเงิน  
 2.  ค่าประกันหอพัก หมายความว่า เงินซึ่งได้รับช าระเพื่อเป็นการประกันความเสียหายใน
ทรัพย์สินของหอพักซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้ นๆ รวมทั้งค่าประกันกุญแจ 
นักศึกษาหอพักช าระค่าประกันหอพักได้ที่ฝุายการเงิน 
 3.  มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันหอพัก เฉพาะกรณีที่นักศึกษาไม่กระท าความเสียหายใน
ทรัพย์สินของหอพัก  ซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆ  นักศึกษาหอพักรับเงิน        
ค่าประกันหอพักคืนได้ที่ฝุายการเงิน 
 4.  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาได้รับสิทธิให้เข้าพัก
ในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้ว  และภายหลังนักศึกษาได้ท าให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของหอพัก         
ซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆ ตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น  
 5.  การได้รับสิทธิให้เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ให้นับจากวันที่ช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก             
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 6.  ในกรณีที ่นักศึกษาจะย้ายออกจากหอพักของมหาวิทยาลัยระหว่างภาคเรียน นักศึกษา          
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที ่ประจ าหอพักล่วงหน้า 15 วัน เพื ่อส ารวจความเสียหายในทรัพย์สินของหอพัก               
มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกันของเสียหายให้กับนักศึกษา  
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 7.  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
8.  ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานส านักสิทธิ

ประโยชน์เป็นผู้รับวินิจฉัยชี้ขาด 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 
 

 
             (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการช าระค่าไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา (เพิ่มเติม) 

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

 
  เพื่อให้การใช้ไฟฟูาภายในหอพักนักศึกษาและการช าระเงินค่าไฟฟูาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟูาใน
ห้องพักนักศึกษาอย่างประหยัด   
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  4 และข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  
มหาวิทยาลัยจึงประกาศหลักเกณฑ์วิธีการช าระเงินค่าไฟฟูาและอัตราค่าไฟฟูาในห้องพักนักศึกษาไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

“ฝุายการเงิน” หมายถึง ฝุายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม -
ราชูปถัมภ์ 

“หอพักนักศึกษา” หมายถึง หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ 

“ห้องพักนักศึกษา” หมายถึง ห้องพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
“ค่าไฟฟูา” หมายถึง ค่าไฟฟูาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา โดยค านวณจากหน่วยไฟฟูาที่ใช้ 

 ข้อ 2  ให้เรียกเก็บเงินค่าไฟฟูาจากนักศึกษาที่อยู่หอพักนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟูาประจ าห้องนักศึกษา  โดยให้นักศึกษาช าระเงินค่าไฟฟูาเป็นรายเดือน  
 ข้อ 3  วิธีการช าระเงินค่าไฟฟูา ให้นักศึกษาหอพักช าระเงินค่าไฟฟูาเป็นเงินสดที่ฝุายการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 4  อัตราค่าไฟฟูาในห้องพักนักศึกษา อัตราค่าไฟฟูาหน่วยละ  5  บาท 
 ข้อ 5  นักศึกษาต้องช าระเงินค่าไฟฟูาให้เรียบร้อยก่อนปิดภาคเรียน  หากไม่ช าระเงินตามก าหนด  
มหาวิทยาลัยคิดค่าปรับช าระเงินค่าไฟฟูาล่าช้า ในอัตราวันละ 10 บาท และหากถึงก าหนดวันลงทะเบียน
ของภาคเรียนถัดไป นักศึกษายังมียอดค้างช าระค่าไฟฟูา มหาวิทยาลัยจะระงับการลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ 6  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
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         ข้อ 7  ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  ให้ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงานส านักสิทธิประโยชน์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ.  2555 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
93 

 
 
 

 



 

 

 
94 

 
 
 



 

 

 
95 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
96 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
97 

 
 
 
 
 



 

 

 
98 

 
 
 
 
 



 

 

 
99 

 



 

 

 
100 

 



 

 

 
101 

 



 

 

 
102 

 
 



 

 

 
103 

 



 

 

 
104 

 



 

 

 
105 

 



 

 

 
106 

 



 

 

 
107 

 



 

 

 
108 

 



 

 

 
109 

 



 

 

 
110 

 



 

 

 
111 

 



 

 

 
112 

 



 

 

 
113 

 



 

 

 
114 

 



 

 

 
115 

 
 



 

 

 
116 

 



 

 

 
117 

 



 

 

 
118 

 
 



 

 

 
119 

 



 

 

 
120 

 



 

 

 
121 

 



 

 

 
122 

 



 

 

 
123 

 



 

 

 
124 

 



 

 

 
125 

 



 

 

 
126 

 
 
 
 
 



 

 

 
127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
128 

 
 
 
 
 



 

 

 
129 

 



 

 

 
130 

 



 

 

 
131 

 



 

 

 
132 

 



 

 

 
133 

 



 

 

 
134 

 



 

 

 
135 

 



 

 

 
136 

 
 
 
 
 



 

 

 
137 

 
 
 
 



 

 

 
138 

 
 
 



 

 

 
139 

 



 

 

 
140 

 
 



 

 

 
141 

 
 



 

 

 
142 

 
 
 
 
 



 

 

 
143 

 
 
 
 



 

 

 
144 

 



 

 

 
145 

 



 

 

 
146 

 
 

  



 

 

 
147 

 ค าอธิบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
 

 นักศึกษาทุกคนมีเลขประจ าตัว  11  หลัก  ตามที่ระบไุว้ในบัตรประจ าตัวนักศึกษา รายละเอียดของรหัส
และความหมายมีดังต่อไปนี้  ดังตัวอย่าง  56 –1 – 2 – 318 – 01 – 01 

 
รหัสประจ าตัว          56 1 2 318 01 01 
เลขหลักที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                     

 
 
 
 
 
  
           
  
 

 
 
หมายเหตุ นักศึกษาเข้าปี พ.ศ. 2556 
  นักศึกษาภาคปกตเิรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธาน ี
  ระดับปริญญาตรี  4  ปี 
  หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
  หมู่เรยีนที่ 1 
  ล าดับที่ของนักศึกษาในห้องเรียน  คือ 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่เร่ิมเข้าศึกษา   
(ใช้ตัวเลข 2 ตัวท้าย
ของ พ.ศ. ที่เร่ิมเข้า

ศึกษา 

ประเภทนักศึกษา
ภาคปกติหรือ           
ภาคพิเศษ 

ระดับการศึกษา รหัสสาขาวิชา   หมู่เรียน เลขที่นักศึกษา        
ในห้องเรียน 
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ค าอธิบายการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา หลักที่ 3 และหลักท่ี  4 
หลักที่ 3  แทนประเภทนักศึกษา (เป็นนักศกึษาภาคและเรียนอยู่ที่ไหน) 
เลข 0 แทนนักศึกษา ภาคปกต ิ เรียนที่ศูนย์กรุงเทพฯ 
เลข 1 แทนนักศึกษา ภาคปกต ิ เรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธาน ี
เลข 2 แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียน (ส-อ) ท่ีมหาวิทยาลัย จ.ปทุมธานี 
เลข 5 แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียน (ส-อ) ท่ีศูนย์สระแก้ว จ.สระแก้ว 
เลข 6 แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียน (จ-ศ ภาคค่ า) ที่ศูนย์กรุงเทพฯ 
เลข 7 แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียน (ส-อ) ท่ีศูนย์กรุงเทพฯ 
เลข E แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ ในโครงการจัดการศึกษาส าหรบัผูบ้ริหาร 
หลักที่ 4 ระดับการศึกษาของนักศึกษา 
เลข 2 แทนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  4  ปี 
เลข 5 แทนนักศึกษา ระดับปริญญาโท 
เลข 7 แทนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก 
เลข 8 แทนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  5  ปี 
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 คาบเวลาเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ 
 

คาบเรียน เวลา 

1 08.00 – 09.00 

2 09.00 – 10.00 

3 10.00 – 11.00 

4 11.00 – 12.00 

5 12.00 – 13.00 

6 13.00 – 14.00 

7 14.00 – 15.00 

8 15.00 – 16.00 

9 16.00 – 17.00 

10 17.00 – 18.00 

11 18.00 – 19.00 

12 19.00 – 20.00 

13 20.00 – 21.00 

14 21.00 – 22.00 
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ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 

ส าหรับนักศึกษา 
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หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแล ส่งเสริมพัฒนาการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยให้
นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมากที่สุด 
 

โครงสร้างการบริหารระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 หน้าที่ของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้การบริหารการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ จึงสามารถก าหนด
โครงสร้างการบริการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
   1. ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา  ได้แก่ 
  1.1 ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน 
  1.2 ให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
  1.3 ควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  1.4 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือเลือกเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการเรียน 
  1.5 ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้าและติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

นักศึกษา 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ 

คณะกรรมการการให้ค าปรึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการการให้ค าปรึกษา 

ระดับคณะ 
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  1.6 ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว่าการ
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ ไม่เหมาะสม 
  1.7 ให้การปรึกษาแนะน า หรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 
  1.8 ให้การปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ 
  1.9 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตรวจสอบเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนนระดับเฉลี่ยของ
นักศึกษา 
  1.10  ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง 
 2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา 
  2.1 ให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  2.2 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต เป็นต้น 
  2.3 ให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม และปัญหาการ
คบเพ่ือน 
  2.4 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
  2.5 ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาด้านอาชีพ เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมของงาน 
ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  2.6 ให้การแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 3. ด้านอ่ืนๆ 
  3.1 พิจารณาค าร้องต่างๆ ของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  3.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายการเงิน เพ่ือช่วยเหลือและเพ่ือประโยชน์ของ
นักศึกษา 
  3.3 ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
  3.4 เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือใช้กับแฟ้มระเบียน
สะสมของนักศึกษา 
  3.5 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์  และ
มหาวิทยาลัย 
  3.6 ให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการ
น าไปแสดงแก่ผู้อ่ืน 
  3.7 ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.8 ในกรณีที่นักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม อาจารย์
ที่ปรึกษาต้องตักเตือน 
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                       แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา 
 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 นักศึกษา    ภาคปกติ     ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ....../.............. 
 เพศ     ชาย     หญิง 
 ชั้นปีที่    ปี 1     ปี 2     ปี 3    ปี 4 
      ปี 5     อ่ืนๆ............................................... 
สาขาวิชา....................................................หมู่เรียน.................................................................. 
สังกัดคณะ/วิทยาลัย 
      ครุศาสตร์      มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      เทคโนโลยีการเกษตร    วิทยาการจัดการ 
      เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      นวัตกรรมการจัดการ    อ่ืนๆ............................................... 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..................................................................................................................  
 
ตอนที่  2 ประเด็นความคิดเห็น 

 ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็น 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา      
1.1  ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องชัดเจนในด้านหลักสูตรและการเรียน      
1.2  ให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนและ              

หมั่นติดตามผลการเรียนสม่ าเสมอ 
     

1.3  ช่วยเหลือแนะน าเพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรียนวิชา
ต่างๆ 

     

1.4  พิจารณาดูแลการยื่นค าร้องต่างๆ ให้ค าแนะน าและ
เสนอแนะแนวทางในการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนได้
ถูกต้องตามระเบียบ 

     

1.5  จัดสรรเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งกรณีท่ัวไปและ          
กรณีพิเศษเมื่อนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ 

     

  

แบบ มรว.ทป.09 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา      
2.1  ให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชีพและ                       

การเรียนต่อในระดับสูงได้ 
     

2.2  ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์ สาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย 

     

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่างๆ       
3. ด้านอ่ืนๆ      

3.1  ให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัว      
3.2  ให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ      
3.3  ให้ค าปรึกษาเรื่องการปรับตัว และการคบเพ่ือน      
3.4  พร้อมรับฟังปัญหาของนักศึกษาด้วยความจริงใจ      
3.5  ใช้ค าพูดเหมาะสมในการให้ค าปรึกษา      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรและแผนการเรียน 
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คณะครุศาสตร ์
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี  5  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education  

                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. มีความรัก ความศรัทธา ในวิชาชีพครูปฐมวัย มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็น

แบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในวิชาชีพเดียวกัน
และบุคคลอื่นในชุมชนตลอดจนมีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์พัฒนาตนอยู่เสมอ 

2. มีความรู้ความสามารถ พัฒนาหลักสูตร และจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้
สอดคล้องกับพัฒนาการในทุกๆ ด้าน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

3. มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่าง
เหมาะสม 

4. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนให้เป็นบุคลากรวิชาชีพด้านวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง  มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 
2. คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก าหนด 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  172 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  55 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  6 หน่วยกิต 

 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก  81 หน่วยกิต 

 2.2.1  วิชาเอก  68 หน่วยกิต 
 2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต 
 2.2.3  วิชาเอกเลือก  7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ  3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3(3-0-6) 
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 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1023101 การพัฒนาทักษะการคิด  3(3-0-6) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน  2(1-2-3) 
 1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 2.1.3 วิชาชีพฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1      2(90) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2      2(90) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     5(450) 
 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    5(450)     
 2.2 กลุ่มวิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 1071101 การศึกษาปฐมวัย                                                   2(2-0-4) 

 
1071102 จิตวิทยาพฒันาการและการอบรมเลี้ยงดู 

เด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 

 
1071103    บุคลิกภาพ จริยธรรม และมนุษยสัมพันธส์ าหรับ 

ครูปฐมวัย  
 2(2-0-4) 

 1071301 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 

 1071302 การจัดประสบการณ์ภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

 1072301 การจัดประสบการณ์ทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

 1072302 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

 1072303   กิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

 
1072304 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ 

เด็กปฐมวัย                   
2(1-2-3) 

 1072401 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั  3(2-2-5) 

 1072402 การเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั   2(1-2-3) 

 1072404 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

 1073201 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                            3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 1073301 คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

 1073303 การส่งเสริมการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

 
1073312 การจัดประสบการณ์ด้านสิง่แวดล้อมศึกษาส าหรับ 

เด็กปฐมวัย                
2(1-2-3) 

 1073401 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  2(1-2-3) 

 1073402     สื่อส าหรับเด็กปฐมวัย                                          2(1-2-3) 

 1073601 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

 1073602 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

 1073701 การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวยั  2(1-2-3) 

 1074114 การจัดการศึกษาปฐมวัยในอุษาคเนย์  2(1-2-3) 

 1074115 การจัดประสบการณ์ทางภาษาองักฤษ  3(2-2-5) 

 1074312 การศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย                       3(2-2-5) 

 1074501 การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

 
1074513 วัฒนธรรมและภูมปิัญญาส าหรับการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย 
2(1-2-3) 

 1074701 การจัดการศึกษาระดับบริบาล  2(1-2-3) 

 1074712 การจัดและบริหารสถานพฒันาเด็กปฐมวัย                        2(1-2-3) 

 1074713 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย                                                              2(1-2-3) 

 1074901 การวิจัยในชัน้เรียนทางการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1074602 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
 1074912 การสัมมนาการศึกษาปฐมวยั  3(2-2-5) 
 2.2.3 วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 1072111 โรคเด็กและการป้องกัน   2(2-0-4) 

 1072112 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย   2(2-0-4) 

 1072413 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย   2(1-2-3) 

 1072415 หนังสือและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

 1073111 โครงการสุขภาพในสถานพฒันาเด็กปฐมวัย   2(2-0-4) 

 1073112 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย   2(2-0-4) 

 1073113 สวัสดิศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย    2(2-0-4) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 1073314 นาฏลลีาส าหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2-3) 

 1073315 การจัดประสบการณ์ทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 

 1074211 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาระดับบรบิาล                       2(1-2-3) 

 1074311 ภาษาส าหรับเด็กต่างวฒันธรรม         2(1-2-3) 

 1074412 คอมพิวเตอร์ส าหรับครูปฐมวัย   2(1-2-3) 

 1074512 เครือข่ายชุมชนกับการพฒันาเด็กปฐมวัย   2(1-2-3) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
              

ชั้นปีที่ 1 1  ่าคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ครูบังคับ 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 2(1-2-3) 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1071101* การศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4) 
 1071102A จิตวิทยาพฒันาการและการอบรมเลี้ยงดู 

เด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 

 
 1071103 บุคลิกภาพ จริยธรรม และมนุษยสัมพันธส์ าหรับ

ครูปฐมวัย 
2(2-0-4) 

 
 1072111 โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 22/25 
ชั้นปีที่ 1 2  ่าคการศึกษาที่  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูบังคับ 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1071301A กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับ 

เด็กปฐมวัย 
2(1-2-3) 

 
 1071302 การจัดประสบการณ์ภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1072302A ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 22/29 
 



 
 

 
165 

ชั้นปีที่ 2 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ครูบังคับ 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1072301* การจัดประสบการณ์ทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1072303A กิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1072401A นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 
 1072402* การเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 22/29 
ชั้นปีที่ 2 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูบังคับ 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1042001 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร์ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย์-คณิต 9000303 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลยี    
เอกบังคับ 1072304A การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ 

เด็กปฐมวัย 
2(1-2-3) 

 
 1073402* สื่อส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1074115 การจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษส าหรับ 

เด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 

 
รวมหน่วยกิต 22/28 
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ชั้นปีที่ 3 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ครูบังคับ 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1073201A หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
 1073301A คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1073303* การส่งเสริมการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 1073315 การจัดประสบการณ์ทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1073601 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 1074513 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาส าหรับการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย 
2(1-2-3) 

 1074701 การจัดการศึกษาระดับบริบาล 2(1-2-3) 
รวมหน่วยกิต 22/30 
ชั้นปีที่ 3 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูบังคับ 1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ครูเลือก 1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
เลือกเสร ี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1072112 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) 
 1073312 การจัดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับ

เด็กปฐมวัย 
2(1-2-3) 

 
 1073314 นาฏลีลาส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1073401* นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1073602 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1073701A การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
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ชั้นปีที่ 4 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 2(90) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1072404 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1074114 การจัดการศึกษาปฐมวัยในอุษาคเนย์ 2(1-2-3) 
 1074312 การศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 1074512 เครือข่ายชุมชนกับการพฒันาเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1074602 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 1074901* การวิจัยในชัน้เรียนทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/114 
ชั้นปีที่ 4 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูเลือก 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 2(90) 
เอกบังคับ 1074501A การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1074712 การจัดและบริหารสถานพฒันาเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1074713 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ปฐมวัย 
2(1-2-3) 

 
 1074912 การสัมมนาการศึกษาปฐมวยั 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 13/106 
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ชั้นปีที่ 5 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 
รวมหน่วยกิต 5/450 
ชั้นปีที่ 5 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450) 

รวมหน่วยกิต 5/450 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ ระดับปริญญาตรี  5  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Education Program in Mathematics 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 

อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่จะส่งผลให้ครูคณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

3.   มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

ในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ  
2. คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก าหนด 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  179 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาชีพครู                                    จ านวนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  9 หน่วยกิต 
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 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอก  69 หน่วยกิต 

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  10 หน่วยกิต 

 2.2.3  วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  58 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ     35 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ  3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3(3-0-6) 
 2.1.2  วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1023101 การพัฒนาทักษะการคิด  3(3-0-6) 
 1024104 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน  2(1-2-3) 
 1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1  2(90) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2  2(90) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  5(450) 
 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(450) 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก  85 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4091201 หลักการคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 4092201 ระบบจ านวน  3(3-0-6) 
 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3(3-0-6) 
 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 4093201 ทฤษฎีเซต  3(3-0-6) 
 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1  3(3-0-6) 
 4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  3(3-0-6) 
 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3   3(3-0-6) 
 4094201 ทฤษฎีจ านวน   3(3-0-6) 
 4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   3(3-0-6) 

 4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 

 4094302 พีชคณิตเชิงเส้น  3(3-0-6) 

 4094402 แคลคูลัสชั้นสูง  3(3-0-6) 

 4094403 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์   3(3-0-6) 
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 4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 

 4094406 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  3(3-0-6) 

 4112201  ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย  3(3-0-6) 

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1091602 แนวโน้มคณิตศาสตร์ศึกษา  3(2-2-5) 

 1092601 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1            2(2-0-4) 

 1093601 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 2  2(2-0-4) 

 1094901 สัมมนาส าหรับครูคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 

 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1091601 การพัฒนาการคณิตศาสตร์           3(2-2-5) 
 1093602 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 
 1093701 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ 
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
              

ชั้นปีที่ 1 1  ่าคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 2(1-2-3) 
 1091601 การพัฒนาการคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4091201* หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/23 
ชั้นปีที่ 1 2  ่าคการศึกษาที่  

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1091602 แนวโน้มคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 
 4091401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
เอกเลือก 4094202* ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/24 
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ชั้นปีที่ 2 ่าคการศึกษาที่ 1 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1022202 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
 4092201* ระบบจ านวน 3(3-0-6) 
 4092401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
 4093201* ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2 ่าคการศึกษาที่ 2 

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 1092601 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1 2(2-0-4) 
 4092501* เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
เอกเลือก 4094302* พีชคณิตเชิงเสน้ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/26 
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ชั้นปีที่ 3 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
 1093601 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 2 2(2-0-4) 
 4093301* พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 4093401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6) 
 4112201* ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 4094403* การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/23 
ชั้นปีที่ 3 ่าคการศึกษาที่ 2 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1093602 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 3(3-0-6) 
 4094404* การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
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ชั้นปีที่ 4 ่าคการศึกษาที่ 1 
ปฏิบัต ิ 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู  2(90) 
เอกบังคับ 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1024104 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) 
 4094201* ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
 4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1093701 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/113 
ชั้นปีที่ 4 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 2(90) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 4094505* ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1094901 สัมมนาส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 4094406* การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17/106 
ชั้นปีที่ 5 ่าคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 

รวมหน่วยกิต 5/450 
ชั้นปีที่ 5 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450) 

รวมหน่วยกิต 5/450 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับปริญญาตรี  5  ปี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Education Program in Chemistry and General Science 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ 

ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ทั่วไป และเคมี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง  
จิตวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  มีทักษะและเทคนิควิธีการในการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาตลอดจน
สามารถน าไปใช้พัฒนาและ/หรือแก้ปัญหาของท้องถ่ินอย่างเหมาะสม 

3. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมี ความสนใจ
และใฝ่หาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ 
ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการศึกษา 

5. มีภาวะผู้น าในการท ากิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
6. มีความรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ระหว่างวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับวิชาอื่น 

และน าความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องได้ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ -

คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา

และ /หรือ  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  

3. ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Central University 
Admission System, CUAS) 

4. ผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู 
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โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  173 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู  55 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 

 2.2.2 วิชาชีพครูเลือก  6 หน่วยกิต 

 2.2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก  82 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกคู่  68 หน่วยกิต 

 1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  34 หน่วยกิต 
 2) วิชาเอกเคมี  34 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  8 หน่วยกิต 

 2.2.3 วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครบูังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1011101 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ  3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1032001 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3(3-0-6) 
 2.1.2  วิชาชีพครเูลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1023101 การพัฒนาทักษะการคิด  3(3-0-6) 
 1024105 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  3(2-2-5) 
 1024106 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน  2(1-2-3) 
 1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 2.1.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1  2(90) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2  2(90) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  5(450) 
 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(450) 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกคู่ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
 1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป   บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011305 ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 
 4011306 ฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 
 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
 4013201 ไฟฟ้าและพลงังาน  2(2-0-4) 
 4021105 เคมี 1   3(3-0-6) 
 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-2) 
 4022102 เคมี 2   3(3-0-6) 
 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-2) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1  1(0-3-2) 
 4031104 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2  1(0-3-2) 
 4043201 ดาราศาสตร์และอวกาศ  2(1-2-3) 
 4053101 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก  3(3-0-6) 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 2) วิชาเอกเคม ี  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4022203 เคมีอนินทรีย์  4(4-0-8) 
 4022309 หลักเคมีอินทรีย์  4(4-0-8) 
 4022310 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์และการวิเคราะห์  1(0-3-2) 
 4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์  4(4-0-8) 
 4022505 หลักชีวเคม ี  3(2-2-5) 
 4022616 เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1(0-3-2) 
 4023102 เคมีกับความปลอดภัย  1(1-0-2) 
 4023708 เคมีสภาวะแวดล้อม  3(3-0-6) 
 4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม  1(0-3-2) 
 4024306 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ  3(2-2-5) 
 4024712 พอลิเมอร์และอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม  3(3 -0- 6) 
 4022617 เคมีประยุกต์  3(2-2-5) 
 2.2.2 การสอนวิชาเอก บังคับเรียน 8 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1084002 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา  2(1-2-3) 
 1084004 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1084006 การสอนเคมี  3(2-2-5) 
 2.2.3 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1083001 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3) 
 1083101 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน  3(3-0-6) 
 1083102 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 4022622 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ  3(3-0-6) 
 4022627 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ  1(0-3-2) 
 4023612 เทคนิคการแยก  2(2-0-4) 
 4023613 ปฏิบัติการเทคนิคการแยก  1(0-3-2) 
 4024206 เคมีชีวอนินทรีย ์  2(2-0-4) 
 4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
              

ชั้นปีที่ 1 1  ่าคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 4021105* เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106* ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4091401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 1 2  ่าคการศึกษาที่  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 2(1-2-3) 
 4011305* ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 4011601* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103A ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
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ชั้นปีที่ 2 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 4022102* เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103* ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4031102B ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104B ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 2 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานวิทย์-คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลยี    
เอกบังคับ 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
 4011306* ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4053101* วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
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ชั้นปีที่ 3 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสร ี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
 4013201 ไฟฟ้าและพลังงาน 2(2-0-4) 
 4022309A หลักเคมีอินทรีย์ 4(4-0-8) 
 4022310 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์และการวิเคราะห์ 1(0-3-2) 
 4023102* เคมีกับความปลอดภัย 1(1-0-2) 
 4043201 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 3 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูเลือก 1032101A การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1084004 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5) 
 4022203 เคมีอนินทรีย์ 4(4-0-8) 
 4022505* หลักชีวเคมี 3(2-2-5) 
 4024306* เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/27 
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ชั้นปีที่ 4 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 2(90) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1084006 การสอนเคมี 3(2-2-5) 
 4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์ 4(4-0-8) 
 4022616* เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 4022617* ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 2010001 เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/110 
ชั้นปีที่ 4 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูเลือก 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 2(90) 
เอกบังคับ 1084002 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 
 4022701* เคมีประยุกต์ 3(2-2-5) 
 4023708* เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4023709* ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-2) 
 4024712 พอลิเมอร์และอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17/110 
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ชั้นปีที่ 5 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 
รวมหน่วยกิต 5/450 
ชั้นปีที่ 5 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450) 

รวมหน่วยกิต 5/450 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับปริญญาตรี  5  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Education Program in Biology and General Science 
                                                                                        

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้  ความเข้าใจ

ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ทั่วไป และชีววิทยา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง 
จิตวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีทักษะและเทคนิควิธีการในการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ในสถานศึกษาตลอดจนสามารถน าไปใช้พัฒนาและ/หรือแก้ปัญหาของท้องถ่ินอย่างเหมาะสม 

3. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมี 
ความสนใจและใฝ่หาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ 
ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการศึกษา 

5. มีภาวะผู้น าในการท ากิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
6. มีความรู้ และสามารถบูรณาการระหว่างวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป กับวิชาอื่น 

น าความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
ทั่วไป หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ -

คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา

และ /หรือ  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  

3. ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Central University 
Admission System, CUAS) 

4. ผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู 

 



 
 

 
188 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่นอ้ยกว่า  173  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู  55 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 

 2.2.2 วิชาชีพครูเลือก  6 หน่วยกิต 

 2.2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก  82 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกคู่  68 หน่วยกิต 

 1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  34 หน่วยกิต 
 2) วิชาเอกชีววิทยา  34 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  8 หน่วยกิต 

 2.2.3 วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครบูังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1011101 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ  3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1032001 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3(3-0-6) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาชีพครเูลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1023101 การพัฒนาทักษะการคิด  3(3-0-6) 
 1024105 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  3(2-2-5) 
 1024106 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน  2(1-2-3) 
 2.1.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1  2(90) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2  2(90) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  5(450) 
 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(450)     
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกคู่ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
 1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป   บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011305 ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 
 4011306 ฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 
 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4013201 ไฟฟ้าและพลงังาน  2(2-0-4) 
 4021105 เคมี 1  3(3-0-6) 
 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-2) 
 4022102 เคมี 2  3(3-0-6) 
 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-2) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1  1(0-3-2) 
 4031104 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2  1(0-3-2) 
 4043201 ดาราศาสตร์และอวกาศ  2(1-2-3) 
 4053101 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก  3(3-0-6) 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 2) วิชาเอกชีววิทยา   บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4031301 สัตววิทยา  3(2-2-5) 
 4032101 สรีรวิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 
 4032201 พฤกษศาสตร์  3(2-2-5) 
 4032401 พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
 4032601 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
 4033101 นิเวศวิทยา  3(2-2-5) 
 4033102 วิวัฒนาการ  3(3-0-6) 
 4033103 อนุกรมวิธาน  3(2-2-5) 
 4033105 ชีววิทยาของการเจริญ  3(2-2-5) 
 4034305 พฤติกรรมของสัตว์  3(3-0-6) 
 4034502 เทคนิคทางชีววิทยา  3(2-2-5) 
 4034906 ปัญหาพิเศษชีววทิยา  1(0-2-1) 
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก บังคับเรียน 8 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1084002 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา  2(1-2-3) 
 1084004 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  3(2-2-5) 
 1084005 การสอนชีววิทยา  3(2-2-5) 
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 2.2.3 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1083001 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3) 
 1083101 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน  3(3-0-6) 
 1083102 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 4032302 สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง  3(2-2-5) 
 4032602 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องตน้  3(2-2-5) 
 4033104 ชีววิทยาของเซลล ์  3(2-2-5) 
 4033301 สัตว์มีกระดูกสันหลัง  3(2-2-5) 
 4033401 พันธุศาสตร์ในหมู่ประชากร  2(2-0-4) 
 4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
              

ชั้นปีที่ 1 1  ่าคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 4021105* เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106* ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4091401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 1 2  ่าคการศึกษาที่  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 2(1-2-3) 
 4011305* ฟิสิกส์ 1     3(3-0-6) 
 4011601* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103A ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
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ชั้นปีที่ 2 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 4022102* เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103* ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4031102B ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104B ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 2 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานวิทย์-คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลยี    
เอกบังคับ 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
 4011306* ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4053101* วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
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ชั้นปีที่ 3 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(1-2-3) 
 4013201 ไฟฟ้าและพลังงาน 2(2-0-4) 
 4033101A นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
 4033103A อนุกรมวิธาน 3(2-2-5) 
 4033105A ชีววิทยาของการเจริญ 3(2-2-5) 
 4043201 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 20/27 
ชั้นปีที่ 3 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูเลือก 1032101A การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1084004 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5) 
 4031301A สัตววิทยา 3(2-3-5) 
 4032101A สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
 4034502A เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
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ชั้นปีที่ 4 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 2(90) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1084005 การสอนชีววิทยา 3(2-2-5) 
 4032201B พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4032401B พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 4034906* ปัญหาพิเศษชีววทิยา 1(0-2-1) 
เอกเลือก 2010001 เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/209 
ชั้นปีที่ 4 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูเลือก 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 2(90) 
เอกบังคับ 1084003 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 
 4032601E จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 4033102* วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 4034305A พฤติกรรมของสัตว์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2010001 เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/109 
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ชั้นปีที่ 5 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 
รวมหน่วยกิต 5/450 
ชั้นปีที่ 5 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450) 

รวมหน่วยกิต 5/450 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา่าษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี  5  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
Bachelor of Education Program in English  

                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรที่จะ

ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ สมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาของชาติ 
3. ให้มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ สร้างสรรค์องค์ความรู้นวัตกรรมทางการศึกษาให้มี

ความก้าวหน้า รวมทั้งเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. ให้เป็นผู้น าในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง  

2. คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  172 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครบูังคับ  35 หน่วยกิต 

 2.1.2 วิชาชีพครเูลือก  6 หน่วยกิต 
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 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาเอก  69 หน่วยกิต 

 2.1.2 วิชาการสอนวิชาเอก  8 หน่วยกิต 

 2.1.3 วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครบูังคับ  35 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ  3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3(3-0-6) 
 2.1.2  วิชาชีพครเูลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1023101 การพัฒนาทักษะการคิด  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน  2(1-2-3) 
 1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 2.1.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บังคับเรียน 14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1  2(90) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2  2(90) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  5(450) 
 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(450) 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

    2.2.1 วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1102202 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษา  3(3-0-6) 
 1102203 สัทศาสตรส์ าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1103504 วรรณคดีส าหรับครูสอนภาษา  3(3-0-6) 
 1103505 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1104513 ประเด็นและแนวโน้มการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1533102 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
 1533103 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  2  3(3-0-6) 
 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 1551119 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1551121 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 1  3(3-0-6) 
 1551122 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 2  3(3-0-6) 
 1551124 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาต ิ
3(2-2-5) 

 1552101 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง  3(2-2-5) 
 1552105 การอ่านเพื่อการตีความ  3(3-0-6) 
 1552106 วาทการภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 1552114 การเขียนอนุเฉท  3(3-0-6) 
 1552115 ภาษาอังกฤษในสื่อสิง่พิมพ ์  3(3-0-6) 
 1552116 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 1552117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 3(2-2-5) 
 1552204 การแปลเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 1553105 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 1554105 การเขียนเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
 1554204 การแปลเพื่ออาชีพ  3(3-0-6) 
    2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1024103 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 1104510 การสอนทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1104511 การสอนทักษะอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
    2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1103508 สัมมนาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1104508 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 
 1553904 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ  2(90) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา่าษาอังกฤษ 
              

ชั้นปีที่ 1 1  ่าคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 2(1-2-3) 
 1551117* การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 1551121 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/27 
ชั้นปีที่ 1 2  ่าคการศึกษาที่  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 1551119 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1551122 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 2 3(3-0-6) 
 1551124* การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาต ิ
3(2-2-5) 

 
รวมหน่วยกิต 22/25 
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ชั้นปีที่ 2 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1102202 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษา 3(3-0-6) 
 1552114 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/23 
ชั้นปีที่ 2 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร์    
เอกบังคับ 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 1102203 สัทศาสตร์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1103507 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1552105* การอ่านเพื่อการตีความ 3(3-0-6) 
 1554105 การเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/23 
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ชั้นปีที่ 3 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
 1103505 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1103507 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1552117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 3(2-2-5) 
 1552204 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 1553105* การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/25 
ชั้นปีที่ 3 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูเลือก 1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1103504 วรรณคดีส าหรับครูสอนภาษา 3(3-0-6) 
 1552101* การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 17/21 
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ชั้นปีที่ 4 ่าคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 2(90) 
เอกบังคับ 1024103 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1104508 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 1104510 การสอนทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1533102* วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 1554204 การแปลเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17/106 
ชั้นปีที่ 4 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูเลือก 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 2(90) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1103508 สัมมนาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1104511 การสอนทักษะอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1104512 การประเมินผลและการสรา้งแบบทดสอบส าหรับ

ครูภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

 
 1104513 ประเด็นและแนวโน้มการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/109 
ชั้นปีที่ 5 ่าคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 

รวมหน่วยกิต 5/450 
ชั้นปีที่ 5 ่าคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450) 

รวมหน่วยกิต 5/450 
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คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร ์
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
Bachelor of Arts Program in Community Development  
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม ขยันหมั่นเพียรมีความจริงใจ   

ปฏิบัติต่อผู้คนโดยเท่าเทียมกัน 
2. มีความรู้ในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้อื่นๆ  

ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้รู้  เข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เหม าะสมกับความแตกต่างและ 
การเปลี่ยนแปลงของท้องถ่ินในแต่ละพื้นถิ่น  

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสนอแนวทาง  
ในการพัฒนาชุมชนหรือสร้างงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความหลากหลายของชุมชน และทันต่อยุคสมัย 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า รู้จักรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
มีส่วนร่วมการพัฒนาองค์ความรู้ก้าวหน้าและปฏิบัติได้จริง มีการพัฒนาตนเองจนสามารถพึ่งตนเองได้ และ
สามารถไปพัฒนาชุมชนต่อไป 

5. สามารถใช้ความรู้ในการค านวณเบื้องต้นตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสถิติ  
มาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
3. ผ่านการคัดสรรนักศึกษาร่วมกับชุมชน  

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  48 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2591101 ชุมชนศึกษา  3(2-2-5) 
 2591102 หลักสังคมวิทยา  3(3-0-6) 
 2591103 หลักมานุษยวิทยา  3(3-0-6) 
 2591104 ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา  3(3-0-6) 
 2592101 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
 2592102 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
 2592103 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม  3(2-2-5) 
 2593101 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
 2593102 เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

ชุมชน 
3(2-2-5) 

 2593103 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเ์บื้องต้น  3(2-2-5) 
 2593104 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์  3(2-2-5) 
 2593105 การวางแผนพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
 2594101 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 3(2-2-5) 
 2594102 การฝึกปฏิบัติการพฒันาชุมชนภาคสนาม  3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 เลือกทั่วไป เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2591201 องค์กรและการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2591202 การจัดการองค์กรท้องถิ่น  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2591203 การพัฒนาองค์กรชุมชน  3(3-0-6) 
 2591204 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชุมชนเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 2592201 การพัฒนาประชาสังคม  2(2-0-4) 
 2592202 เศรษฐศาสตร์การจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
 2592203 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  2(2-0-4) 
 2592204 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัการพัฒนา  3(3-0-6) 
 2592205 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
 2592206 จิตวิทยาชุมชน  3(3-0-6) 
 2592207 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน  2(2-0-4) 
 2592208 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์  3(3-0-6) 
 2592209 มานุษยวทิยาประยุกต์ในงานพฒันาชุมชน  3(3-0-6) 
 2593201 วิจัยปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 2593202 การอนุรักษ์และการพัฒนาสิง่แวดล้อมในชุมชน 3(3-0-6) 
 2593203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
 2593204 การปฏิรูปที่ดินกบัการพัฒนาชมุชน  3(3-0-6) 
 2593205 การเปลี่ยนแปลงชุมชนชนบทและเมือง  2(2-0-4) 
 2593206 เทคนิคการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา  3(2-2-5) 
 2593207 ภาวะความเปน็ผูน้ าในงานพัฒนาชุมชน  2(2-0-4) 
 2593208 กระบวนการสรา้งเสริมพลังชุมชน  2(2-0-4) 
 2594201 การบริหารจัดการในงานพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
 2594202 การประกอบธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 
 2594203 การท่องเที่ยวโดยชุมชน  3(3-0-6) 
 2594204 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  3(2-2-5) 
 2594205 องค์กรการเงินชุมชน  3(2-2-5) 
 2594206 การจัดการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
 2594207 การสังคมสงเคราะห์ชุมชน  2(2-0-4) 
 2594208 สวัสดิการชุมชน  2(2-0-4) 
 2594209 การจัดการความรู้ในงานพฒันา  2(1-2-3) 
 2594301 กระบวนการสรา้งเครือข่ายในงานพฒันาชุมชน 3(2-2-5) 
 2594302 การจัดการความขัดแย้งชุมชน   2(2-0-4) 
 2594303 การวิจัยเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
 2594304 การวิจัยภาคสนาม  3(2-2-5) 
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 เลือกกลุ่มวิชา ให้เลือกเรียนวิชาตามกลุ่มวชิาโดยให้เลือก
เพียงกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง 

16 หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มวิชาวิสาหกิจชุมชน    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2592401 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน  3(3-0-6) 
 2592402 การประกอบการวิสาหกิจชุมชน  3(2-2-5) 
 2592403 การจัดการเกี่ยวกับประกันคุณภาพมาตรฐานชุมชน 3(2-2-5) 
 2592404 การบัญชีวสิาหกิจชุมชนเบื้องตน้  3(2-2-5) 
 2593401 การวิเคราะห์และประเมินโครงการวิสาหกิจชุมชน 3(2-2-5) 
 2593402 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  2(1-2-3) 
 2593403 หลักการออกแบบงานผลิตภัณฑ์พื้นบา้น  2(1-2-3) 
 2594401 การวิจัยเพื่อการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน  3(2-2-5) 
 2594402 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวสิาหกิจชุมชน  3(2-2-5) 
 ข. กลุ่มวิชาเกษตรกรรมชุมชนทางเลือก    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2592501 การเกษตรในชุมชนชนบทไทย  3(3-0-6) 
 2592502 ปัญหาการเกษตรกับชุมชนชนบทไทย  3(2-2-5) 
 2592503 เกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
 2592504 การส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการการเพื่อการ

พัฒนาชุมชน 
3(3-0-6) 

 2593501 เกษตรธรรมชาติเพื่อชุมชน  3(2-2-5) 
 2593502 เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 2593503 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตรชุมชน 3(2-2-5) 
 2593504 การเลี้ยงสัตว์ในชุมชนชนบทไทย  3(3-0-6) 
 2594501 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่เหมาะสม

กับชุมชน 
3(2-2-5) 

 2594502 ชุมชนกบัการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  3(2-2-5) 
 2594503 การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางเกษตร 3(2-2-5) 
 ค. กลุ่มวิชาสุขภาวะชุมชน    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2592601 สุขภาวะชุมชน  3(3-0-6) 
 2592602 สุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 2592603 การพัฒนาอนามัยชุมชน  2(1-2-3) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2592604 การสาธารณสุขมูลฐาน  3(2-2-5) 
 2593601 สุขภาพจิตชุมชน  2(2-0-4) 
 2593602 สวัสดิการ การสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก  3(2-2-5) 
 2593603 สวัสดิการและการสงเคราะห์ผูส้งูอายุ  3(2-2-5) 
 2594601 การสุขาภิบาลชุมชน  3(3-0-6) 
 2594602 การแพทย์แผนไทย  3(2-2-5) 
 2594603 ปฏิบัติการแพทย์แผนไทย  3(2-2-5) 
 2594604 เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู  3(2-2-5) 
 2594605 นันทนาการชุมชน  3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 ก.  กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2593701 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  1(45) 
 2594701 การฝึกสหกิจศึกษา  6(640) 
 ข. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2593702 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพัฒนาชุมชน 1(45) 
 2594702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  6(560) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนด ให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
 

กลุ่มวิชาวิสาหกิจชุมชน 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2591101 ชุมชนศึกษา 3(2-2-5) 
 2591102 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/21 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 2591103 หลักมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
 2592101 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 2591104 ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา 3(3-0-6) 
 2592102 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2591201 องค์กรและการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 2591203 การพัฒนาองค์กรชุมชน 3(3-0-6) 
 2591204 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชุมชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 2592205 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2592401 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2592103 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 3(2-2-5) 
 2593103 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 2593104 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 2594102 การฝึกปฏิบัติการพฒันาชุมชนภาคสนาม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2591202 การจัดการองค์กรท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 2592203 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 20/25 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2592402 การประกอบการวิสาหกิจชุมชน 3(2-2-5) 
 2592403 การจัดการเกี่ยวกับประกันคุณภาพมาตรฐาน

ชุมชน 
3(2-2-5) 

 
เอกบังคับ 2593101 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 2593102 เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ

พัฒนาชุมชน 
3(2-2-5) 

เอกเลือก 2592204 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2592206 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 2592207 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 20/24 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 2592404 การบัญชีวิสาหกิจชุมชนเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 2593402 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 2(1-2-3) 
 2593403 หลักการออกแบบงานผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 2(1-2-3) 
เอกบังคบั 2593105 การวางแผนพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 2594101 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2593207 ภาวะความเปน็ผูน้ าในงานพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 
 2594203 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/23 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2593701 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45)* 
  

2593702 
หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพัฒนา
ชุมชน 

 
1(45)** 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2594303 การวิจัยเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 10/100 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2594701 การฝึกสหกิจศึกษา 6(640)* 
  หรือ  
 2594702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 6(560)** 

รวมหน่วยกิต 6/640 หรือ 560 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาเกษตรกรรมชุมชนทางเลือก 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2591101 ชุมชนศึกษา 3(2-2-5) 
 2591102 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/21 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2591103 หลักมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
 2592101 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 2591104 ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา 3(3-0-6) 
 2592102 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2591201 องค์กรและการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2591203 การพัฒนาองค์กรชุมชน 3(3-0-6) 
 2591204 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชุมชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 2592205 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2592501 การเกษตรในชุมชนชนบทไทย 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2592103 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 3(2-2-5) 
 2593103 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเ์บื้องต้น 3(2-2-5) 
 2593104 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 2594102 การฝึกปฏิบัติการพฒันาชุมชนภาคสนาม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2591202 การจัดการองค์กรท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 2592203 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2592503 เกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 2593502 เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อท้องถิ่น 3(2-2-5) 
เอกบังคบั 2593101 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 2593102 เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ

พัฒนาชุมชน 
3(2-2-5) 

เอกเลือก 2592204 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2592206 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 2592207 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 20/23 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 2593503 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตร
ชุมชน 

3(2-2-5) 

 2594501 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่
เหมาะสมกับชุมชน 

3(2-2-5) 

 2594502 ชุมชนกบัการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 2593105 การวางแผนพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 2594101 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2593207 ภาวะความเปน็ผูน้ าในงานพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 
 2594203 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/23 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2593701 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45)* 
  หรือ  
 2593702 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพัฒนา

ชุมชน 
1(45)** 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2594303 การวิจัยเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 10 /100 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2594701 การฝึกสหกิจศึกษา 6(640)* 
  หรือ  
 2594702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 6(560)** 

รวมหน่วยกิต 6/640 หรือ 560 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาสุขภาวะชุมชน 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2591101 ชุมชนศึกษา 3(2-2-5) 
 2591102 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/21 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 2591103 หลักมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
 2592101 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 2591104 ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา 3(3-0-6) 
 2592102 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2591201 องค์กรและการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2591203 การพัฒนาองค์กรชุมชน 3(3-0-6) 
 2591204 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชุมชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 2592205 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2592601 สุขภาวะชุมชน 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2592103 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 3(2-2-5) 
 2593103 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเ์บื้องต้น 3(2-2-5) 
 2593104 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 2594102 การฝึกปฏิบัติการพฒันาชุมชนภาคสนาม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2591202 การจัดการองค์กรท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 2592203 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2592602 สุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 2592603 การพัฒนาอนามัยชุมชน 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 2593101 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 2593102 เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ

พัฒนาชุมชน 
3(2-2-5) 

เอกเลือก 2592204 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2592206 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 2592207 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 19/22 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 2593601 สุขภาพจิตชุมชน 2(2-0-4) 
 2594604 เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 3(2-2-5) 
 2594605 นันทนาการชุมชน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 2593105 การวางแผนพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 2594101 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2593207 ภาวะความเปน็ผูน้ าในงานพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 
 2594203 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/23 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2593701 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45)* 
  หรือ  
 2593702 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพัฒนา

ชุมชน 
1(45)** 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2594303 การวิจัยเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 10/100 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2594701 การฝึกสหกิจศึกษา 6(640)* 
  หรือ  
 2594702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 6(560)** 

รวมหน่วยกิต 6/640 หรือ 560 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Arts Program in Psychology 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี  
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพจิตวิทยา 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง 

ผู้อื่น ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด

ปทุมธานี 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 
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 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  45 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2511103 จิตวิทยาพฒันาการ  3(3-0-6) 
 2511201 จิตวิทยาทัว่ไป  3(3-0-6) 
 2511202 สรีรจิตวิทยา  3(3-0-6) 
 2512202 สุขภาพจิต  3(3-0-6) 
 2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
 2512209 จิตวิทยาทางปัญญา  3(3-0-6) 
 2512214 การวัดและการทดสอบทางจิตวทิยา  3(2-2-5) 
 2512222 จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา  3(3-0-6) 
 2512225 จิตวิทยาการรับรู้และการเรียนรู ้  3(3-0-6) 
 2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน้  3(3-0-6) 
 2512715 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาจิตวิทยา  3(3-0-6) 
 2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสาขาจิตวิทยา 3(2-2-5) 
 2513319 กลุ่มสัมพันธ ์  3(2-2-5) 
 2513908 การวิจัยทางจติวิทยา  3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  45 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 1 กลุ่มวิชา จาก 3 กลุ่มวิชาต่อไปนี ้  
 ก. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2512501 การวางแผนชีวิตและอาชีพ  3(3-0-6) 
 2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 2512504 บริการสนเทศ  3(3-0-6) 
 2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2513501 การศึกษารายกรณี  3(3-0-6) 
 2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา  3(2-2-5) 
 2513608 การฝึกปฏิบัติจิตวทิยาการปรึกษาแบบรายบุคคล 3(2-2-5) 
 2513609 การฝึกปฏิบัติจิตวทิยาการปรึกษาแบบกลุ่ม  3(2-2-5) 

 
2513907 สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาการปรึกษาและ

การแนะแนว 
3(2-2-5) 

 
2514903 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาการปรึกษาและ 

การแนะแนว 
3(2-2-5) 

 ข. กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน  30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2512304 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 2512703 จิตวิทยาการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ  3(3-0-6) 
 2513308 จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 2513316 จิตวิทยาความแตกต่างทางเพศและสังคม  3(3-0-6) 
 2513318 จิตวิทยาครอบครัว  3(3-0-6) 
 2513703 การฝึกอบรมทางจิตวทิยาชุมชน  3(3-0-6) 
 2513715 จิตวิทยาส าหรับงานสังคมสงเคราะห์  3(3-0-6) 
 2513716 จิตวิทยาเพื่อการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  3(3-0-6) 
 2513905 สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาชุมชน  3(2-2-5) 
 2514904 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาชุมชน  3(2-2-5) 
 ค. กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2512303 จิตวิทยาการจงูใจ  3(3-0-6) 
 2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 2512709 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 2512710 จิตวิทยาการบริการ  3(3-0-6) 
 2513301 กฎหมายและแรงงานสัมพนัธ์  3(3-0-6) 
 2513704 การฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 
2513718 การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวทิยา

อุตสาหกรรมและองค์การ 
3(3-0-6) 

 2513719 การพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 
2513906 สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ 
3(2-2-5) 

 2514905 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(2-2-5) 
 วิชาเลือกทั่วไป เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
 2511301 มนุษยสัมพนัธ ์  3(3-0-6) 
 2512103 จิตวิทยาเด็กและวยัรุ่น  3(3-0-6) 
 2512208 จิตวิทยาการทดลอง  3(2-2-5) 
 2512226 ความคิดสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 2512401 จิตวิทยาอปกต ิ  3(3-0-6) 
 2512402 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพเิศษ  3(3-0-6) 
 2512705 จิตวิทยาการตลาดและผูบ้ริโภค    3(3-0-6) 
 2512707 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการเรียนการสอน  3(3-0-6) 
 2512714 จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการท างาน  3(3-0-6) 
 2513103 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ  3(3-0-6) 
 2513309 จิตวิทยาสังคม  3(3-0-6) 
 2513310 จิตวิทยาการเปน็ผูน้ า  3(3-0-6) 
 2513717 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง  3(3-0-6) 
 2513320 จิตวิทยาเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
 2513601 การปรึกษาครอบครัว  3(3-0-6) 
 2513702 จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด  3(3-0-6) 
 2513714 การปรับพฤติกรรม  3(3-0-6) 
 3561204 ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 1.2.1 กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2513802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชพีจิตวิทยา  1(45) 
 2514802 การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวทิยา  6(640) 
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 1.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา  2(90) 
 2514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา  5(350) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
 

กลุ่มวิชาการปรึกษาและการแนะแนว 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2511103* จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
 2511201* จิตวิทยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/21 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 2511202* สรีรจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/23 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 2512209* จิตวิทยาทางปัญญา 3(3-0-6) 
 2512222 จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2512225 จิตวิทยาการรับรู้และการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 2512715 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาจิตวิทยา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2512501* การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 
 2512502* จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2512202* สุขภาพจิต 3(3-0-6) 
 2512214* การวัดและการทดสอบทางจิตวทิยา 3(2-2-5) 

 2512601A จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2513319 กลุ่มสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 2512504 บริการสนเทศ 3(3-0-6) 
 2513501 การศึกษารายกรณี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสาขา

จิตวิทยา 
3(2-2-5) 

เอกเลือก 2512401* จิตวิทยาอปกต ิ 3(3-0-6) 
 2512402* จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพเิศษ 3(3-0-6) 
 2513310* จิตวิทยาการเปน็ผูน้ า 3(3-0-6) 
 2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา 3(2-2-5) 
 2513608 การฝึกปฏิบัติจิตวทิยาการปรึกษาแบบรายบุคคล 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวิทยา 2(90)* 
  หรือ  
 2513802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชพีจิตวิทยา 1(45)** 
เอกบังคับ 2513908 การวิจัยทางจติวิทยา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2512602* จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5) 
 2513609 การฝึกปฏิบัติจิตวทิยาการปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5) 
 2513714 การปรับพฤติกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
14 หรือ 13/ 
105 หรือ 60 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2513907 สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 2514903 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาการแนะแนว 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12/14 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา 5(350)* 
  หรือ  
 2514802 การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวทิยา 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

350 หรือ 640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2511103* จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
 2511201* จิตวิทยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/21 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 2511202* สรีรจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/23 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 2512209* จิตวิทยาทางปัญญา 3(3-0-6) 
 2512222 จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2512225 จิตวิทยาการรับรู้และการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 2512715 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาจิตวิทยา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2512703A จิตวิทยาการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 2513308A จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2512202* สุขภาพจิต 3(3-0-6) 
 2512214* การวัดและการทดสอบทางจิตวทิยา 3(2-2-5) 

 2512601A จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2513319 กลุ่มสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 2512304 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 2513316* จิตวิทยาความแตกต่างทางเพศและสังคม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสาขา

จิตวิทยา 
3(2-2-5) 

เอกเลือก 2512401* จิตวิทยาอปกต ิ 3(3-0-6) 
 2513310* จิตวิทยาการเปน็ผูน้ า 3(3-0-6) 
 2513318 จิตวิทยาครอบครัว 3(3-0-6) 
 2513715 จิตวิทยาส าหรับงานสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 15/16 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวิทยา 2(90)* 
  หรือ  
 2513802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชพีจิตวิทยา 1(45)** 
เอกบังคับ 2513908 การวิจัยทางจติวิทยา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2513703* การฝึกอบรมทางจิตวทิยาชุมชน 3(3-0-6) 
 2513714 การปรับพฤติกรรม 3(3-0-6) 
 2513716 จิตวิทยาเพื่อการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 3(3-0-6) 
 2513717 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
17 หรือ 16/ 
106 หรือ 61 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2513905* สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาชุมชน 3(2-2-5) 
 2514904 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาชุมชน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12/14 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา 5(350)* 
  หรือ  
 2514802 การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวทิยา 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

350 หรือ 640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2511103* จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
 2511201* จิตวิทยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/21 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 2511202* สรีรจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/23 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2512209* จิตวิทยาทางปัญญา 3(3-0-6) 
 2512222 จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2512225 จิตวิทยาการรับรู้และการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 2512715 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาจิตวิทยา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2512303 จิตวิทยาการจงูใจ 3(3-0-6) 
 2512704A จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 2512202* สุขภาพจิต 3(3-0-6) 
 2512214* การวัดและการทดสอบทางจิตวทิยา 3(2-2-5) 
 2512601A จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2513319 กลุ่มสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 2512709 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 2512710 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสาขา

จิตวิทยา 
3(2-2-5) 

เอกเลือก 2512401* จิตวิทยาอปกต ิ 3(3-0-6) 
 2513301 กฏหมายและแรงงานสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
 2513310* จิตวิทยาการเปน็ผูน้ า 3(3-0-6) 
 2513718 การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวทิยา

อุตสาหกรรมและองค์การ 
3(3-0-6) 

 2513719 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวิทยา 2(90)* 
  หรือ  
 2513802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชพีจิตวิทยา 1(45)** 
เอกบังคับ 2513908 การวิจัยทางจติวิทยา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2512705* จิตวิทยาการตลาดและผูบ้ริโภค 3(3-0-6) 
 2513704* การฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 3561204* ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
14 หรือ 13/ 
103 หรือ 58 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2513906* สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาอุตสาหกรรม

และองค์การ 
3(2-2-5) 

 2514905 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12/14 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา 5(350)* 
  หรือ  
 2514802 การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวทิยา 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

350 หรือ 640 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative 
Innovation 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. ที่รักการอ่านการเขียน การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร มีทักษะทางภาษาไทยและ 

มีภาวะผู้น าที่สามารถน าไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระได้อย่างมีศิลปะและคุณธรรม 
2. ที่เข้าถึงภูมิพลังทางปัญญาภาษาไทย มีความภูมิใจวัฒนธรรมภาษา ตระหนักถึงคุณค่าของ

ภาษาไทยในฐานะเป็นมรดกของชาติ  และมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมทางภาษาเพื่อ
การสื่อสารผ่านสื่อที่หลากหลาย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ 

3. ที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยทางภาษาไทย ประยุกต์ และบูรณาการการใช้ภาษา  
ในศาสตร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  86 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  45 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  41 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1541208 การเขียนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 1541209 การฟัง และการพูดเชงิสร้างสรรค์ผ่านสื่อ  3(2-2-5) 
 1541407 พื้นฐานวรรณกรรมไทย  3(3-0-6) 
 1542106 ลักษณะภาษาไทย  3(3-0-6) 
 1542107 ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร ์  3(3-0-6) 
 1542211 ศิลปะการน าเสนอผ่านสื่อผสม  3(2-2-5) 
 1542217 การอ่านเชิงวิพากษ ์  3(2-2-5) 
 1542701 จริยธรรมและกฎหมายเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 1543219 ภาษากับวฒันธรรม  2(2-0-4) 
 1543428 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช 
2(2-0-4) 

 1543429 วรรณกรรมเพื่อนวัตกรรม  3(2-2-5) 
 1543435 วิถีอาเซียนในวรรณกรรม  3(3-0-6) 
 1544302 ภาษากับสังคม  2(2-0-4) 
 1544901 การวิจัยภาษาไทย    3(2-2-5) 
 1544902 การสัมมนาภาษาไทย  3(2-2-5) 
 1544904 การพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
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 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง     
 ก. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อวรรณศิลป์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1541101 ส านวน ไทยและหลักการอ่านการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 
 1541102 กวีนิพนธไ์ทย  3(2-2-5) 
 1541409 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย  3(3-0-6) 
 1542216 ภาษาวฒันธรรมประชานิยม  3(2-2-5) 
 1542404 คีตวรรณกรรมไทย   2(2-0-4) 
 1542405 วรรณกรรมร่วมสมัย  2(2-0-4) 
 1543208 การเขียนบันเทิงคด ี  2(1-2-3) 
 1543218 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย  3(2-2-5) 
 1543220 ศิลปะการแปล  2(1-2-3) 
 1543226 อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อภาษาและวรรณกรรมไทย 2(2-0-4) 
 1543227 การเขียนเชิงวรรณศิลป ์  3(2-2-5) 
 1543406 วรรณกรรมเอกของไทย  2(2-0-4) 
 1543408 คติชนวิทยา  3(2-2-5) 
 1543410 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2(2-0-4) 
 1543412 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2(2-0-4) 
 1543413 วรรณกรรมสุนทรภู่  2(2-0-4) 
 1543414 วรรณกรรมสมเด็จกรมพระยาพระปรมานชุิตชโินรส 2(2-0-4) 
 1543418 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)  2(2-0-4) 
 1543422 การเขียนเร่ืองสั้นและนวนิยาย  2(1-2-3) 
 1543426 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย  3(3-0-6) 
 1543430 นาฏวรรณกรรม  2(2-0-4) 
 1543431 วรรณกรรมเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร  2(2-0-4) 
 1543432 วรรณกรรมแปล  2(2-0-4) 
 1543433 การเขียนวรรณกรรมภาพ  2(1-2-3) 
 1544201 ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย  2(2-0-4) 
 1544203 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  2(1-2-3) 
 1544206 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  3(2-2-5) 
 1544401 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย 2(2-0-4) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 1544402 วรรณกรรมเปรียบเทียบ   2(2-0-4) 
 1544604 การวิเคราะห์สารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
 1544903 การสัมมนานักเขียนไทย 2(1-2-3) 
 ข. กลุ่มวิชาภาษาเพื่ออาชีพ   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 1541203 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6) 
 1541205 การพูดเพื่อสังคม 2(1-2-3) 
 1541211 ศิลปะการพสิูจน์อักษร 2(1-2-3) 
 1541212 อวัจนสารเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 1542212 การเขียนสารคด ี 2(1-2-3) 
 1542213 การพูดในที่ชุมชน 3(2-2-5) 
 1542214 การอ่านตีความ 2(1-2-3) 
 1542215 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการแสดง 2(1-2-3) 
 1543205 การพูดเป็นหมู่คณะ 2(1-2-3) 
 1543209 การเขียนเพื่อการโฆษณา 3(2-2-5) 
 1543210 การเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์ 3(2-2-5) 
 1543211 การเขียนบท 2(1-2-3) 
 1543212 การอ่าน การเขียนเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
 1543214 เทคนิคการบรรณาธิการกิจ 2(1-2-3) 
 1543221 การพูดเพื่อสาระบนัเทิง 2(1-2-3) 
 1543222 การเขียนหัสคดี 2(1-2-3) 
 1543223 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
 1543224 การฟัง  การพูดเพื่อใช้ในงานธุรกิจ 2(1-2-3) 
 1543225 การเขียนในหน้านิตยสาร 2(1-2-3) 
 1543434 การดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อการแสดง 2(1-2-3) 
 1544103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 2(2-0-4) 
 1544204 การเขียนและการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและ 

วิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 1544209 การสัมภาษณ์ในงานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 
 1544601 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานเขียน 2(1-2-3) 
 1544602 การสื่อสารด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 2(1-2-3) 
 1544603 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานพิมพ์ 2(1-2-3) 
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 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชพีภาษาไทย 1(45) 
 1544804 สหกิจศึกษาวิชาชีพภาษาไทย 6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 2(90) 
 1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 5(450) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
 

ชั้นปีที่ 1 1  ภาคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พ้ืนฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร์ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 9000204 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พ้ืนฐานวิทย์-คณิต 9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลยี    

รวมหน่วยกิต 20/21 
ชั้นปีที่ 1 2  ภาคการศึกษาที่  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พ้ืนฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    

พ้ืนฐานมนุษย์และ 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร์    

พ้ืนฐานวิทย์-คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลยี 9000303 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
วิชาพ้ืนฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 

เอกบังคับ 1541208* การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 1541407 พ้ืนฐานวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 
 1542106 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1541209 การฟัง และการพูดเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อ 3(2-2-5) 
 1542107 ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 1542217 การอ่านเชิงวิพากษ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1541211 ศิลปะการพิสูจน์อักษร 2(1-2-3) 
 1541212 อวัจนสารเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 1542213 การพูดในที่ชุมชน 3(2-2-5) 
 1542215 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการแสดง 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 19/25 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 1542211* ศิลปะการน าเสนอผ่านสื่อผสม 3(2-2-5) 
 1542701 จริยธรรมและกฎหมายเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 1543218* ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1543209* การเขียนเพ่ือการโฆษณา 3(2-2-5) 
 1543210* การเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์ 3(2-2-5) 
 1543211* การเขียนบท 2(1-2-3) 
 1543212* การอ่านการเขียนเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
 1543221 การพูดเพ่ือสาระบันเทิง 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 22/29 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1543428 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช 
2(2-0-4) 

 1543429 วรรณกรรมเพ่ือนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 1543435 วิถีอาเซียนในวรรณกรรม 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1543214* เทคนิคบรรณาธิการกิจ 2(1-2-3) 
 1543223 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
 1543224 การฟัง  การพูดเพ่ือใช้ในงานธุรกิจ 2(1-2-3) 
 1543434 การดัดแปลงวรรณกรรมเพ่ือการแสดง 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 20/25 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัติ 1544801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 2(90)* 
  หรือ  
 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพภาษาไทย 1(45)** 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1544904* การพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทยเพ่ือ 

การสื่อสาร 
3(2-2-5) 

เอกเลือก 1544204* การเขียนและการพูดทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

3(2-2-5) 

 1544209 การสัมภาษณ์ในงานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 
 1544602 การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3) 
 1544603* คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานพิมพ์ 2(1-2-3 

รวมหน่วยกิต 
18 หรือ 17/ 
111 หรือ 66 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัติ 1544802A การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 5(450)* 
  หรือ  
 1544804 สหกิจศึกษาวิชาชีพภาษาไทย 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1544901A การวิจัยภาษาไทย 3(2-2-5) 
 1544902A การสัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 6/8 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Arts Program in English  
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระดับสากล  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม 
3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่ม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน  

การพัฒนางานอาชีพได้ 
4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองและสังคม 
5. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่นอ้ยกว่า  136  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  48 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  45 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1532203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1532204 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องตน้  3(3-0-6) 
 1533102 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1  3(3-0-6) 
 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 1551119 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1551120 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการอ่าน  3(3-0-6) 
 1551121 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 1  3(3-0-6) 
 1551123 การเขียนตามต้นแบบ  3(3-0-6) 
 1551124 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาต ิ
3(2-2-5) 

 1552114 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 
 1552115 ภาษาอังกฤษในสื่อสิง่พิมพ ์ 3(3-0-6) 
 1552204 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 1552302 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 1552403 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ

ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

 3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 3561102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) 
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 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1533101 สรวิทยา  3(3-0-6) 
 1533103 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 1534101 อรรถศาสตร์  3(3-0-6) 
 1534102 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสงัคมในภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1534103 ปฏิบัตินยิมทางภาษาศาสตร์  3(3-0-6) 
 1551122 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 2  3(3-0-6) 
 1551614 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
 1551615 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 1551616 ภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 1552101 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง  3(2-2-5) 
 1552105 การอ่านเพื่อการตีความ  3(3-0-6) 
 1552106 วาทการภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 1552116 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 1552117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน  3(2-2-5) 
 1552303 วรรณคดีส าหรับเด็ก  3(3-0-6) 
 1552306 ภูมิหลังวรรณคดีตะวันตก  3(3-0-6) 
 1552621 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1  3(3-0-6) 
 1552627 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
3(2-2-5) 

 1552633 ภาษาพูดทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 1552634 ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 1  3(3-0-6) 
 1552635 ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 2  3(3-0-6) 
 1553103 การอ่านเพื่อความเข้าใจความคดิเห็นและเจตคติ  3(3-0-6) 
 1553104 องค์ประกอบของการเขียนความเรียง  3(3-0-6) 
 1553105 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 1553113 ภาษาอังกฤษในสื่อประสม  3(3-0-6) 
 1553122 การพัฒนาความคล่องในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1553301 กวีนิพนธ์เบื้องตน้  3(3-0-6) 
 1553302 ร้อยแก้วเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 1553303 วรรณคดีอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
 1553304 วรรณคดีอเมริกัน 1  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1553305 วรรณกรรมของเช็กสเปียร์  3(3-0-6) 
 1553401 ภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมไทยศึกษา  3(3-0-6) 
 1553601 ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและงานส านักงาน 1 3(3-0-6) 
 1553904 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ  2(90) 
 1554101 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในสถานการณ์หลากหลาย  3(3-0-6) 
 1554102 การอภิปรายและการโตว้าทีภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 1554104 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1554105 การเขียนเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
 1554204 การแปลเพื่ออาชีพ  3(3-0-6) 
 1554301 วรรณคดีอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 1554302 วรรณคดีอเมริกัน 2  3(3-0-6) 
 1554303 วรรณกรรมกับสังคม  3(3-0-6) 
 1554304 วรรณกรรมเอเชีย  3(3-0-6) 
 1554307 การละครตะวันตกเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 1554601 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2  3(3-0-6) 
 1554602 ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและงานส านักงาน 2 3(3-0-6) 
 1554901 การศึกษาอิสระ 3(250) 
 1554902 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(250) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง   
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1553804 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ  1(45) 
 1554804 สหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1553803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2(90) 
 1554803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5(450) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    

เอกบังคับ 1551117* การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 1551121 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1551119 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1551123 การเขียนตามต้นแบบ 3(3-0-6) 
 1551124 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาต ิ
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 1532203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 1551120 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการอ่าน 3(3-0-6) 
 1552114 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1551122 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 2 3(3-0-6) 
 1551614 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 1551615 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/20 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1532204 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 1552115 ภาษาอังกฤษในสื่อสิง่พิมพ ์ 3(3-0-6) 
 3561101* องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1552105* การอ่านเพื่อการตีความ 3(3-0-6) 
 1552116* การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1552634 ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1533102* วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 1552302* วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 1552403 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ

เจ้าของภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

เอกเลือก 1552106* วาทการภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1552117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/22 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 1552204 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 3561102* การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1552101* การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 3(2-2-5) 

 1553104* องค์ประกอบของการเขียนความเรียง 3(3-0-6) 
 1553122 การพัฒนาความคล่องในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

 1553601* ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและงานส านักงาน 1 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 20/22 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1553803A การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2(90)* 

  หรือ  
 1553804 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 1(45)** 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1553302* ร้อยแก้วเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 1554104 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

 1554204 การแปลเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
15 หรือ 14/ 
103 หรือ 58 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1554803A การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

5(450)* 

  หรือ  

 1554804* สหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development  
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ซึ่งสามารถบูรณาการศาสตร์และเทคนิควิทยาการ ส าหรับ

จัดการพัฒนางานและพัฒนาสังคม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นผู้น าทางสังคมที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญาณรักและร่วมงาน

กับประชาชนได้ดี 
3. เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาสู่ท้องถิ่น ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในฐานะ

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  39 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  51 หน่วยกิต 
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 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  6 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2581109 หลักมานุษยวิทยาเบื้องตน้  3(3-0-6) 
 2581110 หลักสังคมวิทยาเบื้องตน้  3(3-0-6) 
 2581111 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา  3(3-0-6) 
 2581112 การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
 2581235 หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์  3(2-2-5) 
 2582103 ระบบเศรษฐกิจไทยและวสิาหกิจชุมชน  3(3-0-6) 
 2582105 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 2582402 ทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม  3(3-0-6) 
 2583105 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
 2583106 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์  3(2-2-5) 

 
2583107 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร ์
3(2-2-5) 

 2584105 การสัมมนาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 
 2584201 การวางแผนและการประเมินแผนกลยุทธ์  3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
 1) ให้เลือกเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2581236 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 
 2582101 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  3(3-0-6) 
 2582102 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 2582107 การพัฒนาประชาสังคม  3(3-0-6) 
 2582202 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  3(3-0-6) 
 2582203 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 2582208 การจัดองค์กรท้องถิ่นไทย  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2582301 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
 2582302 หลักกฎหมายปกครองเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
 2582401 ภาวะผูน้ ากับงานพัฒนา  3(3-0-6) 
 2582403 หลักจิตวิทยาเบื้องตน้  3(3-0-6) 
 2583103 การพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 
 2583104 นโยบายสงัคมและการจัดสวัสดกิารสังคม  3(3-0-6) 
 2583109 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 
 2583110 การพัฒนาพลังทางสังคม  3(2-2-5) 
 2583201 ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา  3(2-2-5) 
 2583202 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 2583203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส าหรับงานพัฒนา 3(3-0-6) 
 2583209 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 2583210 แรงงานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2583301 หลักกฎหมายครอบครัวเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2583402 การพัฒนาศักยภาพมนษุย ์ 3(2-2-5) 
 2584101 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว 3(3-0-6) 
 2584104 การศึกษาเอกเทศ 3(1-4-4) 
 2584203 การจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางสังคม 3(3-0-6) 
 2584205 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมไทย 3(3-0-6) 
 2584206 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2584207 องค์การและการบริหารงานทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 2584303 กฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 3(3-0-6) 
 2) เลือกแขนง เลือกเรียนรายวิชาเนื้อหาแขนงวชิาใดแขนงวิชาหนึ่ง  
 เพียงแขนงวิชาเดียว    จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 ก. แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและท้องถิ่น   
 บังคับแขนง 9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2581237 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 2581239 แนวคิด และทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 2582204 การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิน่  3(3-0-6) 
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 เลือกแขนง ให้เลือกเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2581240 การปกครองท้องถ่ินไทย  3(3-0-6) 
 2582201 หลักการบริหารงานคลงัสาธารณะ  3(3-0-6) 
 2582206 การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 2582207 การพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย  3(3-0-6) 
 2582303 หลักกฎหมายแพ่งและพาณชิย์เพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
 2582304 หลักกฎหมายอาญาเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
 2583204 การวิเคราะห์นโยบาย  3(3-0-6) 
 2583205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  3(3-0-6) 
 2583206 การบริหารและการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 2583207 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่  3(3-0-6) 
 2583208 การเมืองระหว่างประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 2584301 กฎหมายเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินไทย  3(3-0-6) 
 ข. แขนงวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
 บังคับเรียน  9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2582108 ครอบครัวและชุมชนไทย  3(3-0-6) 
 2583102 ปัญหาสังคม  3(3-0-6) 
 2583108 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา  3(2-2-5) 
 เลือกแขนง ให้เลือกเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2582104 สวัสดิการสงัคมกับสังคมไทย  3(3-0-6) 
 2582106 การพัฒนาเมืองและชนบท  3(3-0-6) 
 2582109 สวัสดิการการสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก  3(2-2-5) 
 2582110 ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
 2582205 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์  3(3-0-6) 
 2583101 ภูมิปัญญาไทย  3(3-0-6) 
 2583111 สตรีไทยกับการพัฒนา  3(2-2-5) 
 2583112 การพัฒนาเยาวชน  3(2-2-5) 
 2583401 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรบัตัวเพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 
 2583403 จิตวิทยาสังคมกับการพฒันา  3(3-0-6) 
 2584102 การพัฒนาผู้สงูอาย ุ  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2584103 การพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส  3(2-2-5) 
 2584202 การจัดการเชิงกลยุทธส์ าหรับงานพัฒนา  3(3-0-6) 
 2584204 การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
 2584302 หลักกฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนเพื่องานพฒันา 3(3-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง   
 2.2.1 กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 
2584501 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางสงัคมศาสตร ์

เพื่อการพัฒนา 
1(45) 

 2584502 การฝึกสหกิจศึกษาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 
2584503 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางสังคมศาสตร์

เพื่อการพัฒนา 
2(90) 

 
2584504 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสังคมศาสตร ์

เพื่อการพัฒนา 
5(450) 

 2.2.3 กลุ่มโครงงานพิเศษ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2584505 โครงงานพิเศษทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  6(640) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 

 แขนงบริหารภาครัฐและท้องถิ่น 
 

 ชั้นปีที่ 1 1  ภาคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 2581110 หลักสังคมวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2581111 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2582403 หลักจิตวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/20 
ชั้นปีที่ 1 2  ภาคการศึกษาที่  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2581109 หลักมานุษยวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2581112 การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 2581235 หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/23 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 2581237 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 2582103 ระบบเศรษฐกิจไทยและวสิาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 2582105 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17/17 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2581239 แนวคิด และทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 2582204 การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2582303 หลักกฎหมายแพ่งและพาณชิย์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2582402 ทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม 3(3-0-6) 
 2584101 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2582202* นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 
 2583210 แรงงานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/21 
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 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกเลือก 2582206 การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 2582304 หลักกฎหมายอาญาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2583206 การบริหารและการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2583105 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2583106 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2583203* ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส าหรับงานพัฒนา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกเลือก 2582207 การพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 2582107 การพัฒนาประชาสังคม 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2583107 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร ์
3(2-2-5) 

เอกเลือก 2581236 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 2582302* หลักกฎหมายปกครองเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2584203 การจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางสังคม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกเลือก 2583204 การวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 
 2583208 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
ปฏิบัต ิ 2584501 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาทาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

หรือ 
1(45)* 

 2584503 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางสงัคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา 

2(90)** 

เลือกเสรี 2583209 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2584105 การสัมมนาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
 2584201* การวางแผนและการประเมินแผนกลยุทธ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
16 หรือ17/ 
62 หรือ 107 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2584502 สหกิจศึกษาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
หรือ 

6(640)* 

 2584504 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสังคมศาสตร ์
เพื่อการพัฒนา 
หรือ 

5(450)** 

 2584505 โครงงานพิเศษทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(640)*** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**/*** 
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แขนงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

ชั้นปีที่ 1 1  ภาคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 2581110 หลักสังคมวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2581111 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2582403 หลักจิตวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/20 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2581109 หลักมานุษยวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2581112 การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 2581235 หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/23 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2582108 ครอบครัวและชุมชนไทย 3(3-0-6) 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 2582103 ระบบเศรษฐกิจไทยและวสิาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 2582105 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17/17 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกเลือก 2582205 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2583102 ปัญหาสังคม 3(3-0-6) 
 2583108 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 2582402 ทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2582301* สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2583301* หลักกฎหมายครอบครัวเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกเลือก 2583401* จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรบัตัวเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
 2584302 หลักกฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนเพื่องาน

พัฒนา 
3(3-0-6) 

เอกบังคับ 2583105 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2583106 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2583104 นโยบายสงัคมและการจัดสวัสดกิารสังคม 3(3-0-6) 
 2583203* ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส าหรับงานพัฒนา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกเลือก 2583101 ภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) 
 2583403 จิตวิทยาสังคมกับการพฒันา 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 2582203 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 2583107 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร ์
3(2-2-5) 

เอกเลือก 2583103 การพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 2584101 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกเลือก 2582106 การพัฒนาเมืองและชนบท 3(3-0-6) 
 2584102 การพัฒนาผู้สงูอาย ุ 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 2584501 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาทาสังคมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา 
หรือ 

1(45)* 

 2584503 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางสงัคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา 

2(90)** 

เลือกเสรี 2584206 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2584105 การสัมมนาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
 2584201* การวางแผนและการประเมินแผนกลยุทธ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
16 หรือ 17/ 
63 หรือ 108 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2584502 สหกิจศึกษาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
หรือ 

6(640)* 

 2584504 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสังคมศาสตร ์
เพื่อการพัฒนา 
หรือ 

5(450)** 

 2584505 โครงงานพิเศษทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(640)*** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**/*** 
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หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป์   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม

และชุมชน 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปกรรม 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ และทักษะมาบูรณาการและ

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  88 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  30 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  58 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  88 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2001103 ทฤษฎีสี  3(2-2-5) 
 2011201 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัออก  3(3-0-6) 
 2011202 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัตก  3(3-0-6) 
 2021101 หลักการวาดภาพ  3(2-2-5) 
 2021107 กายวิภาคส าหรับศิลปะ  3(2-2-5) 
 2021113 จิตรกรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 2021201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน  3(2-2-5) 
 2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 2031401 หลักการออกแบบ  3(2-2-5) 
 2031402 เขียนแบบพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
 ก. ให้เลือกเรียนแขนงวิชาใดวชิาหนึ่งเพียงแขนงวชิาเดียว   
 1) แขนงวิชาประยุกต์ศิลป ์ บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2003103 ศิลปะและธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2004910 โครงการพิเศษประยุกต์ศิลป ์  4(2-4-6) 
 2021105 วาดเส้นพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
 2022213 การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์  3(2-2-5) 
 2022306 ประติมากรรมประยุกต ์  3(2-2-5) 
 2031104 การออกแบบสัญลักษณ ์   3(2-2-5) 
 2031106 การออกแบบการพิมพ์   3(2-2-5) 
 2031114 การวาดภาพประกอบ  3(2-2-5) 
 2031210 การออกแบบลวดลาย  3(2-2-5) 
 2032402 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ  3(2-2-5) 
 2041101 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ ์  3(2-2-5) 
 2041104 การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ  3(2-2-5) 
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 2) แขนงวิชาทัศน์ศิลป์ บังคับเรียน 43 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2002902 โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล  3(2-2-5) 
 2004902 ศึกษาศิลปะร่วมสมัย  3(2-2-5) 
 2004904 ศิลปะนิพนธ ์  4(2-4-6) 
 2021105 วาดเส้นพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
 2021108 จิตรกรรมไทยพื้นฐาน   3(2-2-5) 
 2021112 การวาดภาพทวิทัศน ์  3(2-2-5) 
 2022114 การวาดภาพหุ่นนิ่ง  3(2-2-5) 
 2021115 การวาดภาพคนเหมือน  3(2-2-5) 
 2021116 จิตรกรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 2021202 การพิมพ์ภาพ   3(2-2-5) 
 2021308 ประติมากรรมสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
 2022305 ประติมากรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 2024308 คอมพิวเตอร์อาร์ต  3(2-2-5) 
 2032402 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 ข.  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวชิาที่เลือกเรียนดังนี้  
 1) แขนงวิชาประยุกต์ศิลป ์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   รายวิชาเลือกเฉพาะแขนง   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2002903 การน าเสนอผลงานศิลปะ  3(2-2-5) 
 2013112 การออกแบบรูปแบบไทย  3(2-2-5) 
 2021106 วาดเส้นสร้างสรรค ์   3(2-2-5) 
 2021112 การวาดภาพทวิทัศน ์  3(2-2-5) 
 2021114 การวาดภาพหุ่นนิ่ง  3(2-2-5) 
 2021116 จิตรกรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 2021203 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 2021214 ภาพพิมพ์ประยุกต ์   3(2-2-5) 
 2022107 การระบายสีน้ า  3(2-2-5) 
 2022108 จิตรกรรมประยุกต์  3(2-2-5) 
 2022305 ประติมากรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 2022308 การท าหุ่นจ าลอง  3(2-2-5) 
 2031101 การออกแบบตัวอักษร   3(2-2-5) 
 2031107 การออกแบบโฆษณา  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2031202 บาติก  3(2-2-5) 
 2031403 จิตวิทยาการออกแบบ  3(2-2-5) 
 2031404 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิต ิ  3(2-2-5) 
 2034411 คอมพิวเตอรก์ราฟิกขั้นสูง  3(2-2-5) 
 2041103 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิต ิ  3(2-2-5) 
 2041602 เทคนิคการออกแบบเครื่องประดับ  3(2-2-5) 
 2042104 การออกแบบของที่ระลึก   3(2-2-5) 
 2042111 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา  3(2-2-5) 
 2042201 การออกแบบบรรจุภัณฑ์  3(2-2-5) 
      2)  แขนงวิชาทัศนศิลป์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  รายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2002903 การน าเสนอผลงานศิลปะ  3(2-2-5) 
 2011102 ศิลปะพืน้บา้น  3(2-2-5) 
 2012106 วัสดุและเทคนิคศลิปะ   3(2-2-5) 
 2014306 ทัศนศิลปส์ื่อสาร  3(2-2-5) 
 2014307 การวิจารณ์ศิลปะ  3(3-0-6) 
 2021106 วาดเส้นสร้างสรรค ์  3(2-2-5) 
 2021109 จิตรกรรมไทยประเพณ ี   3(2-2-5) 
 2021117 วาดเส้นทัศนศิลป ์  3(2-2-5) 
 2021203 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 2021207 การออกแบบภาพพิมพ ์  3(2-2-5) 
 2021208 การพิมพ์ร่องลึก  3(2-2-5) 
 2021214 ภาพพิมพ์ประยุกต ์  3(2-2-5) 
 2021305 การปั้น การหล่อ  3(2-2-5) 
 2021306 การแกะสลัก  3(2-2-5) 
 2022107 การระบายสีน้ า  3(2-2-5) 
 2022108 จิตรกรรมประยุกต์  3(2-2-5) 
 2022109 การวิเคราะห์จิตรกรรม  3(3-0-6) 
 2021211 การวาดภาพคน  3(2-2-5) 
 2022207 การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผา้  3(2-2-5) 
 2022213 การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2022302 ประติมากรรมไทย   3(2-2-5) 
 2022310 ประติมากรรมโครงสร้าง  3(2-2-5) 
 2023102 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย  3(2-2-5) 
 2024306 ประติมากรรมตกแต่ง  3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2003805 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
 2004805 สหกิจศึกษา  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 1)  แขนงวิชาประยุกต์ศิลป์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2003803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพประยุกต์ศิลป์   2(90) 
 2004803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์  5(350) 
 2)  แขนงวิชาทัศนศิลป์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2003804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทัศนศิลป์  2(90) 
 2004804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป ์   5(350) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 

ชั้นปีที่ 1 1  ภาคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2001103A ทฤษฎีสี 3(2-2-5) 
 2021101B หลักการวาดภาพ 3(2-2-5) 
 2031402A เขียนแบบพื้นฐาน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 1 2  ภาคการศึกษาที่  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2011201* ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัออก 3(3-0-6) 
 2021105A วาดเส้นพืน้ฐาน 3(2-2-5) 
 2021107* กายวิภาคส าหรับศิลปะ 3(2-2-5) 
 2031401B หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2011202* ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัตก 3(3-0-6) 
 2021113A จิตรกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 2021201A ภาพพิมพ์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 2021301* ประติมากรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2021108A จิตรกรรมไทยพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 2021114* การวาดภาพหุ่นนิ่ง 3(2-2-5) 
 2021202* การพิมพ์ภาพ 3(2-2-5) 
 2021308* ประติมากรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 2032402* การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2012106* วัสดุและเทคนิคศลิปะ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2004902* ศึกษาศิลปะร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 2021112* การวาดภาพทวิทัศน ์ 3(2-2-5) 
 2022305* ประติมากรรมสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 2024308 คอมพิวเตอร์อาร์ต 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2021106A วาดเส้นสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
 2022107* การระบายสีน้ า 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2002902A โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล 3(2-2-5) 
 2021115* การวาดภาพคนเหมือน 3(2-2-5) 
 2021116* จิตรกรรมสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2014306* ทัศนศิลปส์ื่อสาร 3(2-2-5) 
 2022213* การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 15/20 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

2003804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทัศนศิลป์ 
หรือ 

2(90)* 

 2003805 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45)** 
เลือกเสรี 2031114A การเขียนภาพประกอบ 3(2-2-5) 
 2032404* เทคนิคการถ่ายภาพ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 2004904A ศิลปะนิพนธ ์ 4(2-4-6) 

รวมหน่วยกิต 
12 หรือ 11/ 
104 หรือ 59 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

2004804 การฝึกประสบการร์วิชาชีพทัศนศิลป์ 
หรือ 

5(350)* 

 2004805 สหกิจศึกษา 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

350 หรือ 640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่สนองความต้องการ

และแก้ไขปัญหาของสังคม 
2. มีความสามารถแสวงหาและจัดการความรู้ ทักษะชีวิตและสังคม  เพื่อพัฒนาสังคมได้เท่าทัน

สภาวการณ์ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการตามหลักการการบริหารจัดการที่ดี และด ารงตน

อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  39 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  51 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  6 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2551101 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 2551103 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 2551106 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 2551107 นโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
 2551402 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 2551409 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 2552102 การเมืองและการบริหารจัดการท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 2552105 ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 2552411 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
 2553101 การบริหารทุนมนษุย์ภาครัฐ  3(3-0-6) 
 2553106 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  3(2-2-5) 
 2553410 หลักกฎหมายปกครอง  3(3-0-6) 
 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์  3(2-2-5) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2552108 การจัดการภาครัฐ  3(3-0-6) 
 2552111 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สงัคมวิทยา

และจิตวิทยา 
3(3-0-6) 

 2552112 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 2552113 นิเวศน์วิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร ์  3(3-0-6) 
 2552201 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 2552205 ภาวะผูน้ าในการบริหารงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
 2552208 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
 2552209 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
 2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ  3(3-0-6) 
 2552304 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถ่ิน  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2552307 ประชาธิปไตยกับการมสี่วนร่วมทางการเมือง  3(3-0-6) 
 2552308 การจัดการเพื่อความมั่นคง  3(3-0-6) 
 2552309 ทหารกับการพัฒนาประเทศ  3(3-0-6) 
 2552407 ระบบบริหารราชการไทย  3(3-0-6) 
 2553102 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
 2553103 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
 2553201 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐยุคใหม่  3(3-0-6) 
 2553301 อาเซียนกับความร่วมมือนานาชาต ิ  3(3-0-6) 
 2553302 การบริหารงานยตุิธรรม  3(3-0-6) 
 2553306 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยัง่ยืน  3(3-0-6) 
 2553309 การจัดการโครงการ  3(3-0-6) 
 2553310 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 2553317 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

 2553322 การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง  3(3-0-6) 
 2553323 ยุทธศาสตร์ทหาร และการปฏบิตัิการทางทหาร 3(3-0-6) 
 2553324 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 2553401 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 2553402 การจัดการบริการภาครัฐแนวใหม่  3(3-0-6) 
 2553404 จริยธรรมและธรรมาภิบาล  3(3-0-6) 
 2554114 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
 2554301 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
 2554302 การวางแผนยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
 2554303 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 2554401 การสื่อสารทางการเมือง  3(3-0-6) 
 2554402 การบริหารงานภาครัฐในภาวะวกิฤต  3(3-0-6) 
 2554403 สหวิทยาการทางรัฐประศาสนศาสตร ์  3(2-2-5) 
 2554405 การตลาดภาครัฐ  3(3-0-6) 
 2554903 การศึกษาเอกเทศ  3(2-2-5) 
 2562401 กฎหมายอาญา 1  3(3-0-6) 
 2562402 กฎหมายอาญา 2  3(3-0-6) 
 2563203 กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2563303 แรงงานสัมพันธ ์  3(3-0-6) 
 2563503 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  3(3-0-6) 
 2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  3(3-0-6) 
 2563505 กฎหมายลักษณะพยาน  3(3-0-6) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2554407 การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1(45) 
 2554408 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มโครงการพิเศษ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2554409 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร ์  6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
              

ชั้นปีที่ 1 1  ภาคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2551103A ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 2551106* ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17/18 
ชั้นปีที่ 1 2  ภาคการศึกษาที่  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2551101A การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 2551409 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2551107 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 2552411 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 2553106 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/20 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสร ี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2551402 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 2552102 การเมืองและการบริหารจัดการท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 2552105 ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010002* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010003* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 2553101* การบริหารทุนมนษุย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 2553410 หลักกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010002* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010003* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010004* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010002* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010003* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010004* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010005* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010006* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2554407* การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 1(45) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2554901* สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010002* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010003* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/61 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2554408* สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(640) 

รวมหน่วยกิต 6/640 
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หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร ์ ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
Bachelor  of  Laws  Program  
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
  เพื่อผลิตบัณฑิตให้ 

1. มีความรู้และทักษะทางกฎหมายอย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยน์          
ต่อสังคมได้อย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกฎหมาย 

2. มีความสามารถในการแสวงหาและค้นคว้าความรู้ เพื่อน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริง และ       
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกรับใช้สังคมส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์  จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  103 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  88 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  15 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  6 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมาย  2(2-0-4) 
 2561102 กฎหมายเอกชนเบื้องต้น  2(2-0-4) 
 2561103 กฎหมายมหาชนเบื้องตน้   2(2-0-4) 
 2561104 นิติปรัชญา  2(2-0-4) 
 2561302 กฎหมายลักษณะหนี ้: หลักทั่วไป  3(3-0-6) 
 2561303 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสญัญา  3(3-0-6) 
 2562202

  
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอก              
สั่งลาภมิควรได ้

 3(3-0-6) 

 2562302 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6) 
 2562303 เอกเทศสัญญา 2    3(3-0-6) 
 2562305 กฎหมายลักษณะประกนัด้วยบคุคลและทรัพย์ 2(2-0-4) 
 2562401 กฎหมายอาญา  1  3(3-0-6) 
 2562402 กฎหมายอาญา  2  3(3-0-6) 
 2562505 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
 2562801 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดนิ  3(3-0-6) 
 2563201 กฎหมายลักษณะครอบครัว  3(3-0-6) 
 2563202 กฎหมายลักษณะมรดก  3(3-0-6) 
 2563301

  
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท สมาคม       
และมูลนธิ ิ

 2(2-0-4) 

 2563302 กฎหมายลักษณะประกนัภัย  2(2-0-4) 
 2563311 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ  2(2-0-4) 
 2563501 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3(3-0-6) 
 2563502 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  3(3-0-6) 
 2563503 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  4(4-0-8) 
 2563504 กฎหมายลักษณะพยาน  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2563505 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรมและวธิีพิจารณา

ความอาญาในศาลแขวง 
 2(2-0-4) 

 2563509 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6) 
 2563512 กฎหมายภาษีอากร  3(3-0-6) 
 2563801 กฎหมายล้มละลาย  2(2-0-4) 
 2563805 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  3(3-0-6) 
 2564503 ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง  3(3-0-6) 
 2564901 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  2(2-0-4) 
 2564902 สัมมนาทางกฎหมาย  3(2-2-5) 
 2564905 วิธีการทางนิติศาสตร์  2(1-2-3) 
 2564907 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  15 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้รวมกันไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 1.  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2562502 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
 2562503 สิทธิขั้นพืน้ฐานและเสรีภาพ 2(2-0-4) 
 2562504 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 2563507 กฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง  3(3-0-6) 
 2563508 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 2563510 กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธสิ่วนบุคคล  2(2-0-4) 
 2563511 

 
กฎหมายเก่ียวกับการบริการสาธารณะและ
องค์การมหาชน  

2(2-0-4) 
 

 2564501 กฎหมายการคลัง  2(2-0-4) 
 2564504 กฎหมายภาษีทรัพย์สนิ  2(2-0-4) 
 2564505 สัญญาของรัฐ  2(2-0-4) 
 2. กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2562301 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2562304 เอกเทศสัญญา 3  2(2-0-4) 
 2563304 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา  3(3-0-6) 
 2563305 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2563308 กฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 2563309 กฎหมายศุลกากร  3(3-0-6) 
 2563310 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน  3(3-0-6) 
 2564301 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน  3(3-0-6) 
 2564302 กฎหมายอนุญาโตตลุาการ  3(3-0-6) 
 2564303 สัญญาส าคัญทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2563601 กฎหมายพาณิชยน์าว ี  3(3-0-6) 
 2563602 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  3(3-0-6) 
 2563603 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 2563604

  
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและ
คดีอาญา  

3(3-0-6) 
 

 2564601 
 

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2(2-0-4) 
 

 2564602 กฎหมายประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 
 2564603 กฎหมายอวกาศ  2(2-0-4) 
 4. กลุ่มวิชาวิชากระบวนการยุติธรรม   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2563701

  
กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชน  

3(3-0-6) 
 

 2563702 นิติเวชวิทยา  3(3-0-6) 
 2563703 การบริหารกระบวนการยุติธรรม  3(3-0-6) 
 2563704 อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยา  3(3-0-6) 
 2563705 การสืบสวนและสอบสวน  3(3-0-6) 
 5. กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2563803 กฎหมายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน  2(2-0-4) 
 2563804 กฎหมายประกันสังคม  3(3-0-6) 
 2563806 

 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวธิีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค  

3(3-0-6) 
 

 2563807 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์  2(2-0-4) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2563808 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  2(2-0-4) 
 2564801 กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 2564802 

 
กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันการผูกขาดและ
กีดกันทางการค้า  

2(2-0-4) 

 2564803 
 

กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และศลิปวฒันธรรม  

3(3-0-6) 

 2564804 กฎหมายสิทธิสตร ี  3(3-0-6) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง   
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2564908 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร ์ 1(45) 
 2564909 สหกิจศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร ์  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2564910 

 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา
นิติศาสตร ์  

2(90) 
 

 2564911 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
นิติศาสตร ์  

5(450) 
 

 2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2564912 โครงงานพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์   6(640) 
 4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
              

ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ
การสื่อสาร 

9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษย์และ
สังคมศาสตร ์

9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 

9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 

 9000204 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 

พื้นฐานวิทย-์คณิต
และเทคโนโลย ี

9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

เอกบังคับ 2561102* กฎหมายเอกชนเบื้องต้น 2(2-0-4) 
รวมหน่วยกิต 19/20 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ
การสื่อสาร 

9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษย์และ
สังคมศาสตร ์

9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 

พื้นฐานวิทย-์คณิต
และเทคโนโลย ี

9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2561302 

2561303* 
2562801 

กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสญัญา 
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดนิ 

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

รวมหน่วยกิต 20/20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ
สังคมศาสตร ์

9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 

เอกบังคับ 2561103 กฎหมายมหาชนเบื้องตน้ 2(2-0-4) 
2562202* กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  

ลาภมิควรได ้
3(3-0-6) 

2562302 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 
2562303* เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
2562401* กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 
2563302* กฎหมายลักษณะประกนัภัย 2(2-0-4) 
2562305 กฎหมายลักษณะประกนัด้วยบคุคลและทรัพย์ 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 20/20 
   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2562402* กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 

2562505 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
2563301 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท สมาคม  

และมูลนธิ ิ
2(2-0-4) 

2563311 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 2(2-0-4) 
2563512 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
2563505 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรมและวธิีพิจารณา 

ความอาญาในศาลแขวง 
2(2-0-4) 

2563801 กฎหมายล้มละลาย 2(2-0-4) 
 2563304 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/20   
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 2563201* กฎหมายลักษณะครอบครัว 3(3-0-6) 
2563202* กฎหมายลักษณะมรดก 3(3-0-6) 
2563501* กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 
2563509 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
2563805 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 3(3-0-6) 

เอกเลือก 2563602 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 2000002 เลือกเสรี 2(2-0-4) 

3000002 เลือกเสรี 2(2-0-4) 
รวมหน่วยกิต 22/22 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 2563502* กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
2563503 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 4(4-0-8) 
2563504 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
2564503 ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง 3(3-0-6) 

เอกเลือก 2562502* กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
2563604 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

และคดีอาญา 
3(3-0-6) 

เลือกเสรี 1000003 เลือกเสรี 2(2-0-4) 
รวมหน่วยกิต 21/21 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 2561101* ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) 
2561104 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 
2564901 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 
2564902 สัมมนาทางกฎหมาย 3(2-2-5) 
2564905 วิธีการทางนิติศาสตร์ 2(1-2-3) 
2564907 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) 

เอกเลือก 2563305 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
ปฏิบัต ิ 2564908 

 
2564910 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร ์
หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
สาขาวชิานิติศาสตร์ 

1(45)* 
 

2(90)** 

รวมหน่วยกิต 
18 หรือ 19/ 
64 หรือ 109  
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2564909 
 

2564911 
 

2564912 

สหกิจศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร ์
หรือ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิติศาสตร์ 
หรือ 
โครงงานพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์ 

6(640)* 
 

5(450)** 
 

6(640)*** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5 / 

640 หรือ 450  
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**/*** 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์  ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
Bachelor of Science Program in Home Economics 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะทางคหกรรมศาสตร์   และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคม 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการศึกษาหาความรู้   สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้

อย่างมีระบบ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมมีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและให้

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา
และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  95 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  65 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  30 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4021102 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4021103 เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 4032102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
 4091107 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 3(2-2-5) 
 4501103 งานส่งเสริมทางคหกรรมศาสตร์                      3(2-2-5) 
 4503201 หลักศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4503301 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4504902 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 4504903 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 4511204 หลักการประกอบอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ 3(2-2-5) 
 4511205 ชีวเคมทีางอาหาร 3(2-2-5) 
 4512101 โภชนาการกับชวีิตมนุษย ์ 3(2-2-5) 
 4512203 การถนอมอาหาร 3(2-2-5) 
 4512206 อาหารไทย 3(2-2-5) 
 4512901 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-2-5) 
 4514302 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
 4521101 ความรู้เรื่องผ้าและการแต่งกาย 3(2-2-5) 
 4531101 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 3(2-2-5) 
 4541201 พัฒนาการเด็กและการอบรมเลีย้งดู 3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4512103 โภชนศาสตร์ชุมชน 3(2-2-5) 
 4512210 อาหารตะวันตก 3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4512214 อาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 4512204 การแปรรูปอาหาร 3(2-2-5) 
 4512401 การจัดการร้านค้าและงานครัว 3(2-2-5) 
 4513101 โภชนบ าบัด 3(2-2-5) 
 4513203 วิทยาการขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5) 
 4513206 อาหารแนวใหม่ 3(2-2-5) 
 4513207 อาหารอาเซียน 3(2-2-5) 
 4513208 ขนมไทยและอาหารว่าง 3(2-2-5) 
 4513209 เครื่องดื่มและไอศกรีม 3(2-2-5) 
 4513210 การจัดและการตกแต่งอาหาร 3(2-2-5) 
 4514202 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
 4514904 การค้นคว้าทดลองทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 4514907 การสุขาภิบาลอาหารและการวางผัง 3(2-2-5) 
 4514908 การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหาร 3(2-2-5) 
 4521301 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า 3(2-2-5) 
 4541102 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน 3(2-2-5) 
 4552105 การแกะสลักผักและผลไม ้ 3(2-2-5) 
 4552109 งานดอกไมส้ดและใบตอง 3(2-2-5) 
 4553408 ศิลปะการจัดตกแต่งผ้า 3(2-2-5) 
 4553409 ศิลปะประดิษฐ์และการตกแต่งแบบไทย          3(2-2-5) 
 4554101 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ 3(2-2-5) 
 4554402 เครื่องหอมและของช าร่วย 3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4513802 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 1(45) 
 4514802 สหกิจศึกษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์ 6(640) 
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 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ 
2(90) 

 4514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 5(450) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4011309A ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4501103* งานส่งเสริมทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4511204 หลักการประกอบอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ 3(2-2-5) 
 4521101A ความรู้เรื่องผ้าและการแต่งกาย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคบั 4021102* เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4501102A การจัดทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 3(2-2-5) 
 4512101* โภชนาการกับชวีิตมนุษย ์ 3(2-2-5) 
 4512206* อาหารไทย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/24 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคบั 4021103* เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 4091107 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 4503201 หลักศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4512901 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4032102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
 4111101* หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 4514302A การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4512103* โภชนศาสตร์ชุมชน 3(2-2-5) 
 4552105* การแกะสลักผักและผลไม ้ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/25 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 4504902A สัมมนาทางคหกรรมศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 4511205 ชีวเคมีทางอาหาร 3(2-2-5) 

 4512203* การถนอมอาหาร 3(2-2-5) 
 4541201* พัฒนาการเด็กและการอบรมเลีย้งดู 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4513203A วิทยาการขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5) 
 4514907* การสุขาภิบาลอาหารและการวางผัง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 17/23 
 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 4514202* การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4503301 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4512204A การแปรรูปอาหาร 3(2-2-5) 
 4512401 การจัดการร้านค้าและงานครัว 3(2-2-5) 
 4513101A โภชนบ าบัด 3(2-2-5) 
 4514904A การค้นคว้าทดลองทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฎิบัต ิ 4513801A การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
หรือ 

2(90)* 

 4513802 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 1(45)** 
เลือกเสรี 4552109 งานดอกไมส้ดและใบตอง 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4504903A การวิจัยทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 4531101A การพัฒนาที่อยู่อาศัย 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4512210* อาหารตะวันตก 3(2-2-5) 
 4513208 ขนมไทยและอาหารว่าง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
17 หรือ 16/ 
110 หรือ65 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4514801A การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
หรือ 

5(450)* 

 4514802 สหกิจศึกษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
Bachelor of Science Program in Biotechnology  
                                                                                       
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ มีทักษะทางงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นนักค้นคว้าและวิจัย 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม  ในวิชาชีพและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

และประเทศชาติ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  88 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  33 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ  43 หน่วยกิต 
 2.1.3 กลุ่มวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  9 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  88 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011305 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
 4011306 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
 4021103 เคมีอินทรีย์  3(2-2-5) 
 4021105 เคมี 1  3(3-0-6) 
 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-2) 
 4022102 เคมี 2  3(3-0-6) 
 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-2) 
 4022628 การวิเคราะห์ทางเคมี  3(2-2-5) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-3-2) 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4022502 ปฏิบัติการชวีเคมี  1(0-3-2) 
 4022506 ชีวเคม ี  2(2-0-4) 
 4032401 พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
 4032402 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์  1(0-3-2) 
 4032607 จุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
 4032606 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-2) 
 4032701 เทคโนโลยชีีวภาพ  3(2-2-5) 
 4033403 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4033408 พันธุวิศวกรรม  3(2-2-5) 
 4033601 เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร  3(2-2-5) 
 4033610 เทคโนโลยีการหมัก  3(2-2-5) 
 4033702 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
 4033703 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(2-2-5) 
 4033711 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1(0-3-2) 
 4033714 เทคโนโลยชีีวภาพสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 4033905 การวางแผนการทดลอง  3(3-0-6) 
 4034906 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1(0-3-2) 
 4071204 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย  3(3-0-6) 
 2.1.3 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3561102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  3(3-0-6) 
 3561204 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6) 
 4023739 นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน้  3(3-0-6) 
 4031302 กีฏวิทยา  3(2-2-5) 
 4033103 อนุกรมวิธาน  3(2-2-5) 
 4033206 เทคโนโลยชีีวภาพพืช  3(2-2-5) 
 4033704 เทคโนโลยีเอนไซม ์  3(2-2-5) 
 4033705 เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  3(2-2-5) 
 4033707 เทคโนโลยชีีวภาพสาหร่าย  3(2-2-5) 
 4033708 การควบคุมและการใช้เคร่ืองมือ  3(2-2-5) 
 4033712 เทคโนโลยชีีวภาพส าหรับการบ าบัดของเสีย  3(2-2-5) 
 4033713 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ  3(2-2-5) 
 4034104 อนุกรมวิธานแบคทีเรีย  3(2-2-5) 
 4034109 ความหลากหลายทางชีวภาพ  3(2-2-5) 
 4034201 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  3(2-2-5) 
 4034405 พันธุศาสตร์เซลล ์  3(2-2-5) 
 4034502 เทคนิคทางวิทยา  3(2-2-5) 
 4034601 เทคโนโลยยีีสต ์  3(2-2-5) 
 4034602 จุลินทรีย์ก่อโรค  3(2-2-5) 
 4034609 จุลชีววิทยาอาหาร  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4034701 ชีวสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
 4034703 การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ชวีภาพ  2(1-2-3) 
 4034704 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวชัพืชโดยชีววธิี  3(2-2-5) 
 4062202 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 4072209 การสุขาภิบาลในโรงงาน  3(2-2-5) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4033803 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชน 1(75) 
 4034802 สหกิจศึกษา  6(640) 
 4034907 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ  3(0-6-3) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4033803 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชน 1(75) 
 4034801 ฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อชุมชน 5(450) 
 4034907 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ  3(0-6-3) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 4011305* ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 4011601* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4021105* เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106* ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103A ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 4011306* ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4022102* เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103* ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4031102B ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104B ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 4021103* เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 4022628* การวิเคราะห์ทางเคมี 3(2-2-5) 
 4032606A ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
 4032607 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 4032701* เทคโนโลยชีีวภาพ 3(2-2-5) 
 4091401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/25 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4022506* ชีวเคม ี 2(2-0-4) 
 4022507 ปฏิบัติการชวีเคมี 1(0-3-2) 
 4032401B พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 4032402 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-2) 
 4033702* วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
 4033711 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 17/23 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4033403* สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ 3(2-2-5) 
 4033408 พันธุวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 4033610* เทคโนโลยีการหมัก 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4033708* การควบคุมและการใช้เคร่ืองมือ 3(2-2-5) 
 4034201A การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 17/23 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4033803* เตรียมฝึกประสบการณท์างเทคโนโลยีชีวภาพ 

เพื่อชุมชน 
1(75) 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4033601B เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร 3(2-2-5) 
 4033703* การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-2-5) 
 4033905* การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) 
 4071204A วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 3(3-0-6) 
เอกเลือก 4034609A จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/96 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4034801B ฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อชุมชน 5(450) 
  หรือ  
 4034802 สหกิจศึกษา 6(640) 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4033714 เทคโนโลยชีีวภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4034906A สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-3-2) 
ปฏิบัต ิ 4034907 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3(0-6-3) 
เอกเลือก 4033704* เทคโนโลยีเอนไซม ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 13/20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
307 

หลักสูตวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
Bachelor of Science  Program in Information Technology  
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมไปด้วยความรู้และคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อท้องถิ่นและ

ชุมชน  
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนอง

ความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและท้องถิ่นทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียน 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องต่อ

ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนทักษะทางด้านการสื่อสารกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและ

แต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  9 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  57 หน่วยกิต 
 - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  24 หน่วยกิต 
 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  9 หน่วยกิต 
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 2.3 วิชาเลือก  15 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4091611 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 4121108 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
 4122403 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  57 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดกลุม่วิชาหนึ่งเพียงกลุ่มวิชาเดียว  
 ก.   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 - กลุ่มประเด็นดา้นองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4121107 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 3(3-0-6) 

 4123503 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
 4123507 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
 - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์ 24 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4122204 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม  3(2-2-5) 
 4122252 ระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
 4122309 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
 4123261 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล  3(2-2-5) 
 4123756 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 4123775 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย  3(2-2-5) 
 4124201 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
 4124202 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  3(0-6-3) 
 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1553614 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
 4122352 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
 4122505 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
 4123363 การออกแบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
 4123371 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 
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 - กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4121571 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 
 4122404 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 
 4123706 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 ข.  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย    
 - กลุ่มประเด็นดา้นองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4121107 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 4123507 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
 4123756 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์ 24 หน่วยกิต 
 4122205 องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานมลัติมีเดีย  3(2-2-5) 
 4122206 การวาดภาพเบื้องตน้  3(2-2-5) 
 4122207 การออกแบบและพัฒนางานแอนิเมชัน  3(2-2-5) 
 4122208 การสร้างการ์ตูน  3(2-2-5) 
 4123672 การสร้างวัตถุเสมือนจริง  3(2-2-5) 
 4123671 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย  3(2-2-5) 
 4124201 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
 4124202 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  3(0-6-3) 
 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1553614 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
 4123205 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 4123306 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  3(2-2-5) 
 4123307 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  3(2-2-5) 
 4123673 การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสมัพันธ์  3(2-2-5) 
 - กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 9 หน่วยกิต 
 4121571 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 
 4122404 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 
 4123706 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 2.3  วิชาเลือก 

ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง เพียงกลุ่มวิชาเดียว 
15 หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4122371 เทคโนโลยีเวบ็  3(2-2-5) 
 4122671 เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 
 4122771 เครือข่ายไร้สาย  3(2-2-5) 
 4123102 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4123372 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 4123502 ระบบสนับสนนุการตัดสนิใจ  3(2-2-5) 
 4123505 เทคโนโลยสีารสนเทศและการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 4123555 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
 4123556 การวิจัยด าเนนิงาน  3(2-2-5) 
 4123654 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 4124372 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 4124376 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 4124605 สารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน  2(1-2-3) 
 ข. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดยี   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4122312 การออกแบบกราฟิก  3(2-2-5) 
 4122371 เทคโนโลยีเวบ็  3(2-2-5) 
 4122603 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  3(2-2-5) 
 4122671 เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 
 4123206 การผลิตเกมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 4123207 การออกแบบและสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน  3(2-2-5) 
 4123208 การท าเทคนิคพิเศษ  3(2-2-5) 
 4123654 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 4124371 การเขียนโปรแกรมเกม  3(2-2-5) 
 4124376 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 4124605 สารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน  2(1-2-3) 
 4124672 หลักการตัดต่อภาพดิจิตอล  3(2-2-5) 
 2.4  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง   
 ก)  กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4124806 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(45) 
 4124807 สหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  6(640) 
 ข)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4124803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(45) 
 4124804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450) 
 4124805 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท้องถิ่น 1(45) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4091611A คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4121108 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/20 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4121107 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

 4121571 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 20/22 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 1553614* ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4122204 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 3(2-2-5) 
 4122252 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 4122404 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 4123363 การออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 4123507A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 4122352 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 4122403 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 4122505A การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 4123371 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 4123756 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4122371 เทคโนโลยีเวบ็ 3(2-2-5) 
 4123654 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 4123261 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 4123503A ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 4123706* ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4122671 เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
 4123102 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(2-2-5) 
 4124372 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4122309A วิศวกรรมซอฟแวร์ 3(2-2-5) 
 4123775 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 3(2-2-5) 
 4124201 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 15/18 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ประสบการณ ์
ภาคสนาม 

4124803* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1(45)* 

 4124805 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท้องถิ่น 1(45)* 
  หรือ  
 4124806 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1(45)** 

เอกบังคับ 4124202 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 4/ 

96 หรือ 51 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ประสบการณ ์
ภาคสนาม 

4124804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450)* 

  หรือ  
 4124807 สหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
 

หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มประสบการณ์ภาคสนามให้เลือก 1 กลุ่ม */** 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4091611A คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4121108 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/20 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4121107 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

 4121571 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 20/22 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 1553614* ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4122205 องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานมลัติมีเดีย 3(2-2-5) 
 4122206 การวาดภาพเบื้องตน้ 3(2-2-5) 
 4122404 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 4123507A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 4123671 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 4122207 การออกแบบและพัฒนางานแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
 4122403 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 4123205 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4123673 การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสมัพันธ์ 3(2-2-5) 
 4123756 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4122312 การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 
 4122371 เทคโนโลยีเวบ็ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 4122208 การสร้างการ์ตูน 3(2-2-5) 
 4123306 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(2-2-5) 
 4123706* ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4123207 การออกแบบและสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3(2-2-5) 
 4123654 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4124672 หลักการตัดต่อภาพดิจิตอล 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4123307 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(2-2-5) 
 4123672 การสร้างวัตถุเสมือนจริง 3(2-2-5) 
 4124201 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 15/18 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ประสบการณ์
ภาคสนาม 

4124803* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1(45)* 

 4124805 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท้องถิ่น 
หรือ 

1(45)* 

 4124806 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1(45)** 

เอกบังคับ 4124202 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 4/ 

96 หรือ 51 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ประสบการณ์
ภาคสนาม 

4124804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ 

5(450)* 

 4124807 สหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มประสบการณ์ภาคสนามให้เลือก 1 กลุ่ม */** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์  ระดับปริญญาตรี   
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Science Program in Computer Science 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพในภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาขยันหมั่นเพียร 

มีความส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และสามารถศึกษาเพิ่มเติม

ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา  
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2551 

3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  15 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  51 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  12 หน่วยกิต 

 2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  12 หน่วยกิต 
 2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12 หน่วยกิต 
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 2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  12 หน่วยกิต 
 2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเลือก  18 หน่วยกิต 

 2.4 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  15 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 4092601 พีชคณิตเชิงเสน้ 1  3(3-0-6) 
 4112201 ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 4121106 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 4121451 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
 2.2 วิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
 กลุ่มประเด็นดา้นองค์การและระบบสารสนเทศ                 จ านวน    12 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4123951 โครงงานพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
 4124952 โครงงานพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3) 
 4123757 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4124151 จรรยาบรรณทางวชิาชีพและกฎหมายด้าน 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3(3-0-6) 

 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์                                   จ านวน  12  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4122252 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 4122505 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
 4123201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
 4123354 เทคโนโลยีเชิงวัตถ ุ  3(2-2-5) 
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 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                    จ านวน  12   หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4121105 การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 
 4121304 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4122309 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 4122353 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ                                จ านวน  12   หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4121305 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  3(2-2-5) 
 4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
 4122453 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 4123706 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปตัยกรรมคอมพิวเตอร์                     จ านวน   3   หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก    
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 4122402 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
 4122603 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5) 
 4123260 ระบบการจัดการความรู ้  3(2-2-5) 
 4123261 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 4123355 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตไ์คลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์  3(2-2-5) 
 4123356 การเขียนโปรแกรมข้ันสูง  3(2-2-5) 
 4123357 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสงู 3(2-2-5) 
 4123358 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บ 3(2-2-5) 
 4123359 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในส านักงาน 3(2-2-5) 
 4123360 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 4123361 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 3(2-2-5) 
 4123362 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 
 4123502 ระบบสนับสนนุการตัดสนิใจ  3(2-2-5) 
 4123555 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
 4123560 การวิจัยด าเนนิงานส าหรับคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 4123651 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชงิมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4123652 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 4123653 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4123655 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
 4123754 ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี 3(2-2-5) 
 4123756 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 4123771 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 3(2-2-5) 
 4124501 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 
 4124954 การศึกษาทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน 
 3(1-4-4) 

 2.4  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 ก. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4124853 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2(90) 
 4124854 การฝึกสหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  6(640) 
 ข. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4124851 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
2(90) 

 4124852 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4(360) 
 4124855 การฝึกทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เพื่อบริการชุมชน 
2(90) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4121105 การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 
 4121451* คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
 4122701* ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4112201* ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 4121304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4121305 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/23 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
เอกบังคับ 4091401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 4092601* พีชคณิตเชิงเสน้ 1 3(3-0-6) 
 4122202* โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
 4122252 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 4122453 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
เอกบังคับ 4122505A การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 4123201* ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 4123354 เทคโนโลยีเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 
 4123706* ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4124151 จรรยาบรรณทางวชิาชีพและกฎหมายด้าน

คอมพิวเตอร์ 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 4122309A วิศวกรรมซอฟแวร์ 3(2-2-5) 
 4122353 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 4123757 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2010001 เอกเลือก 3(3-0-6) 
 2010002 เอกเลือก 3(3-0-6) 
 2010003 เอกเลือก 3(3-0-6) 
 2010004 เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4121106* ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 4123951* โครงงานพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2010005 เอกเลือก 3(3-0-6) 
 2010006 เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 15/16 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4124851 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2(90)* 

 4124855 การฝึกทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เพื่อบริการชุมชน 
หรือ 

2(90)* 

 4124853 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2(90)** 

เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4124952* โครงงานพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 
10 หรือ 8/ 

189 หรือ 99 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4124852* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
หรือ 

4(360)* 

 4124854 การฝึกสหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
4 หรือ 6/ 

360 หรือ 640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย    ระดับปริญญาตร ี

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
Bachelor of Science Program in Safety Science 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยในการท างาน 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมและดูแลสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยในการท างาน 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  97 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  83 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  14 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  97 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011305 ฟิสิกส ์1 3(3-0-6) 
 4011306 ฟิสิกส2์ 3(3-0-6) 
 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4021105 เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4021450 หลักเคมีอินทรีย์ 1 3(2-2-5) 
 4022102 เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4031108 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 4031109 ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
 4032601 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
 4071204 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 4072101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนษุย์ 3(2-2-5) 
 4072306 การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 2(1-2-3) 
 4072409 วิทยาการระบาดและการปูองกันโรค 3(3-0-6) 
 4072410 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรค์วามปลอดภัย 3(3-0-6) 
 4072701 กฎหมายและมาตรฐานงานอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
2(2-0-4) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 4072702 การปูองกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 3(3-0-6) 
 4073217 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073403 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 
 4073415 อาชีวเวชศาสตร ์ 2(2-0-4) 
 4073702 การยศาสตร์และสรีรวิทยาการท างาน 3(3-0-6) 
 4073703 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073705 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 4073706 การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
 4073707 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 
 4073708 การระบายอากาศอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073709 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะหท์างสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

 4074703 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 4074707 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4) 
 4074911 โครงงานวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2(1-2-3) 
 4074912 สัมมนาวทิยาศาสตร์ความปลอดภัย 1(0-2-1) 
 4112201 ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2.1.2กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 4071302 ความปลอดภัยในอาคารและทีส่าธารณะ 2(2-0-4) 
 4072320 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
 4073514 พฤติกรรมศาสตร์ความปลอดภยั 2(2-0-4) 
 4074704 การจัดการวัตถุอันตราย 2(2-0-4) 
 4074705 มาตรฐานการจัดการด้านอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
2(2-0-4) 

 4074706 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภัยพิบัต ิ 2(2-0-4) 
 4074708 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 4074710 การปูองกันอันตรายจากรังส ี 2(2-0-4) 
 4123635 คอมพิวเตอร์ช่วยงานความปลอดภัย 3(2-2-5) 
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 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4074818 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร ์

ความปลอดภัย 
1(45) 

 4074819 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4074816 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
2(90) 

 4074817 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวทิยาศาสตร์
ความปลอดภัย 

5(450) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
  

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4011305* ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 4011601* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4021105* เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106* ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4031108A ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 4031109 ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4011306* ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4022102* เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103* ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4112201* ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4021450 หลักเคมีอินทรีย์ 1 3(2-2-5) 
 4032601C จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
 4072101* กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนษุย์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4123635* คอมพิวเตอร์ช่วยงานความปลอดภัย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4071204A วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 4072306B การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 2(1-2-3) 
 4072409 วิทยาการระบาดและการปูองกันโรค 3(3-0-6) 
 4072410 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรค์วามปลอดภัย 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/23 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 4072701* กฎหมายและมาตรฐานงานอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย 

2(2-0-4) 

 4072702* การปูองกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 3(3-0-6) 
 4073217A สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073707 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 
 4074707 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4) 
เอกเลือก 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 4072320A อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 4073702 การยศาสตร์และจติวิทยาในการท างาน 3(3-0-6) 
 4073703* เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073706A การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
 4073708 การระบายอากาศอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073709 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตวัอย่างทาง 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

เอกเลือก 4073514A พฤติกรรมศาสตร์ความปลอดภยั 2(2-0-4) 
 4074704 การจัดการวัตถุอันตราย 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4074816 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวิทยาศาสตร์
ความปลออดภัย 
หรือ 

2(90)* 

 4074818* การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์
ความปลอดภัย 

1(45)** 

เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4073403B พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 
 4073415* อาชีวเวชศาสตร ์ 2(2-0-4) 
 4073705* การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 4074703 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 4074911 โครงการวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2(1-2-3) 
 4074912* สัมมนาวทิยาศาสตร์ความปลอดภัย 1(0-2-1) 
เอกเลือก 4074705 มาตรฐานการจัดการด้านอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 
20 หรือ 19/ 
110 หรือ 65 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4074817* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
หรือ 

5(450)* 

 4074819 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม   ระดับปริญญาตรี   
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Science Program in Environmental Science 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการและทักษะปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมได้

อย่างมีคุณภาพ 
3. เพื่อให้บัณฑิตเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคล

ชุมชนและประเทศได้อย่างเหมาะสม 
4. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะทางสังคม 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือ

เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  94 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  61 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  33 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  94 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011305 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
 4011306 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
 4021105 เคมี 1  3(3-0-6) 
 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-2) 
 4022102 เคมี 2  3(3-0-6) 
 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-2) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 
 4031104 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 
 4033101 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
 4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4061206 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4062301 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063105 สถิติเพื่อการวิจัยทางสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063201 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063209 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3(2-2-5) 
 4063404 กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063423 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4064408 แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4064901 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 1(0-2-1) 
 4064903 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 3(0-6-3) 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1 3(3-0-6) 
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 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

 ก) กลุ่มวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4063303 หลักการส ารวจและเก็บตัวอยา่งทางสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063414 เทคโนโลยีการควบคุมมลพษิสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063415 การติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063416 มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 3(2-2-5) 
 4063425 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 1 3(2-2-5) 
 4063426 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2 3(2-2-5) 
 4063428 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5) 
 4064404 การดูแลและควบคุมระบบบ าบดัน้ าเสีย 3(2-2-5) 
 4064502 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-2-5) 
 ข) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4062601 กระบวนการเรียนรู้ทางสิ่งแวดลอ้ม 3(2-2-5) 
 4063504 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3(2-2-5) 

 4063505 การจัดการคุณภาพน้ า 3(2-2-5) 
 4063506 การจัดการมลพิษอากาศและเสยีง 3(2-2-5) 
 4064409 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 3(2-2-5) 
 4064502 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-2-5) 
 4064503 ภัยพิบัติธรรมชาต ิ 3(2-2-5) 
 4064504 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5) 
 4064601 การมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 เลือกเรียน เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4052301 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน้ 2(1-2-3) 
 4061201 มลพิษทางอากาศ 3(2-2-5) 
 4061202 มลพิษทางน้ า 3(2-2-5) 
 4061203 มลพิษทางเสียง 3(2-2-5) 
 4061204 มลพิษทางดิน 3(2-2-5) 
 4061502 ทรัพยากรปุาไม้และการจัดการ 3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4062202 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4062205 สารพิษและผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3(2-2-5) 
 4062302 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 4062505 การอ่านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศเพื่อ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
3(2-2-5) 

 4063208 สารมลพิษทางน้ าและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 4063402 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 
 4063417 หลักการจัดการลุ่มน้ า 3(2-2-5) 
 4063420 สิ่งแวดล้อมกับการพฒันา 3(2-2-5) 
 4063427 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063602 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4064301 การส ารวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4064403 เทคโนโลยบี าบัดน้ าเสีย 3(2-2-5) 
 4064410 การวางผังเมืองและผังภาค 3(2-2-5) 
 4064501 การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4063803 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
 4064804 สหกิจศึกษา  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
2(90) 

 4064802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 5(450) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4011305* ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 4011601* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4061101A พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22/26 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 4011306* ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4021105* เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106* ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4022102* เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103* ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103A ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 
 4033101A นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
 4063201* มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4091401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/25 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4031102B ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104B ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 
 4062301A เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063303 หลักการส ารวจและเก็บตัวอยา่งทางสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063404* กฏหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063414* เทคโนโลยีการควบคุมมลพษิสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/23 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 4061206 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063105A สถิติเพื่อการวิจัยทางสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063416* มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 3(2-2-5) 
 4063425 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 1 3(2-2-5) 
 4064404* การดูแลและควบคุมระบบบ าบดัน้ าเสีย 3(2-2-5) 
 4064408* แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
หรือ 

2(90)* 

 4063803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45)** 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4063209 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3(2-2-5) 
 4063415* การติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063426 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2 3(2-2-5) 
 4064901A สัมมนาทางวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 1(0-2-1) 
เอกเลือก 4063427 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
18 หรือ 17/ 
108 หรือ 63 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 4063423* ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063428 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5) 
 4064502 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-2-5) 
 4064903* ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 3(0-6-3) 
เอกเลือก 4063602 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 15/22 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4064802A การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
หรือ 

5(450)* 

 4064804 สหกิจศึกษา 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ระดับปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Public Health Program in Public Health 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาธารณสุข  
2. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม 

การปูองกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ 
3. มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า วิจัยและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยไป

พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถ่ินและสังคมได้ 
4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หากเป็น

นักศึกษาต่างชาติต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาไทยและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่า และ  

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด

ปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  92 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  83 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
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 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  92 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011504 ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน  2(1-2-3) 
 4021103 เคมีอินทรีย์  3(2-2-5) 
 4021108 เคมีทั่วไป   3(3-0-6) 
 4021109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-3-2) 
 4022506 ชีวเคม ี  2(2-0-4) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-3-2) 
 4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข  3(2-2-5) 
 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 4123262 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

ทางสาธารณสุข 
3(2-2-5) 

 4141101 หลักสาธารณสุข  3(3-0-6) 
 4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
 4142103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  3(2-2-5) 
 4142104 หลักการปฐมพยาบาล  3(2-2-5) 
 4142105 การส่งเสริมสุขภาพ   3(3-0-6) 
 4142106 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์  2(2-0-4) 
 4142201 สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 4142202 มลพิษกับสุขภาพ  2(2-0-4) 
 4142501 โภชนศาสตร์สาธารณสุข  3(2-2-5) 
 4142602 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ  2(2-0-4) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4142603 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
 4143109 พิษวิทยาทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
 4143110 การสื่อสารและการประชาสัมพนัธ์ทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 
 4143111 สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข  2(2-0-4) 
 4143301 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค  3(3-0-6) 
 4143302 อนามัยชุมชน   3(3-0-6) 
 4143604 การบริหารงานสาธารณสุข  3(3-0-6) 
 4144107 การวัดและประเมินผลทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
 4144606 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข      3(3-0-6) 
 4144901 วิจัยทางสาธารณสุข  2(0-4-2) 
 4144902 การสัมมนาทางสาธารณสุข  1(0-2-1) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4034602 จุลินทรีย์ก่อโรค  3(2-2-5) 
 4034705 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชน  3(2-2-5) 
 4142401 ทันตสาธารณสุข   3(3-0-6) 
 4143108 ระบบสุขภาพนานาชาติ  2(2-0-4) 
 4143304 สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลโรงงาน   3(2-2-5) 
 4143610 การแพทย์ทางเลือก  2(1-2-3) 
 4143611 พฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสรมิความปลอดภัย 3(2-2-5) 
 4143612 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(2-2-5) 
 4144401 เภสัชวิทยา  3(2-2-5) 
 4144402 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน  2(2-0-4) 
 4144403 การจัดการสุขภาพในชุมชน  3(2-2-5) 
 4144607 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ  3(3-0-6) 
 4144608 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 4144609 สารเสพติดและการปูองกัน  2(2-0-4) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4143801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์ 1(45) 
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 4144801 สหกิจศึกษาสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4143802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาธารณสุขศาสตร ์ 2(90) 
 4144802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร ์ 5(540) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์ 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4021108* เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 4021109* ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103A ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 
 4141101* หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4021103* เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 4031102B ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104B ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 
 4112201* ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 4142201 สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22/27 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 4022506* ชีวเคม ี 2(2-0-4) 
 4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสขุ 3(2-2-5) 
 4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 4142103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
 4142105 การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/22 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4011504* ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน 2(1-2-3) 
 4142104 หลักการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 
 4142202 มลพิษกับสุขภาพ 2(2-0-4) 
 4142501* โภชนศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 
 4142602 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ 2(2-0-4) 
 4142603 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/25 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 4123262 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ทางสาธารณสุข 

3(2-2-5) 

 4142106 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ ์ 2(2-0-4) 
 4143109 พิษวิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 4143110 การสื่อสารและการประชาสัมพนัธ์ทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 
 4143302 อนามัยชุมชน 3(3-0-6) 
 4143604 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
เอกเลือก 4143108 ระบบสุขภาพนานาชาติ 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 4144403 การจัดการสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5) 
 4144607 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4143111 สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 
 4143301 ระบาดวทิยาและการควบคุมโรค 3(3-0-6) 
 4144902 การสัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-2-1) 
เอกเลือก 4143610 การแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) 
 4143611 พฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสรมิความปลอดภัย 3(2-2-5) 
 4144609 สารเสพติดและการปูองกัน 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 19/23 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4143801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิา 
สาธารณสุขศาสตร ์
หรือ 

1(45)* 

 4143802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
สาธารณสุขศาสตร ์

2(90)** 

เอกบังคับ 4144107 การวัดและประเมนิผลทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 4144606 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6) 
 4144901 วิจัยทางสาธารณสุข 2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 
9 หรือ 10/ 

56 หรือ 101 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

4144801 สหกิจศึกษาสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ 
หรือ 

6(640)* 

 4144802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร ์ 5(540)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 540 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
Bachelor of Science Program in Agriculture 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรอย่างครบวงจร 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนตัว  รวมทั้งปฏิบัติงานใน

หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้และทักษะไปศึกษาและวิจัยในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้  
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2551   
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา
และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  91 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  46 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  45 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  91 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2553308 การบริหารโครงการ                                             3(3-0-6) 
 3563120 การเป็นผู้ประกอบการและตลาดสินค้าเกษตร                                                         3(3-0-6) 
 3592202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร  3(3-0-6) 
 4021101 เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  3(2-2-5) 
 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 4032401 พันธุศาสตร์  3(2-2-5) 
 4032601 จุลชีววิทยา  3(2-2-5) 
 4111101 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
 5001102 หลักพืชศาสตร ์      3(2-2-5) 
 5004902 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร   3(0-6-3) 
 5004904 สัมมนาทางการเกษตร  1(0-2-1) 
 5004910 ระบบเกษตรยั่งยนื                                                 3(3-0-6) 
 5004911 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางการเกษตร   3(2-2-5) 
 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว ์ 3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 ก. แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช บังคับเรียน 33 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4032201 พฤกษศาสตร์  3(2-2-5) 
 5003103 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว  3(2-2-5) 
 5011101 ปฐพีวิทยา  3(2-2-5) 
 5021501 พืชไร่เศรษฐกิจ  3(2-2-5) 
 5032201 หลักการผลิตผัก  3(2-2-5) 
 5032301 ไม้ดอกไม้ประดบั  3(2-2-5) 
 5033401 หลักการไม้ผล  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 5033501 หลักการขยายพันธุ์พชื  3(2-2-5) 
 5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 
 5082101 ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-2-5) 
 5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5002106 เกษตรธรรมชาติ    3(2-2-5) 
 5002108 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการเกษตร                                                                         
3(2-2-5) 

 5003102 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  3(2-2-5) 
 5004101 การปรับปรุงพนัธุ์พชื  3(2-2-5) 
 5004103 การผลิตเมล็ดพนัธุ์พืช 3(2-2-5) 
 5004104 เมล็ดพันธุ์และเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ ์ 3(2-2-5) 
 5004501 กฎหมายและมาตรฐานสนิค้าทางการเกษตร  3(3-0-6) 
 5004907 การเกษตรตามแนวพระราชด าร ิ 3(2-2-5) 
 5004908 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร 2(2-0-4) 
 5004909 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร  3(2-2-5)  
 5013203 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช  3(2-2-5) 
 5013301 การอนุรักษ์ดินและน้ า  3(2-2-5) 
 5013402 การจัดการดินและน้ า  3(2-2-5) 
 5014601 เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุ้ย๋  3(2-2-5) 
 5021301 ธัญพืช  3(2-2-5) 
 5022502 พืชอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5022601 พืชอาหารสัตว ์ 3(2-2-5) 
 5033203 การผลิตผักเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5033204 เห็ดและการผลิตเห็ด  3(2-2-5) 
 5033302 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม ้ 2(1-2-3) 
 5033404 การผลิตไมผ้ลเพื่อการค้า  3(2-2-5) 
 5033502 การจัดการสถานเพาะช า  3(2-2-5) 
 5033503 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่  3(2-2-5) 
 5034101 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร  3(2-2-5) 
 5034302 การผลิตไม้ดอกไมป้ระดบัเพื่อการค้า  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 5034304 การจัดการสนามหญ้า                                         3(2-2-5) 
 5034305 การจัดการพรรณไม้ในงานภูมิทศัน์                              3(2-2-5) 
 5034401 ไม้ผลเมืองร้อน  3(2-2-5) 
 5034402 ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน  3(2-2-5) 
 5034403 ไม้ผลเมืองหนาว    3(2-2-5) 
 5034501 การบรรจุหีบห่อและโลจิสติกส์  2(1-2-3) 
 5034504 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  3(2-2-5) 
 5034506 ระบบการเกษตร  3(2-2-5) 
 5063109 พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ                                                                   3(2-2-5) 
 5072412 การถนอมและการแปรรูปอาหาร                                    3(2-2-5) 
 5083101 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-2-5) 
 5083201 โรคพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-2-5) 
 5083301 หลักการควบคุมวัชพืช  3(2-2-5) 
 5121101 งานช่างเกษตร  3(2-2-5) 
 ข. แขนงวิชาสัตวศาสตร์ บังคับเรียน 33 หน่วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4031301 สัตววิทยา                                                                                           3(2-2-5) 
 5041102 การผลิตสัตวป์ีก                                                                            3(2-2-5) 
 5042201 การผลิตสุกร                                                                             3(2-2-5) 
 5042302 การผลิตโคนม                                                                                 3(2-2-5) 
 5042304 การผลิตโคเนื้อและกระบือ                                                         3(2-2-5) 
 5042401 โภชนศาสตร์สัตว ์                                                                  3(2-2-5) 
 5042402 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุง่หญ้า                                          3(2-2-5) 
 5044501 การปรับปรุงพนัธุ์สัตว ์                                                                3(3-0-6) 
 5044509 ปศุสัตว์อินทรีย ์                                                                             3(2-2-5) 
 5051101 โรคและการสุขาภบิาลสัตว์ทั่วไป  3(2-2-5) 
 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์  3(2-2-5) 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3542101 การตลาดเกษตร  3(3-0-6) 
 3552101 การจัดการสหกรณ์  3(3-0-6) 
 5004908 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร  2(2-0-4) 
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 รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 5004909 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร  3(2-2-5)  
 5042206 การผลิตแพะและแกะ  3(2-2-5) 
 5042207 การผลิตสัตว์เลีย้งและสัตว์ทางเลือก 3(3-0-6) 
 5042509 เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธุ์  3(2-2-5) 
 5043105 การจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตวป์ีกและโรงฟัก  3(2-2-5) 
 5043402 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว  3(2-2-5) 
 5043403 โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอ้ือง  3(2-2-5) 
 5043503 การจัดการของเสียจากสัตว ์ 3(3-0-6) 
 5044402 การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว ์ 3(2-2-5) 
 5044403 สารพิษในอาหารสัตว ์ 3(3-0-6) 
 5044404 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ  3(2-2-5) 
 5044405 น้ านมและผลิตภัณฑน์ม  3(2-2-5) 
 5044407 การแปรรูปเนื้อสัตว ์ 3(1-4-4) 
 5044504 การจัดการฟาร์มสัตวป์ีก  3(3-0-6) 
 5044505 การจัดการฟาร์มสัตว์กระเพาะเดี่ยว  3(3-0-6) 
 5044506 การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 3(3-0-6) 
 5044508 การจัดการฟาร์มและธุรกิจ                                                      3(3-0-6) 
 5044511 อุตสาหกรรมการปศุสัตว์   3(3-0-6) 
 5052101 โรคสัตว์สู่คน  2(1-2-3) 
 5061105 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า  3(2-2-5) 
 5063202 การเลี้ยงปลาน้ าจืด  3(2-2-5) 
 5063301 การเลี้ยงกุ้ง  3(2-2-5) 
 5064202 การเลี้ยงและเพาะพันธุส์ัตว์น้ าสวยงาม  3(2-2-5) 
 5121101 งานช่างเกษตร  3(2-2-5) 
 5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.1 บังคับเรียน  2 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร์                                            2(90) 
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 2.2.2 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์                        5(450) 
 5004808 สหกิจศึกษาส าหรับเกษตรศาสตร์                                                                          6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
              
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4021101* เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4031107A ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/22 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4021107* เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4032201B พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/23 
 

 

 

 

 



 
 

 
358 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 4022501A ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4032401C พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4111101* หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 5001102* หลักพืชศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 5041101* หลักการเลี้ยงสัตว ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 3592202* เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) 
 4032601C จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5011101A ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 
 5021501A พืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
 5032201B หลักการผลิตผัก 3(2-2-5) 
 5032301* ไม้ดอกไม้ประดบั 3(2-2-5) 
 5033501* หลักการขยายพันธุ์พชื 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2553308* การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 3563120* การเป็นผู้ประกอบการและตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
เอกเลือก 5004104A เมล็ดพันธุ์และเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ 3(2-2-5) 
 5033401* หลักการไม้ผล 3(2-2-5) 
 5034502A การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 
 5082101* ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 5013203 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 5004910 ระบบเกษตรยั่งยนื 3(3-0-6) 
 5004911 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางการเกษตร 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5003103A เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว 3(2-2-5) 
 5033204* เห็ดและการผลิตเห็ด 3(2-2-5) 
 5033302A การเพาะเลี้ยงกล้วยไม ้ 2(1-2-3) 
 5034504 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 5003801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร์ 2(90) 

รวมหน่วยกิต 19/112 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกเลือก 5033503* การจัดสวนและการตกแต่งสถานที่ 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 5034101A พืชเครื่องเทศและสมุนไพร 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 5004808 สหกิจศึกษาส าหรับเกษตรศาสตร์ 6(640) 

รวมหน่วยกิต 12/648 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 5004902B ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 3(0-6-3) 
 5004904B สัมมนาทางการเกษตร 1(0-2-1) 
เอกเลือก 5004908* ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร 2(2-0-4) 
 5133101* หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
360 

แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4021101* เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4031107A ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/22 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4021107* เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4031301B สัตววิทยา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/23 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 4022501A ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4032401C พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4111101* หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 
 5001102* หลักพืชศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 5041101* หลักการเลี้ยงสัตว ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 3592202* เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) 
 4032601C จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5042302A การผลิตโคนม 3(2-2-5) 
 5042401A โภชนศาสตร์สัตว ์ 3(2-2-5) 
 5042402 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุง่หญ้า 3(2-2-5) 
 5051101* โรคและการสุขาภบิาลสัตว์ทั่วไป 3(2-2-5) 
 5051201* กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2553308* การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 3563120* การเป็นผู้ประกอบการและตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
เอกเลือก 5041102A การผลิตสัตวป์ีก 3(2-2-5) 
 5042201A การผลิตสุกร 3(2-2-5) 
 5042304 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 3(2-2-5) 
 5044402* การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว ์ 3(2-2-5) 
 5044501* การปรับปรุงพนัธุ์สัตว ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 5044405A น้ านมและผลิตภัณฑน์ม 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5004910 ระบบเกษตรยั่งยนื 3(3-0-6) 
 5004911 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางการเกษตร 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5042509 เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธุ์ 3(2-2-5) 
 5044404A เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 5003801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร ์ 2(90) 

รวมหน่วยกิต 17/109 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกเลือก 5004908* ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร 2(2-0-4) 
 5044508 การจัดการฟาร์มและธุรกิจ 3(3-0-6) 
ปฏิบัต ิ 5004808 สหกิจศึกษาส าหรับเกษตรศาสตร์ 6(640) 

รวมหน่วยกิต 11/645 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 5043503A การจัดการของเสียจากสัตว ์ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5004902B ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 3(0-6-3) 
 5004904B สัมมนาทางการเกษตร 1(0-2-1) 
เอกเลือก 5044509 ปศุสัตว์อินทรีย ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 10/15 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ระดับปริญญาตรี   
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีความรอบรู้ในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้  

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. มีความสามารถในการสื่อสาร และท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 
5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ และ/หรือ

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  98 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  86 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                  12 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  8 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  98 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011301 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                        3(2-2-5) 
 4021101 เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4022416 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 3(2-2-5) 
 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4022650 หลักเคมีวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4032601 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 
 4091401      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 4092401      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3(3-0-6) 
 4111101 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
 5071401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น                                   2(2-0-4) 
 5072202 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การอาหาร 
2(2-0-4) 

 5072303 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร                 3(3-0-6) 
 5072402 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5) 
 5072701 เคมีอาหาร 1                                        3(2-3-5) 
 5073102 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์อาหาร   3(3-0-6) 
 5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร  4(3-3-7) 
 5073301 การควบคุมคุณภาพอาหาร                   2(1-3-3) 
 5073302 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผสั 2(1-3-3) 
 5073306 การวางแผนการทดลองและสถติิที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหาร                    
3(2-3-5) 

 5073403 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5) 
 5073501 หลักวิศวกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
 5073502 ปฏิบัติการหลักวิศวกรรมอาหาร  1(0-3-1) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 5073601 อาหารและโภชนาการ                              3(3-0-6) 
 5073701 เคมีอาหาร 2                                        3(2-3-5) 
 5073702 หลักการวิเคราะห์อาหาร                                2(1-3-3) 
 5074302 สุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร                2(2-0-4) 
 5074304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                     3(2-3-5) 
 5074305 การจัดการโรงงานผลิตอาหาร  2(2-0-4) 
 5074307 ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร                                              3(2-3-5) 
 5074901    สัมมนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                            1(1-0-2) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4513208 ขนมไทยและอาหารว่าง 3(2-2-5) 
 5003104 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) 
 5072305 การวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร 
3(2-3-5) 

 5072306 การจัดและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  3(2-3-5) 
 5072403 เทคโนโลยธีัญชาติและผลิตภัณฑ์   3(2-3-5) 
 5072407 เทคโนโลยีขนมอบ   3(2-3-5) 
 5072409 เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์นม 3(2-3-5) 
 5072410 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์   3(2-3-5) 
 5073202 อุตสาหกรรมการหมัก 3(2-3-5) 
 5073303 การตลาดของอาหาร 2(2-0-4) 
 5073305 พิษวิทยาทางอาหาร 3(3-0-6) 
 5073801 เร่ืองเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
 5074306 สารเจือปนในอาหาร 3(2-3-5) 
 5074401 เทคโนโลยผีักและผลไม ้ 3(2-3-5) 
 5074402 เทคโนโลยนี้ ามนัและไขมัน 3(2-3-5) 
 5074404 เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-5) 
 5074405 เทคโนโลยสีัตวป์ีกและผลิตภัณฑ์   3(2-3-5) 
 5074406 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 
 5074407 เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ขนมหวาน 3(2-3-5) 
 5074408 อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
 5074410 โภชนาการผู้สงูวัย 3(2-3-5) 
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 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5072801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร 1 
2(90) 

 5074802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร                                 

3(320) 

 5074902 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-9-3) 
 2.2.2 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5072803 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
2(90) 

 5074804 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การอาหาร 

6(640) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
              

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 4011301A ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4021101* เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 4031103C ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 20/24 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4021107* เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4032601D จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
 4091401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 5071401B วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 19/21 
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ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4022416 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต ์ 3(2-2-5) 
 4022650 หลักเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 4092401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/22 
ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 4022501A ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4111101* หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 5072402B การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5) 
 5072701* เคมีอาหาร 1 3(2-3-5) 
 5073201B จุลชีววิทยาทางอาหาร 4(3-3-7) 
 5073601A อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/26 
ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 5072202* ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 
2(2-0-4) 

 5073306A การวางแผนการทดลองและสถติิที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

3(2-3-5) 

 5073403B การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5) 
 5073501B หลักวิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 5073502 ปฏิบัติการหลักวิศวกรรมอาหาร 1(0-3-1) 
 5073701B เคมีอาหาร 2 3(2-3-5) 
 5074302A สุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
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ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5072303A กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 3(3-0-6) 
 5073102* เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6) 
 5073301A การควบคุมคุณภาพอาหาร 2(1-3-3) 
 5073302A การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผสั 2(1-3-3) 
 5073702B หลักการวิเคราะห์อาหาร 2(1-3-3) 
 5074305* การจัดการโรงงานผลิตอาหาร 2(2-0-4) 
เอกเลือก 5072409B เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์นม 3(2-3-5) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 5072801A การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 
หรือ 

2(90)* 

 5072803* การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

2(90)** 

เอกบังคับ 5074304B การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-5) 
 5074307A ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 3(2-3-5) 
 5074901* สัมมนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(1-0-2) 
เอกเลือก 5072407B เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5) 
 5074401B เทคโนโลยผีักและผลไม ้ 3(2-3-5) 
 5074406* เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 

รวมหน่วยกิต 18/116 
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ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 5074802* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

3(320)* 

 5074902B ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 
หรือ 

3(0-9-3)* 

 5074804 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

6(640)** 

รวมหน่วยกิต 6/329 หรือ 640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ์    ระดับปริญญาตรี   
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
Bachelor of Technology Program in Ceramic Technology  
                                                                                         

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม

และชุมชน 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน  

การประกอบอาชีพได้ 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎีวิชาชีพและทักษะปฏิบตัิ สามารถปรับตัวให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
5. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  57 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                  36 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4021102 เคมีพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 4091613 คณิตศาสตร์ส าหรับนักออกแบบ  3(3-0-6) 
 5511201 การเขียนแบบเทคนิค  3(2-2-5) 
 5521101 เซรามิกส์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
 5521201 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1  3(2-2-5) 
 5521301 การขึ้นรูปด้วยมือ  3(2-2-5) 
 5521401 เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์  3(2-2-5) 
 5521402 เตาและการเผาเซรามิกส์ 1  3(2-2-5) 
 5521501 วัตถุดิบเซรามิกส ์  3(3-0-6) 
 5521502 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์  3(2-2-5) 
 5522301 การขึ้นรูปด้วยแปน้หมุน 1  3(2-2-5) 
 5522302 การท าพิมพ์และการหล่อ 1  3(2-2-5) 
 5522304 การขึ้นรูปด้วยใบมีด 1  3(2-2-5) 
 5522307 การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์  3(2-2-5) 
 5522501 เคลือบ 1  3(2-2-5) 
 5524504 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
 5524505 เนื้อเซรามิกส์ 1  3(2-2-5) 
 5524903 โครงการพิเศษเทคโนโลยีเซรามิกส์  3(0-6-3) 
 5524904 สัมมนาเทคโนโลยีเซรามิกส ์  3(2-2-5) 
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 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5511212 เลขนศิลป์เบื้องตน้  3(2-2-5) 
 5511213 ทฤษฎีการออกแบบ  3(2-2-5) 
 5513306 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5514309 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
 5521503 วัสดุศาสตร์เบื้องตน้  3(3-0-6) 
 5522101 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวสัดุศาสตร ์  3(3-0-6) 
 5522102 ประวัติและวิวัฒนาการทางเซรามิกส์  3(3-0-6) 
 5522201 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2  3(2-2-5) 
 5522305 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ยสีใต้เคลือบและบนเคลือบ 3(2-2-5) 
 5522308 การประดิษฐ์เซรามิกส ์  3(2-2-5) 
 5522502 วัสดุทนไฟและสิ่งขัดถ ู  3(2-2-5) 
 5522503 ซีเมนต์และปลาสเตอร์  3(2-2-5) 
 5522504 แก้วและโลหะเคลือบ  3(2-2-5) 
 5522508 สีส าเร็จรูปเซรามิกส ์  3(2-2-5) 
 5522601 ประติมากรรมเซรามิกส์  3(2-2-5) 
 5522602 เซรามิกส์พื้นบา้น  3(2-2-5) 
 5522603 เซรามิกส์ในงานก่อสร้าง  3(2-2-5) 
 5523101 แผนภาพสมดุลทางเซรามิกส ์  3(3-0-6) 
 5523201 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3  3(2-2-5) 
 5523205 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิกส์  3(2-2-5) 
 5523206 การออกแบบโฆษณา  3(2-2-5) 
 5523207 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 5523302 การขึ้นรูปด้วยแปน้หมุน 2  3(2-2-5) 
 5523304 การขึ้นรูปด้วยใบมีด 2  3(2-2-5) 
 5523401 เตาและการเผาเซรามิกส์ 2  3(2-2-5) 
 5523701 การจัดการและการบริหารโรงงานเซรามิกส์  3(2-2-5) 
 5523702 การตลาดและบริหารธุรกิจทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 5524301 การท าพิมพ์และการหล่อ 2  3(2-2-5) 
 5524501 เคลือบ 2  3(2-2-5) 
 5524506 เนื้อเซรามิกส์ 2  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5524509 เซรามิกส์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5523803 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  1(45) 
 5524805 สหกิจศึกษา  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5524803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2(90) 
 5524804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 5(450) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
              

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4021102* เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4091613 คณิตศาสตร์ส าหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 
 5521101B เซรามิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 5521501A วัตถุดิบเซรามิกส ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 5511201A การเขียนแบบเทคนิค 3(2-2-5) 
 5521301* การขึ้นรูปด้วยมือ 3(2-2-5) 
 5521401* เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) 
 5521502* การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 5521201* การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1 3(2-2-5) 
 5521402* เตาและการเผาเซรามิกส ์1 3(2-2-5) 
 5522302* การท าพิมพ์และการหล่อ 1 3(2-2-5) 
 5522501* เคลือบ 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์ 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 5522301* การขึ้นรูปด้วยแปน้หมุน 1 3(2-2-5) 
 5522304* การขึ้นรูปด้วยใบมีด 1 3(2-2-5) 
 5524505A เนื้อเซรามิกส์ 1 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5511213A ทฤษฎีการออกแบบ 3(2-2-5) 
 5522102* ประวัติและวิวัฒนาการทางเซรามิกส์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/26 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 5522307* การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์ 3(2-2-5) 
 5524504* ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5522201* การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2 3(2-2-5) 
 5522307* การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์ 3(2-2-5) 
 5522603* เซรามิกส์ในงานก่อสร้าง 3(2-2-5) 
 5523302* การขึ้นรูปด้วยแปน้หมุน 2 3(2-2-5) 
 5524501* เคลือบ 2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 5522602A เซรามิกส์พื้นบา้น 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5522601A ประติมากรรมเซรามิกส์ 3(2-2-5) 
 5523201* การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3 3(2-2-5) 
 5523401* เตาและการเผาเซรามิกส ์2 3(2-2-5) 
 5523701 การจัดการและการบริหารโรงงานเซรามิกส์ 3(2-2-5) 
 5524301* การท าพิมพ์และการหล่อ 2 3(2-2-5) 
 5524506A เนื้อเซรามิกส์ 2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

5523803 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
หรือ 

1(45)* 

 5524803* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี 
เซรามิกส์ 

2(90)** 

เลือกเสรี 5522305A การตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ยสีใต้เคลือบและ 
บนเคลือบ 

3(2-2-5) 

เอกบังคับ 5524903B โครงการพิเศษเทคโนโลยีเซรามิกส์ 3(0-6-3) 
 5524904 สัมมนาเทคโนโลยีเซรามิกส ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5523205A การออกแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
13 หรือ 14/ 
63 หรือ 108 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

5524805 สหกิจศึกษา 
หรือ 

6(640)* 

 5524804* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 5(450)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม   ระดับปริญญาตรี  
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Technology Program in Engineering Technology  
                                                                                         

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม

และชุมชน 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพได้ 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีพื้นความรู้ทางเทคโนโลยีวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคเอกชน 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎีวิชาชีพและทักษะปฏิบตัิ สามารถปรับตัวให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
5. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – 

คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีวิศวกรรม  23 หน่วยกิต 
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 3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 
 3.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  67 หน่วยกิต 

 3.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  38 หน่วยกิต 

 3.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  29 หน่วยกิต 

 3.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีวิศวกรรม  23 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 4011607 ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม  1(0-3-2) 
 4021705 เคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 4021706 ปฏิบัติเคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม  1(0-3-2) 
 5701101 คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม  3(2-2-5) 
 5701103 คอมพิวเตอร์ในงานเทคโนโลยีวศิวกรรม  3(2-2-5) 
 5701104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีวิศวกรรม  2(0-4-2) 
 5701105 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 5701106 ปฏิบัติพืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า  1(0-3-2) 
 3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 
 3.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  67 หน่วยกิต 

 3.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

 
ก. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 
บังคับเรียน 38 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701107 วัสดุในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5701108 ปฏิบัติวัสดุในงานอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
 5701110 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5711201 การจัดองค์การและการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5711202 กรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5712201 สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5712401 การบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5712402 ปฏิบัติการบญัชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
 5712501 การจัดการการผลิต  3(3-0-6) 
 5712502 การออกแบบและวางผังโรงงาน  3(3-0-6) 
 5712503 ปฏิบัติการออกแบบและวางผังโรงงาน  1(0-3-2) 
 5713503 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  3(3-0-6) 
 5713505 ปฏิบัติการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  1(0-3-2) 
 5713601 การวิจัยเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5713606 ปฏิบัติการวิจัยเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
 5714201 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
 ข. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล บังคับเรียน 38 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701112 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา  3(3-0-6) 
 5701113 ปฎิบัติวิศวกรรมการบ ารุงรักษา  1(0-3-2) 
 5721101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 
 5722105 เทอร์โมไดนามิกส์ 1  3(3-0-6) 
 5722106 กลศาสตร์ของไหล  3(3-0-6) 
 5722107 ยานยนต์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
 5722108 ปฏิบัติยานยนต์พื้นฐาน  1(0-3-2) 
 5722109 กลศาสตร์ของแข็ง 1  3(3-0-6) 
 5723103 การทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกล 1  1(0-3-2) 
 5723104 การท าความเย็นและปรับอากาศ  3(3-0-6) 
 5723105 ปฏิบัติท าความเย็นและปรับอากาศ  1(0-3-2) 
 5723107 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5724107 ต้นก าลังโรงจักร  3(3-0-6) 
 5724201 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล    3(0-6-3) 
 5732201 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  3(3-0-6) 
 5732202 ปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  1(0-3-2) 
 ค. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต บังคับเรียน 38 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701107 วัสดุในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5701108 ปฏิบัติวัสดุในงานอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
 5732101 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1  3(3-0-6) 
 5732102 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือกล 1  1(0-3-2) 
 5732103 เทคโนโลยีการเชื่อม  3(3-0-6) 
 5732104 ปฏิบัติเทคโนโลยีการเชื่อม  1(0-3-2) 
 5732201 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  3(3-0-6) 
 5732202 ปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  1(0-3-2) 
 5732203 การวัดและเครื่องมือวัด  3(3-0-6) 
 5732204 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด  1(0-3-2) 
 5733101 เทคโนโลยีซีเอ็นซ ี  3(3-0-6) 
 5733102 ปฏิบัติเทคโนโลยีซีเอ็นซ ี  1(0-3-2) 
 5733103 เทคโนโลยีแคดแคม  3(3-0-6) 
 5733104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแคดแคม  1(0-3-2) 
 5734101 ระบบอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 
 5734102 ปฏิบัติระบบอัตโนมัต ิ  1(0-3-2) 
 5734103 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
 5734201 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  3(0-6-3) 
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 ง. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า บังคับเรียน 38 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5741101 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้  3(3-0-6) 
 5741102 ปฏิบัติเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้  1(0-3-2) 
 5742105 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 5742106 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  3(3-0-6) 
 5742107 ทดลองการวิเคราะห์วงจรไฟฟา้ 1  1(0-3-2) 
 5742108 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2  3(3-0-6) 
 5742109 ทดลองการวิเคราะห์วงจรไฟฟา้ 2  1(0-3-2) 
 5742201 การติดตั้งไฟฟา้  3(3-0-6) 
 5742202 ปฏิบัติติดตัง้ไฟฟา้  1(0-3-2) 
 5742301 หม้อแปลงไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 5742302 ปฏิบัติหม้อแปลงไฟฟ้า  1(0-3-2) 
 5742303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 5742304 ทดลองเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า  1(0-3-2) 
 5743110 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 5743111 ทดลองวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    1(0-3-2) 
 5743203 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 5743204 ปฏิบัติควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  1(0-3-2) 
 5744201 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  3(0-6-3) 
 3.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเพียงกลุ่มวิชาเดียวตามกลุ่มวิชาบังคับ   
 ก. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701111 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม  3(3-0-6) 
 5701112 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา  3(3-0-6) 
 5701109 การวิจัยด าเนนิงาน  3(3-0-6) 
 5712601 วิศวกรรมปัจจัยมนุษย ์  3(2-2-5) 
 5712602 การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องตน้  3(3-0-6) 
 5712603 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น  1(0-3-2) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5713101 ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5713102 ปฏิบัติภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
 5713401 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5713402 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา  3(3-0-6) 
 5713403 การจัดการโครงการ  3(3-0-6) 
 5713404 เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
 5713405 เทคนิคการพยากรณ์  3(3-0-6) 
 5713406 ปฏิบัติระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 5713407 ปฏิบัติการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา  1(0-3-2) 
 5713501 หลักการควบคุมคุณภาพเชิงสถติิ  3(3-0-6) 
 5713502 การจัดการด้านวิศวกรรมการเงนิ  3(3-0-6) 
 5713504 กฎหมายอุตสาหกรรมและจริยธรรม  3(3-0-6) 
 5713602 การจัดระบบการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 5713603 ระบบบริหารสินค้าคงคลัง  3(3-0-6) 
 5713604 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5713605 ปฏิบัติการจัดระบบการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 5714301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการจัดการ

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

 5714302 ปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการจัดการ
อุตสาหกรรม 

1(0-3-2) 

 5714401 การออกแบบแผนการทดลอง  3(3-0-6) 
 5714402 การวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยง  3(3-0-6) 
 5733206 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 
 ข. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701110 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5701111 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม  3(3-0-6) 
 5722110 การจัดองค์การและการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5722215 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอตุสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5722216 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 5723106 การออกแบบเครื่องกล 1  3(3-0-6) 
 5723108 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  3(3-0-6) 
 5723109 ปฏิบัติเครื่องยนต์สนัดาปภายใน  1(0-3-2) 
 5723123 จริยธรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5723126 วิศวกรรมยานยนต ์  3(3-0-6) 
 5723127 ปฏิบัติวิศวกรรมยานยนต ์  1(0-3-2) 
 5723128 การควบคุมอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 
 5723129 ปฎิบัติควบคุมอัตโนมัต ิ  1(0-3-2) 
 5723137 พลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5723212 เทคโนโลยยีานยนตส์มัยใหม่  3(3-0-6) 
 5723213 ปฏิบัติเทคโนโลยยีานยนตส์มัยใหม่  1(0-3-2) 
 5723214 การออกแบบท าความเย็นและปรับอากาศ  3(3-0-6) 
 5723215 การออกแบบเครื่องกล 2  3(3-0-6) 
 5723216 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2  3(3-0-6) 
 5723217 ปฎิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2  1(0-3-2) 
 5723218 การควบคุมมลพิษทางเคร่ืองกล  3(3-0-6) 
 5723301 พลังงานทดแทน  3(3-0-6) 
 5723302 การอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5723303 เขียนแบบวิศวกรรม 2  3(2-2-5) 
 5723304 การวิเคราะห์ทดสอบเครื่องยนต ์  3(3-0-6) 
 5723305 ทดลองวิเคราะห์เคร่ืองยนต์  1(0-3-2) 
 5723306 เทอร์โมไดนามิกส์ 2  3(3-0-6) 
 5724102 การทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกล 2  1(0-3-2) 
 6011101 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
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 ค. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701109 การวิจัยด าเนนิงาน  3(3-0-6) 
 5701110 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5701111 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม  3(3-0-6) 
 5711202 กรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5712201 สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5712502 การออกแบบและวางผังโรงงาน  3(3-0-6) 
 5732105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 5733105 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2  3(3-0-6) 
 5733106 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือกล 2  1(0-3-2) 
 5733201 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(3-0-6) 
 5733202 ปฏิบัติไมโครคอนโทรลเลอร์  1(0-3-2) 
 5733203 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5733204 ทดลองหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
 5733205 ระบบควบคุม  3(2-2-5) 
 5733206 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 
 5734104 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
  5734105 การออกแบบเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
 5734106 เซนเซอร์ทรานส์ดิวเซอร์และแอคทูเอเตอร์   3(2-2-5) 
 5734107 เทคโนโลยพีลาสติก  3(3-0-6) 
 5734108 การออกแบบแม่พิมพ์  3(3-0-6) 
 6011101 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 ง.  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5742121 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 5743112 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5743113 ทดลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเทคโนโลยี

วิศวกรรม 
1(0-3-2) 

 5743114 การออกแบบระบบดิจิตอล  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5743115 ทดลองการออกแบบระบบดิจิตอล  1(0-3-2) 
 5743116 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า  3(2-2-5) 
 5743117 การบริหารโครงการทางไฟฟา้    3(3-0-6) 
 5743118 โรงจักรไฟฟ้า ระบบส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 5743119 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  3(3-0-6) 
 5743120 ทดลองการวิเคราะห์ระบบไฟฟา้ก าลัง  1(0-3-2) 
 5743122 เทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์    3(3-0-6) 
 5743123 ทดลองเทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์  1(0-3-2) 
 5743124 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  3(3-0-6) 
 5743125 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  1(0-3-2) 
 5743126 เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน  3(3-0-6) 
 5743127 การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 5743205 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 5743206 ปฏิบัติการวัดและควบคุมทางอตุสาหกรรม  1(0-3-2) 
 5743207 วิศวกรรมส่องสว่าง  3(3-0-6) 
 5743208 ทดลองวิศวกรรมส่องสว่าง  1(0-3-2) 
 5743209 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 5743210 การป้องกันระบบไฟฟา้ก าลัง  3(3-0-6) 
 5743211 ทดลองการป้องกันระบบไฟฟา้ก าลัง  1(0-3-2) 
 5743212 การควบคุมกระบวนการด้วยพีแอลซี  3(3-0-6) 
 5743213 ปฏิบัติการควบคุมกระบวนการด้วยพีแอลซี  1(0-3-2) 
 5743401 ระบบเครื่องท าความเยน็และเครื่องปรับอากาศ 3(3-0-6) 
 5743402 ปฏิบัติระบบเครื่องท าความเยน็และเครื่องปรับอากาศ 1(0-3-2) 
 5743403 การควบคุมการท าความเย็นและปรับอากาศในอาคาร

ขนาดใหญ่ 
3(3-0-6) 

 5743404 ปฏิบัติการควบคุมการท าความเย็นและปรับอากาศใน
อาคารขนาดใหญ ่

1(0-3-2) 
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 3.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 3.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5703501 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรม  1(45) 
 5704501 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรม  6(640) 
 3.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5703502 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี

วิศวกรรม 
2(90) 

 5704502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 5(450) 
 3.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5703503 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวชิาชพีเทคโนโลยี

วิศวกรรม 
2(90) 

 5704503 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 5(2-6-7) 
 4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนวิศวกรรม 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิศวกรรม 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4011607 ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 5701101 คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5701103 คอมพิวเตอร์ในงานเทคโนโลยีวศิวกรรม 3(2-2-5) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 5711201 การจัดองค์การและการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
พื้นฐานวิศวกรรม 4021705 เคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4021706 ปฏิบัติเคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5701107 วัสดุในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5701108 ปฏิบัติวัสดุในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 20/26 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
พื้นฐานวิศวกรรม 5701104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีวิศวกรรม 2(0-4-2) 
 5701105 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 5701106 ปฏิบัติพืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 
เอกบังคับ 5701110 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5711202 กรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5712201 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/25 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 5712401 การบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5712402 ปฏิบัติการบญัชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 5712501 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
 5712502 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(3-0-6) 
 5712503 ปฏิบัติการออกแบบและวางผังโรงงาน 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 19/23 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกเลือก 5701109 การวิจัยด าเนนิงาน 3(3-0-6) 
 5713401 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5713402 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 3(3-0-6) 
 5713407 ปฏิบัติการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 1(0-3-2) 
 5713501 หลักการควบคุมคุณภาพเชิงสถติิ 3(3-0-6) 
 5713502 การจัดการด้านวิศวกรรมการเงนิ 3(3-0-6) 
 5713602 การจัดระบบการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/21 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

5703501 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

1(45)* 

 5703502 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

2(90)** 

เอกบังคับ 5713503 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6) 
 5713505 ปฏิบัติการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 1(0-3-2) 
 5713601 การวิจัยเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5713606 ปฏิบัติการวิจัยเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5713101 ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5713404 เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 5714301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการจัดการ

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
18 หรือ 19/ 
66 หรือ 111 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

5704501 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

6(640)* 

 5704502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 5(450)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 5701112 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
 5713403 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5714201 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 
3(0-6-3) 

เอกเลือก 5701111 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 12/15 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิศวกรรม 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4011607 ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 4021705 เคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4021706 ปฏิบัติเคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 5701101 คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5701103 คอมพิวเตอร์ในงานเทคโนโลยีวศิวกรรม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22/27 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
พื้นฐานวิศวกรรม 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 5701104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีวิศวกรรม 2(0-4-2) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 5721101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 5722107 ยานยนต์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 5722108 ปฏิบัติยานยนต์พื้นฐาน 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
พื้นฐานวิศวกรรม 5701105 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 5701106 ปฏิบัติพืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 
เอกบังคับ 5722105 เทอร์โมไดนามิกส ์ 1 3(3-0-6) 
 5722106 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
เอกเลือก 6011101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 5722109 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 
 5723103 การทดลองวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 1(0-3-2) 
 5723104 การท าความเย็นและปรับอากาศ 3(3-0-6) 
 5723105 ปฎิบัติการท าความเย็นและปรับอากาศ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5722215 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5722216 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 20/26 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 5723107 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
 5732201 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 3(3-0-6) 
 5732202 ปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5723106 การออกแบบเครื่องกล 1 3(3-0-6) 
 5723108 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 
 5723109 ปฏิบัติเครื่องยนต์สนัดาปภายใน 1(0-3-2) 
 5723137 พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5723218 การควบคุมมลพิษทางเคร่ืองกล 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/24 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

5703501 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

1(45)* 

 5703502 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

2(90)** 

เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5701112 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
 5701113 ปฏิบัติวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5701111 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 5722110 การจัดการองค์การและการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5723126 วิศวกรรมยานยนต ์ 3(3-0-6) 
 5723127 ปฏิบัติวิศวกรรมยานยนต ์ 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 
18 หรือ 19/ 
66 หรือ 111 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

5704501 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

6(640)* 

 5704502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 5(450)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5724107 ต้นก าลังโรงจักร 3(3-0-6) 
 5724201 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 9/12 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิศวกรรม 4021705 เคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4021706 ปฏิบัติเคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 5701103 คอมพิวเตอร์ในงานเทคโนโลยีวศิวกรรม 3(2-2-5) 
 5701104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีวิศวกรรม 2(0-4-2) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 

รวมหน่วยกิต 20/26 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิศวกรรม 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4011607 ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 5701101 คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5701107 วัสดุในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5701108 ปฏิบัติวัสดุในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 5732203 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6) 
 5732204 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
พื้นฐานวิศวกรรม 5701105 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 5701106 ปฏิบัติพืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 
เอกบังคับ 5732101 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1 3(3-0-6) 
 5732102 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือกล 1 1(0-3-2) 
 5732103 เทคโนโลยีการเชื่อม 3(3-0-6) 
 5732104 ปฏิบัติเทคโนโลยีการเชื่อม 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 20/27 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 5732201 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 3(3-0-6) 
 5732202 ปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 1(0-3-2) 
 5733103 เทคโนโลยีแคดแคม 3(3-0-6) 
 5733104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแคดแคม 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5701111 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 5732105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/25 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5733101 เทคโนโลยีซีเอ็นซ ี 3(3-0-6) 
 5733102 ปฏิบัติเทคโนโลยีซีเอ็นซ ี 1(0-3-2) 
 5734101 ระบบอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 
 5734102 ปฏิบัติระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5733105 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 3(3-0-6) 
 5733106 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

5703501 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

1(45)* 

 5703502 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

2(90)** 

เอกบังคับ 5734103 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 5712502 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(3-0-6) 
 5733201 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(3-0-6) 
 5733202 ปฏิบัติไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-3-2) 
 5733203 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5733204 ทดลองหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 
15 หรือ 16/ 
63 หรือ 108 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

5704501 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

6(640)* 

 5704502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 5(450)** 
รวมหน่วยกิต 6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5734201 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 3(0-6-3) 
เอกเลือก 5701110 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5733205 ระบบควบคุม 3(2-2-5) 
 5733206 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 15/19 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิศวกรรม 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4011607 ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 4021705 เคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4021706 ปฏิบัติเคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 5701101 คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5701103 คอมพิวเตอร์ในงานเทคโนโลยีวศิวกรรม 3(2-2-5) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 

รวมหน่วยกิต 19/24 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
พื้นฐานวิศวกรรม 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 5701104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีวิศวกรรม 2(0-4-2) 
เอกบังคับ 5741101 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ 3(3-0-6) 
 5741102 ปฏิบัติเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
พื้นฐานวิศวกรรม 5701105 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 5701106 ปฏิบัติพืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 
เอกบังคับ 5742105 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 5742106 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
 5742107 ทดลองการวิเคราะห์วงจรไฟฟา้ 1 1(0-3-2) 
 5742301 หม้อแปลงไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 5742302 ปฏิบัติหม้อแปลงไฟฟ้า 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 20/27  
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 5742108 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
 5742109 ทดลองการวิเคราะห์วงจรไฟฟา้ 2 1(0-3-2) 
 5742201 การติดตั้งไฟฟา้ 3(3-0-6) 
 5742202 ปฏิบัติติดตัง้ไฟฟา้ 1(0-3-2) 
 5742303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 5742304 ทดลองเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 20/26 
 

 

 



 
 

 
405 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 5743110 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 5743111 ทดลองวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5743116 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5) 
 5743118 โรงจักรไฟฟ้า ระบบส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 5743207 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6) 
 5743208 ทดลองวิศวกรรมส่องสว่าง 1(0-3-2) 
 5743209 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 5743401 ระบบเครื่องท าความเยน็และเครื่องปรับอากาศ 3(3-0-6) 
 5743402 ปฏิบัติระบบเครื่องท าความเยน็และ

เครื่องปรับอากาศ 
1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

5703501 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

1(45)* 

 5703502 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

2(90)** 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5743203 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 5743204 ปฏิบัติควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5743122 เทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์ 3(3-0-6) 
 5743123* ทดลองเทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-3-2) 
 5743124 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) 
 5743125 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 1(0-3-2) 
 5743210 การป้องกันระบบไฟฟา้ก าลัง 3(3-0-6) 
 5743211 ทดลองการป้องกันระบบไฟฟา้ก าลัง 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 
20 หรือ 21/ 
72 หรือ 117 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

5704501 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

6(640)* 

 5704502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 5(450)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5744201 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 6/9 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
407 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Technology Program in Industrial Product Design  
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ น าไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ 
3. เพื่อสร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติไทย 
4. เพื่อให้มีความใฝ่รู้ในศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถบูรณาการ และวิจัยงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
5. เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาวิชาหรือ

เทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา
และแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  91 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  43 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  48 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  91 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 4011607 ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม  1(0-3-1) 
 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม    3(2-2-5)  
 5751101 ประวัติและวิวัฒนาการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5751102 วาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 5751103 ออกแบบทัศนศิลป ์  3(2-2-5) 
 5751104 วาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5751202 การยศาสตร์ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5751203 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5752301 คอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิก  3(2-2-5) 
 5752302 คอมพิวเตอร์เขียนแบบ  3(2-2-5) 
 5752401 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5753401 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5754401 ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5754403 โครงงานพิเศษ  3(2-2-5) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  ก. วิชาเลือก 1 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5751201 วัสดุและกรรมวิธีผลติผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
 5751204 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3(2-2-5) 
 5752101 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
 5752102 การน าเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
 5752103 พฤติกรรมผู้บริโภคการออกแบบผลิตภัณฑ ์  3(3-0-6) 
 5752201 เทคนิคงานผลิตภัณฑ์ไม ้  3(2-2-5) 
 5752202 เทคนิคงานผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์  3(2-2-5) 
 5752203 เทคนิคงานผลิตภัณฑ์โลหะ  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5752204 เทคนิคงานผลิตภัณฑ์พลาสติก    3(2-2-5) 
 5752303 คอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพ  3(2-2-5) 
 5752501 หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์  3(2-2-5) 
 5752701 หลักการออกแบบกราฟิก  3(2-2-5) 
 5753201 การประมาณราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5753202 กลศาสตร์พื้นฐานในงานออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
 5753301 คอมพิวเตอร์ออกแบบภาพ 3 มิติ  3(2-2-5) 
 5753302 คอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิกมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 
 5753402 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย  3(2-2-5) 
 5753403 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  3(2-2-5) 
 5753404 สัมมนาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5753405 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา  3(3-0-6) 
 5753601 ออกแบบจัดแสดงสนิค้าและนิทรรศการ  3(2-2-5) 
 5753702 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ  3(2-2-5) 
 5754402 การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  ข. วิชาเลือก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5753501 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับการนั่ง  3(2-2-5) 
 5753502 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็ก    3(2-2-5) 
 5753503 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบ  3(2-2-5) 
 5753602 ออกแบบตกแต่งภายในบา้นพักอาศัย  3(2-2-5) 
 5753603 ออกแบบตกแต่งภายในร้านคา้  3(2-2-5) 
 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์กราฟิกและบรรจุภัณฑ์   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5752801 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์    3(2-2-5) 
 5753701 ออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ ์  3(2-2-5) 
 5753801 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก  3(2-2-5) 
 5753802 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่ออาหาร  3(2-2-5) 
 

 

 



 
 

 
410 

 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5753902 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 
1(45) 

 5754902 สหกิจศึกษาสาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5753901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2(90) 

 5754901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

5(450) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 4011607 ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 5751102 วาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 5751103 ออกแบบทัศนศิลป ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 5751101 ประวัติและวิวัฒนาการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 5751104 วาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 5751202 การยศาสตร์ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 5752401 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5752701 หลักการออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 5752302 คอมพิวเตอร์เขียนแบบ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5751204 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2-5) 
 5752501 หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 5751203 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 5753401 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5752101 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 5752801 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 5753501 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับการนั่ง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/25 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
413 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 5753503 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบ 3(2-2-5) 
 5753702 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5752301 คอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 
 5754401 ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5752102 การน าเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 5752303 คอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพ 3(2-2-5) 
 5753402 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 5753301 คอมพิวเตอร์ออกแบบภาพ 3 มิติ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5752203 เทคนิคงานผลิตภัณฑ์โลหะ 3(2-2-5) 
 5753202 กลศาสตร์พื้นฐานในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 5753403 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3(2-2-5) 
 5753502 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
 5753602 ออกแบบตกแต่งภายในบา้นพักอาศัย 3(2-2-5) 
 5754402 การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 5753901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หรือ 

2(90)* 

 5753902 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

1(45)** 

เลือกเสรี 5753603 ออกแบบตกแต่งภายในร้านคา้ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5754403 โครงงานพิเศษ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5752103 พฤติกรรมผู้บริโภคการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
 5752204 เทคนิคงานผลิตภัณฑ์พลาสติก 3(2-2-5) 
 5753701 ออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
17 หรือ 16/ 
109 หรือ 64 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 5754901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หรือ 

5(450)* 

 5754902 สหกิจศึกษาสาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450  หรือ 640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
415 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์     ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2554) 
Bachelor of Science Program in Communication Electronics and 
Computers 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 

ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน ประสานงาน และแก้ปัญหาในกิจกรรมการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสามารถด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
          ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา
และแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  88 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  31 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  57 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  88 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011312 ฟิสิกส์ส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 4011604 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(0-2-1) 
 4021110 เคมีส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 4021111 ปฏิบัติการเคมีส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(0-2-1) 
 4092609 คณิตศาสตร์ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและ

คอมพิวเตอร์ 1 
3(3-0-6) 

 4093614 คณิตศาสตร์ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ 2 

3(3-0-6) 

 5511221 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
 5514516 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 5581218 เขียนแบบอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 5583111 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 1    3(2-2-5) 
 6041101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 6062101 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5573308 วิศวกรรมระบบควบคุม  3(2-2-5) 
 5582206 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(2-2-5) 
 5582207 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
 5582208 การวัดทางไฟฟ้าและทางอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
 5582209 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  3(2-2-5) 
 5582210 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  3(2-2-5) 
 5582211 การออกแบบวงจรดิจิตอล  3(2-2-5) 
 5582709 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม  3(3-0-6) 
 5582710 การสื่อสารข้อมูล  3(3-0-6) 
 5583102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5583112 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 2  3(2-2-5) 
 5583203 ทฤษฎีสนามและคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 5583204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
 5583205 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5) 
 5583212 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์  3(2-2-5) 
 5583505 วิศวกรรมสายอากาศ  3(2-2-5) 
 5583714 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 5583719 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
 5584202 การสื่อสารใยแก้ว  3(2-2-5) 
 5584507 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  3(2-2-5) 
 5584509 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่  3(2-2-5) 
 5584910 วิจัยและพฒันาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและ

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5584913 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  1(45) 
 5584914 สหกิจศึกษา  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5584911 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพอิเล็กทรอนิกส์

สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
2(90) 

 5584912 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเลก็ทรอนิกส์สื่อสาร 
และคอมพิวเตอร์ 

5(450) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
              

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4011312 ฟิสิกส์ส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4011604* ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
1(0-2-1) 

 4092609 คณิตศาสตร์ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ 1 

3(3-0-6) 

 5581218 เขียนแบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5582207 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 4021110* เคมีส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4021111* ปฏิบัติการเคมีส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(0-2-1) 
 4093614 คณิตศาสตร์ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและ

คอมพิวเตอร์ 2 
3(3-0-6) 

 5511221 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2(0-4-2) 
เอกเลือก 5582206 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
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ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 6041101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 6062101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
เอกเลือก 5582208 การวัดทางไฟฟ้าและทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 5582211 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3(2-2-5) 
 5583102* คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/24 
ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกเลือก 5582210 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 3(2-2-5) 
 5582709 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม 3(3-0-6) 
 5582710 การสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6) 
 5583714* สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/22 
ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 5583111 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 1 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5582209 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 3(2-2-5) 
 5583203 ทฤษฎีสนามและคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 5583204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
 5583212 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 15/19 
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ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 5583112 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 2 3(2-2-5) 
 5584507 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5514516 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 5573308* วิศวกรรมระบบควบคุม 3(2-2-5) 
 5583205 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 15/19 
ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 5584911 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพอิเล็กทรอนิกส์

สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
หรือ 

2(90)* 

 5584913 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45)** 
เอกเลือก 5583505A วิศวกรรมสายอากาศ 3(2-2-5) 
 5583719 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 5584202 การสื่อสารใยแก้ว 3(2-2-5) 
 5584908A วิจัยและพฒันาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและ

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
14 หรือ13/ 
106 หรือ 61 

ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 
 

5584912 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเลก็ทรอนิกส์สื่อสาร
และคอมพิวเตอร์ 
หรือ 

5(450)* 

 5584914 สหกิจศึกษา 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
 

หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Business Administration Program in General Management  
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถ ในสาขาวิชา  

การจัดการทั่วไป ระดับวิชาชีพและสามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ และ สังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์

เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยใน 

การด าเนินงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจ และมีค่านิยมในการประกอบอาชีพอิสระอย่างมี

จรรยาบรรณ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  69 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  21 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 2562302 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3511301 การบริหารส านักงาน  3(3-0-6) 
 3521106 การบัญชีการเงิน  3(2-2-5) 
 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3543101 การบริหารการตลาด  3(3-0-6) 
 3561101 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
 3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ  3(3-0-6) 
 3562307 การบริหารการผลิต  3(3-0-6) 
 3563109 การจัดการคุณภาพ  3(3-0-6) 
 3563110 การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
 3564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ  3(2-2-5) 
 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
 4112105 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
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 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3562107 การจัดการคลังสนิค้า  3(3-0-6) 
 3562130 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 3562302 การพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 
 3562303 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ  3(3-0-6) 
 3562309 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 
 3562310 การจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 3563111 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์  3(3-0-6) 
 3563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 
 3563121 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
 3563122 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ  3(3-0-6) 
 3563209 การจัดการต่างวฒันธรรม  3(3-0-6) 
 3563210 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3563211 การจัดการความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
 3563301 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ  3(3-0-6) 
 3564101 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
 3581101 การประกันภัย  3(3-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3564803 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชพีการจัดการทั่วไป 1(45) 
 3564806 สหกิจศึกษาวิชาชีพการจัดการทั่วไป  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3564804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการทั่วไป 1(45) 
 3564807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป  6(640) 
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 2.2.3 กลุ่มวิชาการปฏิบัติการโครงการวิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3564805 การเตรียมปฏิบัติการโครงการวิชาชีพการจัดการทั่วไป  1(45) 
 3564808 ปฏิบัติการโครงการวชิาชีพการจัดการทั่วไป  6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
               

      
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
427 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
              

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3561101* องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/21 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 3511301* การบริหารส านักงาน 3(3-0-6) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3543101* การบริหารการตลาด 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3521106 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
 3562307* การบริหารการผลิต 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3562302* การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสร ี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3562205* ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 3562304* การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 3524301A การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3563204A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3563111* การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 3563114* การประกอบธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 3563209 การจัดการต่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3563109* การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
 3563110* การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3563121 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 3563210 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3564803 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชพีการจัดการทั่วไป 
หรือ 

1(45)* 

 3564804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการ
ทั่วไป 
หรือ 

1(45)** 

 3564805 การเตรียมปฏิบัติการโครงการวชิาชพีการจัดการ
ทั่วไป 

1(45)*** 

เอกบังคับ 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
 3564903A สัมมนาปัญหาการจัดการ 3(2-2-5) 
 3564905* วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 10/56 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

3564806 สหกิจศึกษาวิชาชีพการจัดการทั่วไป 
หรือ 

6(640)* 

 
3564807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป 

หรือ 
6(640)** 

 3564808 ปฏิบัติการโครงการวชิาชีพการจัดการทั่วไป 6(640)*** 
รวมหน่วยกิต 6/640 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**/*** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Business Administration  Program in Retail Business 
Management 
                                                                                       

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
2. ให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง 
3. ให้มีความสามารถน าความรู้ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกไปคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและ

พัฒนาตนเอง ผู้อื่น ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
4. ให้สามารถปฏิบัติงานทางการค้าปลีกได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และเป็นแบบอย่างที่ดี 
5. ให้สามารถค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ / หรือเป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551   

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชา  136  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา และแต่ละ
กลุ่มวิชาดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  75 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  18 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 1552117 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลกี  3(3-0-6) 
 1572108 ภาษาจนีพื้นฐานส าหรับธุรกิจคา้ปลีก  3(3-0-6) 
 2562302 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521101 การบัญชี 1  3(2-2-5) 
 3521102 การบัญชี 2  3(2-2-5) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
 3542305 การบริหารงานขาย  3(3-0-6) 
 3543307 การบริหารการจัดซื้อ  3(3-0-6) 
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ ์   3(3-0-6) 
 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
 3574105 การจัดการคุณภาพงานบริการ   3(3-0-6) 
 3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   3(3-0-6) 
 3611101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจค้าปลีก   3(3-0-6) 
 3612102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก   3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3612103 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 3612201 การบัญชีเพื่อการค้าปลีก    3(3-0-6) 
 3612202 การจัดแสดงสนิค้าและการตกแต่งร้าน   3(3-0-6) 
 3613101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจค้าปลีก   3(3-0-6) 
 3613201 การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจคา้ปลีก   3(3-0-6) 
 3614302 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   3(2-2-5) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1552118 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจค้าปลีกดา้นอาหาร  3(3-0-6) 
 2563304 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา  3(3-0-6) 
 3541301 การขายส่งและการขายปลีก  3(3-0-6) 
 3542107 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  3(3-0-6) 
 3542201 เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า  3(3-0-6) 
 3542306 การตลาดทางตรง  3(3-0-6) 
 3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ  3(3-0-6) 
 3543103 กลยุทธ์การตลาด  3(3-0-6) 
 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  3(3-0-6) 
 3563111 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  3(3-0-6) 
 3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์  3(3-0-6) 
 3612105 การจัดการหน้าร้าน   3(3-0-6) 
 3612203 การจัดการความเสี่ยง  3(3-0-6) 
 3612204 การให้บริการและการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 3(3-0-6) 
 3612205 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการบริหารคน  3(3-0-6) 
 3612206 การสร้างแบรนด ์  3(3-0-6) 
 3613104 การท างานเปน็ทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก  3(3-0-6) 
 3613105 การจัดการกับปัญหาและการบริหารจัดการงาน 

ด้านการบริการ 
3(3-0-6) 

 3613106 พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่าง
ประทับใจ 

3(3-0-6) 

 3613107 การสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ     3(3-0-6) 
 3613202 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3613203 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
 3613204 การออกแบบและการเลือกท าเลที่ตั้งร้านค้า   3(3-0-6) 
 3613205 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ในธุรกจิค้าปลีก  3(3-0-6) 
 3613206 การส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
 3613207 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 3613208 การบริหารต้นทุนรา้นคา้  3(3-0-6) 
 3613209 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์    3(3-0-6) 
 3613211 การสร้างความเชื่อมัน่ในทีมงาน  3(3-0-6) 
 3621101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  3(3-0-6) 
 5074302 สุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3614802 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1(45) 
 3614804 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก     6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3614803 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวชิาชพีทางการจัดการ

ธุรกิจค้าปลีก 
1(45) 

 3614805 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
              

ชั้นปีที่ 1 1  ภาคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3521101* การบัญชี 1 3(2-2-5) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
ชั้นปีที่ 1 2  ภาคการศึกษาที่  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3521102* การบัญชี 2 3(2-2-5) 
 3542105* พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 3542305* การบริหารงานขาย 3(3-0-6) 
 3611101* ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3593205* เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3612102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสร ี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 1572108 ภาษาจนีพื้นฐานส าหรับธุรกิจคา้ปลีก 3(3-0-6) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3542107* นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 
 3542306* การตลาดทางตรง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสร ี 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1552117* ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลกี 3(3-0-6) 
 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3543307 การบริหารการจัดซื้อ 3(3-0-6) 
 3574105 การจัดการคุณภาพงานบริการ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3543103* กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
 3564905* วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3612103 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 3612201 การบัญชีเพื่อการค้าปลีก 3(3-0-6) 
 3613101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3562404* การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3614802 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจ 
ค้าปลีก 

1(45) 

เอกบังคับ 3612202 การจัดแสดงสนิค้าและการตกแต่งร้าน 3(3-0-6) 
 3613201* การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจคา้ปลีก 3(3-0-6) 
 3614302 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
 3614302 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3542402A การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 
 3613203 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/66 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3614804 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6(640) 

รวมหน่วยกิต 6/640 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   ระดับปริญญาตรี  
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2553) 
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply 
Chain Management 
                                                                                       

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ ความสามารถและทักษะไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน 

ประสานงาน และแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551   
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชา 129  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา และแต่ละ
กลุ่มวิชาดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  57 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  30 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  6 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 3622204 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521103 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 3561101 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
 3562107 การจัดการคลังสนิค้า  3(3-0-6) 
 3562307 การบริหารการผลิต  3(3-0-6) 
 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 
 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค  1  3(3-0-6) 
 3621101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  3(3-0-6) 
 3621201 การจัดการการขนส่ง  3(3-0-6) 
 3623204 การควบคุมสินคา้คงคลัง  3(3-0-6) 
 3623205 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชงิกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 3624901 การวิจัยโลจสิติกส์และซพัพลายเชน  3(3-0-6) 
 3624902 สัมมนาการจัดการโลจสิติกส์ และซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 4112105 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3541301 การขายส่งและขายปลีก  3(3-0-6) 
 3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 3563306 การจัดการเพื่อการส่งออกและน าเข้า  3(3-0-6) 
 3602301 การจัดการสายการบิน  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3601401 การจัดการท่าอากาศยาน  3(3-0-6) 
 3622201 การจัดการการส่งสนิค้าทางอากาศ  3(3-0-6) 
 3622202 การจัดการการส่งสนิค้าทางทะเล  3(3-0-6) 
 3622203 การจัดการการขนส่งทางบก  3(3-0-6) 
 3623201 การจัดซื้อจัดหาในโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 3623202 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 3623203 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
 3623206 ระบบการขนส่งแบบหลายช่องทาง  3(3-0-6) 
 3623207 การจัดการบริการเพื่อโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 3623208 การจัดการความเสี่ยงส าหรับโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
3(3-0-6) 

 3623209 การจัดการต้นทนุเพื่อโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 3623210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 
3(3-0-6) 

 3623211 การจัดการการกระจายสนิค้า  3(3-0-6) 
 3624201 การจัดการความสัมพนัธ์ภายในซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 3624202 การจัดการการเช่าเหมาเรือ  3(3-0-6) 
 3624203 การจัดการท่าเรือและคลังสนิค้า  3(3-0-6) 
 3623212 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก  3(3-0-6) 
 3623213 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ  3(3-0-6) 
 3623214 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ า  3(3-0-6) 
 3623215 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3624801 สหกิจศึกษาส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  6(560) 
 2.2.2 กลุ่มโครงการพิเศษ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3624903 โครงการพิเศษส าหรับโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน  6(560) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรบิรหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3621101* หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17/17 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3592101* เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 
 3621201 การจัดการขนส่ง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3521103* หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
 3561101* องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 3562307* การบริหารการผลิต 3(3-0-6) 
 3592102* เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3622201 การจัดการการส่งสนิค้าทางอากาศ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3562107* การจัดการคลังสนิค้า 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 3622203* การจัดการการขนส่งทางบก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานวิทย์-คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลยี    
เลือกเสร ี 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3622204 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3563306 การจัดการเพื่อการส่งออกและน าเข้า 3(3-0-6) 
 3622202 การจัดการการส่งสนิค้าทางทะเล 3(3-0-6) 
 3623202 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 3623204 การควบคุมสินคา้คงคลัง 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3623206 ระบบการขนส่งแบบหลายช่องทาง 3(3-0-6) 
 3623209 การจัดการต้นทนุเพื่อโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 3623210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการ 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3(3-0-6) 

 3623211 การจัดการการกระจายสนิค้า 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 17/17 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3623205 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชงิธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3624901* การวิจัยโลจสิติกต์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 3624902* สัมมนาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 15/15 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3624801 สหกิจศึกษาส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 6(560) 

รวมหน่วยกิต 6/560 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   ระดับปริญญาตรี  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Business Administration Program in Business Administration 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ 
2. มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจตามแขนงวิชาที่ศึกษา 
3. มีแนวคิดในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในการบริหารธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง 
4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะเรื่องความตรงต่อเวลาตลอดจนยึด

หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามแขนงวิชาที่ศึกษา 
5. มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้   
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  96 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  78 หน่วยกิต 

 (1) วิชาแกนทางธุรกิจ  45 หน่วยกิต 
 (2) วิชาบังคับเฉพาะแขนง  33 หน่วยกิต 
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 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  18 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  96 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 (1) วิชาแกนทางธุรกิจ  45 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 2562302 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521103 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 3561201 การบริหารธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
 4112105 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (2) วิชาบังคับเฉพาะแขนง เลือกเรียนเพียงแขนงเดียว 33 หน่วยกิต 
 แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3531102 การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 
 3532101 สถาบนัการเงินและตลาดเงิน  3(3-0-6) 
 3532402 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3533303 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3533409 การพยากรณ์ทางการเงิน  3(3-0-6) 
 3533901 การวิจัยทางการเงิน 1  3(2-2-5) 
 3534103 การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ  3(3-0-6) 
 3534106 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงิน  3(3-2-5) 
 3534401 การวิเคราะห์ทางการเงิน  3(3-0-6) 
 3534901 สัมมนาปัญหาการเงิน  3(2-2-5) 
 3534903 การวิจัยทางการเงิน 2  3(2-2-5) 
 แขนงวิชาการตลาด    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
 3542107 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  3(3-0-6) 
 3542302 การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย  3(3-0-6) 
 3542307 การบริหารการขาย  3(3-0-6) 
 3542402 การสื่อสารทางการตลาด  3(3-0-6) 
 3543101 การบริหารการตลาด  3(3-0-6) 
 3543901 การวิจัยการตลาด 1  3(2-2-5) 
 3544103 การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3544105 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด  3(3-0-6) 
 3544901 สัมมนาทางการตลาด  3(2-2-5) 
 3544903 การวิจัยการตลาด 2  3(2-2-5) 
 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3562405 การบริหารความปลอดภัย  3(3-0-6) 
 3563213 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
 3563406 การวิเคราะห์งาน  3(3-0-6) 
 3563407 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 3563409 การวางแผนทรัพยากรมนษุย ์  3(3-0-6) 
 3563413 การบริหารงานฝึกอบรมและการประชุม  3(3-0-6) 
 3563414 การบริหารผลการปฏบิัติงาน  3(3-0-6) 
 3563901 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1  3(2-2-5) 
 3564401 การบริหารค่าตอบแทน  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3564901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนษุย์  3(2-2-5) 
 3564902 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2  3(2-2-5) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3533102 การบริหารธุรกิจประกันภัย  3(3-0-6) 
 3533405 การวางแผนการลงทนุทางการเงิน  3(3-0-6) 
 3533406 การบริหารสินเชื่อ  3(3-0-6) 
 3533407 การบริหารธนาคารพาณชิย์  3(3-0-6) 
 3534108 การเงินเพื่อการน าเข้าและส่งออก  3(3-0-6) 
 3534403 การวิเคราะห์หลักทรัพย์  3(3-0-6) 
 3534405 การบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ  3(3-0-6) 
 3534407 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน  3(3-0-6) 
 3534408 หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร 3(2-2-5) 
 3534409 การวิเคราะห์ตราสารทุน  3(3-0-6) 
 3534410 การวิเคราะห์ตราสารหนี้  3(3-0-6) 
 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 
 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  3(3-0-6) 
 3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 
 แขนงวิชาการตลาด    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3541302 การบริหารค้าส่งและค้าปลีก  3(3-0-6) 
 3542109 การตลาดสินค้าเกษตร  3(3-0-6) 
 3542303 การบริหารการจัดส่งสินค้า  3(3-0-6) 
 3542304 เทคนิคการขาย  3(3-0-6) 
 3542306 การตลาดทางตรง  3(3-0-6) 
 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  3(3-0-6) 
 3542403 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 3543104 การตลาดบริการ  3(3-0-6) 
 3543106 การตลาดอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 3543107 การตลาดสินค้าชุมชน  3(3-0-6) 
 3543108 การตลาดภูมิภาคอาเซียน  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3543109 การตลาดในพหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 3544102 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด  3(3-0-6) 
 3544104 กลยุทธ์การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
 3544106 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 3544107 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์  3(3-0-6) 
 3544108 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ  3(3-0-6) 
 3544109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 3544110 ระบบสารสนเทศทางการตลาด  3(3-0-6) 
 3544111 สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด  3(3-0-6) 
 3544301 การพยากรณ์ยอดขาย  3(3-0-6) 
 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3562207 จิตวิทยาธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3562301 ทฤษฎีองค์การ  3(3-0-6) 
 3562302 การพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 
 3562303 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ  3(3-0-6) 
 3562306 พฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 
 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  3(3-0-6) 
 3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
 3563412 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 3563415 การบริหารแรงงานสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 3563416 การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน  3(3-0-6) 
 3563502 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  3(3-0-6) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504809 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 1(45) 
 3504812 สหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ  6(640) 
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 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกิจ 1(45) 
 3504813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรหิารธุรกิจ  6(640) 
 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504811 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ  1(45) 
 3504814 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ  6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
             
แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร 
 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 3521103* หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3561201A การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/21 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3531102* การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 3532101* สถาบนัการเงินและตลาดการเงนิ 3(3-0-6) 
 3532402* หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3533303* การจัดหาเงินทุนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3533102 การบริหารธุรกิจประกันภัย 3(3-0-6) 
 3534409 การวิเคราะห์ตราสารทนุ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/21 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสร ี 3534410 การวิเคราะห์ตราสารหนี ้ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3533409 การพยากรณ์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
 3563204B ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3533406A การบริหารสินเชื่อ 3(3-0-6) 
 3533407 การบริหารธนาคารพาณชิย์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3533901 การวิจัยทางการเงิน 1 3(2-2-5) 
 3534103 การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
 3534106A โปรแกรมประยุกต์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
 3534401* การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3533405* การวางแผนการลงทนุทางการเงิน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3504809* การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

หรือ 
1(45)* 

 3504810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกิจ 1(45)** 
เลือกเสรี 3563108A การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3534901A สัมมนาปัญหาการเงิน 3(2-2-5) 
 3534903* การวิจัยทางการเงิน 2 3(2-2-5) 
 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3534405A การบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/62 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

3504812* สหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
หรือ 

6(640)* 

 3504813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรหิารธุรกิจ 6(640)** 
รวมหน่วยกิต 6/640 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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แขนงวิชาการตลาด 
 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3521103* หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3561201A การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3542105* พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3542107* นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 
 3542302* การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) 
 3542307* การบริหารการขาย 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3541302 การบริหารค้าส่งและค้าปลีก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/20 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร์    
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3542402B การสื่อสารทางการตลาด 3(3-0-6) 
 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3542403 การบริหารลูกค้าสัมพนัธ ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3543101* การบริหารการตลาด 3(3-0-6) 
 3563204A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3543104* การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 3544109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 3542401* การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3543901 การวิจัยการตลาด 1 3(2-2-5) 
 3544103* การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 3544105 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด 3(3-0-6) 
 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3544106 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3504809* การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
หรือ 

1(45)* 

 3504810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกิจ 1(45)** 
เลือกเสรี 3544104 กลยุทธ์การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3544901A การสัมมนาทางการตลาด 3(2-2-5) 
 3544903A การวิจัยการตลาด 2 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3543108 การตลาดภูมิภาคอาเซียน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/62 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

3504812* สหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
หรือ 

6(640)* 

 3504813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรหิารธุรกิจ 6(640)** 
รวมหน่วยกิต 6/640 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3521103* หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3561201A การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/23 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3563204B ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 3563406* การวิเคราะห์งาน 3(3-0-6) 
 3563407* การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/20 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3562405* การบริหารความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 3563409 การวางแผนทรัพยากรมนษุย ์ 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3562306* พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 3563412 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/21 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3563413 การบริหารงานฝึกอบรมและการประชุม 3(3-0-6) 
 3563414 การบริหารผลการปฏบิัติงาน 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3562303* มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ 3(3-0-6) 
 3563415 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 3562404* การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3563213 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
 3563901 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย ์1 3(2-2-5) 
 3564401* การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3563416 การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน 3(3-0-6) 
 3563502* ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทมี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3504809* การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

หรือ 
1(45)* 

 3504810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกิจ 1(45)** 
เลือกเสรี 3563108A การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
 3564901A สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 3(2-2-5) 
 3564902* การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย ์2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 16/62 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

3504812* สหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
หรือ 

6(640)* 

 3504813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรหิารธุรกิจ 6(640)** 
รวมหน่วยกิต 6/640 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ                  ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer 
                                                                                        

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ใน  
การปรับปรุงและพัฒนางานในองค์การธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้น าวิชาชีพ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความเข้าใจ 
ในด้านระบบงานธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ พร้อมที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในงาน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ อันเป็นทรัพยากรบุคคล  
ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกนธุรกิจ  45 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  36 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

 15 
9 
9 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

หน่วยกิต 
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2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 3 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาเลือก  12 หน่วยกิต 

 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกนทางธุรกิจ จ านวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 2562302 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3503901 การวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521103 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 3561201 การบริหารธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
 4112105 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2.2  วิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3502203 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูลในธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3502204 การจัดการฐานข้อมูลธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503202 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3503204 การวิเคราะห์ออกแบบระบบงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503216 ความปลอดภัยของสารสนเทศธรุกิจ  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3503215 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 
 3504902 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
 3564908 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3(2-2-5) 
 4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 2.3  วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3503203 การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจดว้ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 3503209 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503210 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503211 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503214 การพาณิชย์เคลื่อนที ่  3(2-2-5) 
 3504204 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์  3(2-2-5) 
 3504205 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3623202 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 4123354 เทคโนโลยีเชิงวัตถ ุ  3(2-2-5) 
 4121107 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4123753 ซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 2.4  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง                 
 2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1(45) 
 3504804 สหกิจศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  6(640) 
 2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1(45) 

 3504805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

6(640) 
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 2.4.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติโครงงานวิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504803 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวชิาชพีสาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1(45) 

 3504806 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
              

ชั้นปีที่ 1 1  ภาคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3561201A การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3563204B ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 4122453 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 1 2  ภาคการศึกษาที่  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 3521103* หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
 3562104A การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4122701* ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/23 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 3502201* โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล         

ทางธุรกิจ 
3(2-2-5) 

 3502204 การจัดการฐานข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3503206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3503209* คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
 4123753 ซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3503202* การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3503205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3503215 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 3503216 ความปลอดภัยของสารสนเทศธรุกิจ 3(2-2-5) 
 3503901* การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3503211* การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3504801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
หรือ 

1(45)* 

 3504802* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1(45)** 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504902 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3564908A สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3623202 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/65 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

3504804* สหกิจศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือ 

6(640)* 

 
3504805* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6(640)** 

รวมหน่วยกิต 6/640 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี    ระดับปริญญาตร ี  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Accountancy 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมอันดีงาม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความช านาญในสาขาวิชาการบัญชี โดยมีพื้นฐานความรู้

ทางด้านบริหารธุรกิจ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีของธุรกิจ 

ด้านบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการเกษตรทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี สามารถ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าด้วยการจัดการระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา   
   มีหน่วยกิตการเรียนตลอดสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 139  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละ
หมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาแกน  48 หน่วยกิต 
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 2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ  33 หน่วยกิต 
 2.1.3 กลุ่มวิชาเลือก  15 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาแกน  48 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 2562308 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวิชาชีพ  3(3-0-6) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521105 การบัญชชีั้นตน้  3(2-2-5) 
 3522106 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 3561101 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
 3561103 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
 4112105 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ  33 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3522103 การบัญชชีั้นกลาง 1  3(2-2-5) 
 3522104 การบัญชชีั้นกลาง 2  3(2-2-5) 
 3522102 การบัญชีตน้ทุน 1   3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3522105 การบัญชีตน้ทุน 2  3(3-0-6) 
 3523306 การวิเคราะห์งบการเงินและการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
 3523307 การภาษีอากร 2  3(3-0-6) 
 3524101 การบัญชชีั้นสงู 1  3(3-0-6) 
 3524102 การบัญชชีั้นสงู 2  3(3-0-6) 
 3524302 การสอบบัญช ี  3(3-0-6) 
 3524303 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  3(3-0-6) 
 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 
 2.1.3  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 จะต้องมีรายวิชาสัมมนา  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต    
 ก. กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3523202 การบัญชีเฉพาะกิจ  3(3-0-6) 
 3523206 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
 3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน  3(3-0-6) 
 ข. กลุ่มวิชาการบัญชีบรหิาร    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3523207 การวางแผนก าไรและการควบคมุ  3(3-0-6) 
 3523304 การบริหารต้นทุน  3(3-0-6) 
 3524904 สัมมนาการบัญชบีริหาร  3(3-0-6) 
 ค. กลุ่มวิชาการตรวจสอบ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3523208 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 3524908 สัมมนาการสอบบัญช ี  3(3-0-6) 
 ง. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญช ี    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3523305 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  3(2-2-5) 
 3524402 การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี  3(3-0-6) 
 3524403 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ

ทางการบญัช ี
3(3-0-6) 

 3524907 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 
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 จ. กลุ่มวิชาภาษีอากร    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3524203 การวางแผนภาษีอากร  3(3-0-6) 
 3524905 สัมมนาการภาษีอากร  3(3-0-6) 
 ฉ.  กลุ่มอื่นๆ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3523301 การวางระบบบญัช ี  3(3-0-6) 
 3523308 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบญัช ี  3(3-0-6) 
 3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3524906 การวิจัยทางการบัญช ี  3(3-0-6) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3524801 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชพีบญัชี  1(45) 
 3524806 สหกิจศึกษาวิชาชีพบญัช ี  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3524802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบัญชี  1(45) 
 3524807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3524803 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวชิาชพีบัญชี  1(45) 
 3524808 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี  6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
              

ชั้นปีที่ 1 1  ภาคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 3521105* การบัญชชีั้นตน้ 3(2-2-5) 
 3561101* องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 3561103* ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17/18 
ชั้นปีที่ 1 2  ภาคการศึกษาที่  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 3522103A การบัญชชีั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2562308 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 3522102A การบัญชีตน้ทุน 1 3(3-0-6) 
 3522104A การบัญชชีั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานวิทย์-คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลยี 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3522105A การบัญชีตน้ทุน 2 3(3-0-6) 
 3522106 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
 3524101A การบัญชชีั้นสงู 1 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3523307 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 
 3524102* การบัญชชีั้นสงู 2 3(3-0-6) 
 3563204A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3523202A การบัญชีเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 
 3523301* การวางระบบบญัช ี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3523306 การวิเคราะห์งบการเงิน และการรายงานทาง

การเงิน 
3(3-0-6) 

 3524302* การสอบบัญช ี 3(3-0-6) 
 3562205* ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3523305* โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) 
 3524203* การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3524801 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชพีบญัชี 
หรือ 

1(45)* 

 3524802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบัญชี 
หรือ 

1(45)** 

 3524803* การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวชิาชพีบัญชี 1(45)*** 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3524303B การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 3524307* ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3524903* สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/63 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

3524806 สหกิจศึกษาวิชาชีพบญัช ี
หรือ 

6(640)* 

 
3524807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 

หรือ 
6(640)** 

 3524808 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี 6(640)*** 
รวมหน่วยกิต 6/640 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**/*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
477 

หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์             ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยทางด้าน

รูปแบบและเนื้อหา ในอันที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ที่สนองความต้องการขององค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. มีความคิดสร้างสรรค์ในวิทยาการด้านนิเทศศาสตร์ และสามารถที่จะค้นหาความถนัดของ
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้สามารถท างานครอบคลุมทางธุรกิจที่มุ่งสู่ความเป็น
สากล 

3. เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
ต่อองค์กรและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตนสืบไป 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชา 130  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม
วิชาดังนี้ 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  45 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 *1552628 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
 *1552629 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
 3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนเิทศศาสตร์  3(2-2-5) 
 3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร ์  3(3-0-6) 
 3011102 หลักนิเทศศาสตร ์  3(3-0-6) 
 3011103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
 3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน  3(3-0-6) 
 3013102 สื่อมวลชนกบัสังคม  3(3-0-6) 
 3013202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 3022304 กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
 3023201 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบือ้งต้นส าหรับงาน

นิเทศศาสตร ์
3(2-2-5) 

 3023403 การผลิตสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3052102 หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
 3061101 การถ่ายภาพเบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 เลือกทั่วไป เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 *1572108 ภาษาจนีส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 1  3(2-2-5) 
 *1572109 ภาษาจนีส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 2  3(2-2-5) 
 *1573108 ภาษาจนีส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3  3(2-2-5) 
 *1573109 ภาษาจนีส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 4  3(2-2-5) 
 3021102 หลักวารสารศาสตร์  3(3-0-6) 
 3031101 หลักการประชาสัมพันธ ์  3(3-0-6) 
 3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 *3042101 เทคนิคการเป็นผูป้ระกาศและเป็นผู้ด าเนนิรายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 3042203 การสื่อข่าวและการเขียนข่าววทิยุกระจายเสียง 

และวิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 *3043101 การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

 3043301 การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

 3043404 การผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน์
เบื้องต้น 

3(2-2-5) 

 3051101 หลักการโฆษณา  3(3-0-6) 
 เลือกกลุ่มวิชา  15 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาโดยให้เลือกเพียงกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง  
 ก.  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3013103 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั  3(2-2-5) 
 3023102 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  3(3-0-6) 
 3023202 การสื่อข่าวขั้นสูง  3(2-2-5) 
 3023203 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร ์  3(2-2-5) 
 3023401 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์  3(2-2-5) 
 3023402 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  3(2-2-5) 
 *3023404 การข่าวออนไลน ์  3(2-2-5) 
 *3023601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสิ่งพิมพ์ออนไลน์  3(2-2-5) 
 3023602 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานวารสาร  3(2-2-5) 
 3024301 การเขียนบทความและสารคดี  3(2-2-5) 
 3024902 โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์  3(2-2-5) 
 ข.  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  3(2-2-5) 
 3033501 การประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน  3(2-2-5) 
 3033503 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3033601 การโน้นน้าวใจเพื่อการประชาสมัพันธ์  3(2-2-5) 
 3033602 ประชามต ิ  3(2-2-5) 
 3034101 สื่อประชาสัมพนัธ ์  3(2-2-5) 
 3034102 สื่อมวลชนสัมพันธ ์  3(2-2-5) 
 3034501 การจัดนิทรรศการ  3(2-2-5) 
 3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ์  3(2-2-5) 
 3034902 โครงการพิเศษด้านการประชาสมัพันธ์  3(2-2-5) 
 ค.  กลุ่มวิชาการโฆษณา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 *3052103 สื่อโฆษณาสมัยใหม่  3(2-2-5) 
 *3053103 การโฆษณาในยุคโลกาภิวตัน ์  3(2-2-5) 
 3053201 การเขียนบทโฆษณา  3(2-2-5) 
 *3053203 วาทวิทยาการโฆษณา  3(2-2-5) 
 *3053301 เทคนิคการน าเสนองานโฆษณา  3(2-2-5) 
 *3053403 การผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา  3(2-2-5) 
 3054401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา  3(2-2-5) 
 3054501 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา  3(2-2-5) 
 3054502 การบริหารงานโฆษณา  3(3-0-6) 
 3054503 ธุรกิจงานโฆษณา  3(3-0-6) 
 3054902 โครงการพิเศษด้านการโฆษณา  3(2-2-5) 
 ง.  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 *3041102 วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 *3041103 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 3042202 การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง  3(2-2-5) 
 3043401 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย  3(2-2-5) 
 3043402 ฉากและวัสดปุระกอบฉากวิทยโุทรทัศน์  3(2-2-5) 
 3043503 ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5) 
 3044401 การแสดงและการก ากบัการแสดง  3(2-2-5) 
 3044903 สัมมนาวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์  3(2-2-5) 
 3044902 โครงการพิเศษด้านวทิยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 3(2-2-5) 
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 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3003802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร ์  1(45) 
 3004802 สหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร์  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์  1(45) 
 3004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  6(560) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

กลุ่มวิชาวารสารศาสตร ์
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3011102A หลักนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/17 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 3011103* ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3012101A กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
 

 

 

 

 



 
 

 
483 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1552628 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร ์1 3(3-0-6) 
 3001103* การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนเิทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3003101A การวิจัยนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 3023201B การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบือ้งต้นส าหรับงาน

นิเทศศาสตร ์
3(2-2-5) 

เอกเลือก 3021102* หลักวารสารศาสตร์ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 17/20 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3013103* การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1552629 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร ์2 3(3-0-6) 
 3013202* การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 3052102* หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
 3061101A การถ่ายภาพเบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3031101A หลักการประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3023203* การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร ์ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3013102* สื่อมวลชนกบัสังคม 3(3-0-6) 
 3022304 กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3023403 การผลิตสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3041101A หลักการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 3(3-0-6) 
 3051101* หลักการโฆษณา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 3023401* การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ 3(2-2-5) 
 3023404 การข่าวออนไลน ์ 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 3034501* การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3042201A การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 3042203A การสื่อข่าวและการเขียนข่าววทิยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043301A การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3023602 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานวารสาร 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 3003801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 

หรือ 
1(45)* 

 3003802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร ์ 1(45)** 
เลือกเสรี 3023202A การสื่อข่าวขั้นสูง 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3042101 เทคนิคการเป็นผูป้ระกาศและเป็นผู้ด าเนนิ

รายการทางวทิยุและโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043101 การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

 3043404A การผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน์เบื้องตน้ 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 16/65 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3004801* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

หรือ 
6(560)* 

 3004802 สหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 6(640)** 
รวมหน่วยกิต  6/560 หรือ 640 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3011102A หลักนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/17 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 3011103* ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3012101A กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
486 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1552628 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร ์1 3(3-0-6) 
 3001103* การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนเิทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3003101A การวิจัยนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 3023201B การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบือ้งต้นส าหรับงาน

นิเทศศาสตร ์
3(2-2-5) 

เอกเลือก 3031101A หลักการประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 17/20 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3033202* การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1552629 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร ์2 3(3-0-6) 
 3013202* การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 3052102* หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
 3061101A การถ่ายภาพเบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3041101A หลักการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3034502A การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3013102* สื่อมวลชนกบัสังคม 3(3-0-6) 
 3022304 กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3023403 การผลิตสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3021102* หลักวารสารศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3051101* หลักการโฆษณา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 3033601* การโน้นน้าวใจเพื่อการประชาสมัพันธ์ 3(2-2-5) 
 3034101* สื่อประชาสัมพนัธ ์ 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 3034501* การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3042201A การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 3042203A การสื่อข่าวและการเขียนข่าววทิยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043301A การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3033602* ประชามต ิ 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 3003801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 

หรือ 
1(45)* 

 3003802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร ์ 1(45)** 
เลือกเสรี 3033503* การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3042101 เทคนิคการเป็นผูป้ระกาศและเป็นผู้ด าเนนิ

รายการทางวทิยุและโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043101 การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

 3043404A การผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน์เบื้องตน้ 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 16/65 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3004801* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

หรือ 
6(560)* 

 3004802 สหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 6(640)** 
รวมหน่วยกิต 6/560 หรือ 640 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 



 
 

 
488 

กลุ่มวิชาการโฆษณา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3011102A หลักนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/17 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 3011103* ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3012101A กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1552628 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร ์1 3(3-0-6) 
 3001103* การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนเิทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3003101A การวิจัยนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 3023201B การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบือ้งต้นส าหรับงาน

นิเทศศาสตร ์
3(2-2-5) 

เอกเลือก 3051101* หลักการโฆษณา 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 17/20 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3054401* การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1552629 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร ์2 3(3-0-6) 
 3013202* การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 3052102* หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
 3061101A การถ่ายภาพเบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3041101A หลักการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3054501* การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3013102* สื่อมวลชนกบัสังคม 3(3-0-6) 
 3022304 กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3023403 การผลิตสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3021102* หลักวารสารศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3031101A หลักการประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 3053201* การเขียนบทโฆษณา 3(2-2-5) 
 3054502* การบริหารงานโฆษณา 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 3034501* การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3042201A การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 3042203A การสื่อข่าวและการเขียนข่าววทิยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043301A การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/23 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3052103* สื่อโฆษณาสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 3003801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 1(45)* 
 3003802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร ์ 1(45)** 
เลือกเสรี 3053301 เทคนิคการน าเสนองานโฆษณา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3042101 เทคนิคการเป็นผูป้ระกาศและเป็นผู้ด าเนนิ

รายการทางวทิยุและโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043101 การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

 3043404A การผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน์เบื้องตน้ 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 16/65 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3004801* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 6(560)* 
 3004802 สหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 6/560 หรือ 640 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**  
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กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3011102A หลักนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/17 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต
และเทคโนโลย ี

9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 3011103* ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3012101A กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1552628 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร ์1 3(3-0-6) 
 3001103* การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนเิทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3003101A การวิจัยนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 3023201B การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบือ้งต้นส าหรับงาน

นิเทศศาสตร ์
3(2-2-5) 

เอกเลือก 3041101* หลักการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 3(3-0) 
รวมหน่วยกิต 17/20 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3041103 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 3042202A การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1552629 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร ์2 3(3-0-6) 
 3013202* การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 3052102* หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
 3061101A การถ่ายภาพเบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3031101A หลักการประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 3043402A ฉากและวัสดปุระกอบฉากวิทยโุทรทัศน์ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3013102* สื่อมวลชนกบัสังคม 3(3-0-6) 
 3022304 กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3023403 การผลิตสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3021102* หลักวารสารศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3051101* หลักการโฆษณา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3042202A การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 
 3044902A โครงการพิเศษด้านวทิยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน ์
3(2-2-5) 

เลือกเสรี 3034501* การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3042201A การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 3042203A การสื่อข่าวและการเขียนข่าววทิยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043301A การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 3043503* ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 3003801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 

หรือ 
1(45)* 

 3003802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร ์ 1(45)** 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3042101 เทคนิคการเป็นผูป้ระกาศและเป็นผู้ด าเนนิ

รายการทางวทิยุและโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043101 การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

 3043404A การผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน์เบื้องตน้ 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 16/64 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3004801* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

หรือ 
6(560)* 

 3004802 สหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 6(640)** 
รวมหน่วยกิต 6/560 หรือ 640 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**  
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   ระดับปริญญาตรี   
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2554) 
Bachelor of Economics Program in Economics 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับวิชาชีพ และน าไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพอิสระ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐบาลอย่าง
มีประสิทธิภาพ   

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณภาพ และทักษะที่จะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนในท้องถ่ิน 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบธุรกิจ และมีค่านิยมในการประกอบอาชีพอย่าง
มีจรรยาบรรณ  มีคุณธรรม และจริยธรรม 

4. เพื่อให้บัณฑิตที่มีความรู้ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไปทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551   
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา
และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  60 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  27 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 2562302 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521101 การบัญชี 1  3(2-2-5) 
 3521102 การบัญชี 2  3(2-2-5) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3533301 หลักการลงทุน  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 3591107 เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร ์  3(3-0-6) 
 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 
 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  3(3-0-6) 
 3592103 การคลังสาธารณะ   3(3-0-6) 
 3593101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  3(3-0-6) 
 3593102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2  3(3-0-6) 
 3593104 ปรัชญาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 3593105 สถิติเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 3593228 เศรษฐมิติ  3(3-0-6) 
 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย ์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3522302 การวิเคราะห์งบการเงิน  3(3-0-6) 
 3532101 สถาบนัการเงินและตลาดการเงนิ  3(3-0-6) 
 3533410 สภาพคล่องและการวิเคราะห์สนิเชื่อ  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3593303 วิเคราะห์โครงการและแผนงาน  3(3-0-6) 
 3593316 เศรษฐศาสตร์การเงิน  3(3-0-6) 
 3593317 เศรษฐศาสตร์การลงทนุในตราสารทุน  3(3-0-6) 
 3593318 เศรษฐศาสตร์การลงทนุในตราสารหนี้  3(3-0-6) 
 3593319 หัวข้อเฉพาะทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทาง

เศรษฐศาสตร์ 
3(2-2-5) 

 3593320 เศรษฐศาสตร์นโยบายการเงินในประเทศไทย  3(3-0-6) 
 3594301 เศรษฐศาสตร์การลงทนุและการบริหารตลาดทนุ 3(3-0-6) 
 3594302 เศรษฐศาสตร์การลงทนุในทางเลือกอ่ืน 3(3-0-6) 
 3593904 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การลงทุน  3(2-2-5) 
 3594101 เศรษฐศาสตร์การลงทนุในตราสารอนุพันธ์  3(3-0-6) 
 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3(2-2-5) 
 ข.  กลุ่มวิชาการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
 3543105 การตลาดในยุคโลกาภิวัตน ์  3(3-0-6) 
 3544105 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด  3(3-0-6) 
 3544106 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์  3(3-0-6) 
 3544107 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์  3(3-0-6) 
 3563212 การพยากรณ์ธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3592202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร  3(3-0-6) 
 3592209 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 3592210 เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 3592219 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 3593224 เศรษฐกิจสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 3593225 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

การตลาด 
3(2-2-5) 

 3593226 เศรษฐศาสตร์การตลาดระหวา่งประเทศ  3(3-0-6) 
 3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน  3(3-0-6) 
 3593901 สัมมนาปัญหาเศรษฐศาสตร์การตลาด  3(2-2-5) 
 3593902 การวิจัยเศรษฐศาสตร์การตลาด 1  3(2-2-5) 
 3593903 การวิจัยเศรษฐศาสตร์การตลาด 2  3(2-2-5) 
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 ค. กลุ่มวิชาเศรษฐกิจชุมชน    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3534301 สินเชื่อการเกษตร  3(3-0-6) 
 3553202 สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
 3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0-6) 
 3564203 นโยบายการเกษตร  3(3-0-6) 
 3592202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร  3(3-0-6) 
 3592203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
 3592205 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตร  3(3-0-6) 
 3592207 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6) 
 3592215 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน  3(3-0-6) 
 3592216 เศรษฐศาสตร์การประมง  3(3-0-6) 
 3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 3592218 เศรษฐศาสตร์ชนบท  3(3-0-6) 
 3593207 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน  3(3-0-6) 
 3593304 การวิเคราะห์ราคาผลิตผลทางการเกษตร  3(3-0-6) 
 3594904 สัมมนาเศรษฐกิจชุมชน  3(2-2-5) 
 ง. กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3534402 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 3562307 การบริหารการผลิต  3(3-0-6) 
 3564210 นโยบายอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 3564211 หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 3564911 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 3592209 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 3592210 เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 3592213 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร  3(3-0-6) 
 3593217 เศรษฐศาสตร์การผลิต  3(3-0-6) 
 3593219 การประกันคุณภาพ  3(3-0-6) 
 3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน  3(3-0-6) 
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 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3593905 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  1 (45) 
 3594801 สหกิจศึกษา  6 (640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3593906 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์  1(45) 
 3594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร ์  6(560) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 แผนการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
กลุ่มวิชาการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3592101* เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17/17 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3592102* เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/20 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3521101* การบัญชี 1 3(2-2-5) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3593101* เศรษฐศาสตร์จุลภาค2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3521102* การบัญชี 2 3(2-2-5) 
 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3533301* หลักการลงทุน 3(3-0-6) 
 3591107* เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 3592103* การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3543105* การตลาดในยุคโลกาภิวัตน ์ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3592217* เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 3593102* เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 
 3593104 ปรัชญาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3593105 สถิติเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 3563212 การพยากรณ์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3593224 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 3593225 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

การตลาด 
3(2-2-5) 

 3593902 การวิจัยเศรษฐศาสตร์การตลาด 1 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3593228 เศรษฐมิติ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3593226* เศรษฐศาสตร์การตลาดระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
 3593303* การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 3(3-0-6) 
 3593901 สัมมนาปัญหาเศรษฐศาสตร์การตลาด 3(2-2-5) 
 3593903 การวิจัยเศรษฐศาสตร์การตลาด 2 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 3593905 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 

หรือ 
1(45)* 

 3593906 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร ์ 1(45)** 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/62 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3594801A สหกิจศึกษา 

หรือ 
6(640)* 

 3594802* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร ์ 6(560)** 
รวมหน่วยกิต 6/640 หรือ 560 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**   
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กลุ่มวิชาเศรษฐกิจชุมชน 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
และเทคโนโลย ี    
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3592101* เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17/17 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3592102* เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/20 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3521101* การบัญชี 1 3(2-2-5) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3593101* เศรษฐศาสตร์จุลภาค2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3521102* การบัญชี 2 3(2-2-5) 
 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3533301* หลักการลงทุน 3(3-0-6) 
 3591107* เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 3592103* การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 3564203* นโยบายการเกษตร 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3592217* เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 3593102* เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 
 3593104 ปรัชญาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3593105 สถิติเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3592202* เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) 
 3592205* เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตร 3(3-0-6) 
 3592218* เศรษฐศาสตร์ชนบท 3(3-0-6) 
 3593303* การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3593228 เศรษฐมิติ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 3592217* เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 3593207 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 3593304* การวิเคราะห์ราคาผลิตผลทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 3594904 สัมมนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 3593905 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 

หรือ 
1(45)* 

 3593906 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร ์ 1(45)** 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/61 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3594801A สหกิจศึกษา 

หรือ 
6(640)* 

 3594802* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร ์ 6(560)** 
รวมหน่วยกิต 6/640 หรือ 560 

 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว               ระดับปริญญาตร ี

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Arts Program in Tourism Management  
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวในระดับประเทศและ

ระดับภูมิภาคอาเซียน 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีและภาษาต่างประเทศอื่น

อย่างน้อย 1 ภาษาในระดับที่สื่อสารได้ในการด าเนินงานธุรกิจการท่องเที่ยว 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้เทคนิค

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการจัดการด้านการท่องเที่ยว   
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.2551  
3. เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 
 

 



 
 

 
508 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  102 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  69 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  33 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 1551609 การสนทนาทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
 1552604 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(3-0-6) 
 1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(3-0-6) 
 1552606 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3  3(3-0-6) 
 1552631 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 1643106 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 
3521107 การบัญชีและการเงินเบื้องตน้ส าหรับการจัดการ

ท่องเที่ยว 
3(2-2-5) 

 3571203 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 

 
3572104 กฎหมายและจรรยาบรรณในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

และการบริการ 
3(3-0-6) 

 3572202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 3572204 การจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 3572205 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 3572208 หลักการมัคคุเทศก์  3(2-2-5) 
 3572211 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 3572303 การจัดการธุรกิจที่พักแรม  3(3-0-6) 
 3573210 จิตวิทยาบริการเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3573213 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 3573214 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื  3(2-2-5) 
 3573502 การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
 3574206 หลักการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว  3(2-2-5) 
 3574909 การวิจัยบริการและการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
 (1) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง 18 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1561107 ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 1  3(2-2-5) 
 1561108 ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 2  3(2-2-5) 
 1562401 การสนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 1  3(2-2-5) 
 1562402 การสนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 2  3(2-2-5) 
 1564701 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(2-2-5) 
 1564702 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(2-2-5) 
 ข. กลุ่มวิชาภาษาจีน   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1571101 ภาษาจนี 1  3(2-2-5) 
 1571102 ภาษาจนี 2  3(2-2-5) 
 1572105 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(2-2-5) 
 1573104 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(2-2-5) 
 1573105 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 3  3(2-2-5) 
 1574103 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 4  3(2-2-5) 
 (2) ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3572103 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 3572206 การจัดการทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว  3(2-2-5) 
 3572209 การจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 3572210 ภูมิศาสตร์โลกเพื่อการจัดการทอ่งเที่ยว  3(3-0-6) 
 3572212 การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 3(3-0-6) 
 3573103 การจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัลและการจัดนทิรรศการ 
3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3573107 การจัดการด าเนินงานบริการ  3(3-0-6) 
 3573211 การวางแผนและการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
 3574103 การจัดการงานสปาและสุขภาพ  3(3-0-6) 
 3574208 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาต ิ  3(2-2-5) 
 3574207 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3573801 การเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 1(45) 
 3574802 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว  6(2000) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3573802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 1(45) 
 3574803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 6(2000) 
 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3573803 การเตรยีมปฏิบัติการโครงงานวชิาชีพการจดัการท่องเทีย่ว 1(45) 
 3574804 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 6(2-8-8) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
              

ชั้นปีที่ 1 1  ภาคการศึกษาที่  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี 9000303 การคิดและการตัดสนิใจ 2(2-0-4) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3571203 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/16 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 3573210 จิตวิทยาบริการเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1571101* ภาษาจนี 1 

หรือ 
3(2-2-5)* 

 1591107* ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 1 3(2-2-5)** 
รวมหน่วยกิต 20/22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3572104 กฎหมายและจรรยาบรรณในอตุสาหกรรม

ท่องเที่ยวและการบริการ 
3(3-0-6) 

 3572205 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 3572211 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
3(2-2-5) 

 3573214 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1571102* ภาษาจนี 2 

หรือ 
3(2-2-5)* 

 1561108* ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 2 3(2-2-5)** 
รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3572202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 
3(3-0-6) 

 3572208 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
 3572303 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1572105 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 1 

หรือ 
3(2-2-5)* 

 1562401* สนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 1 3(2-2-5)** 
 3573103 การจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัลและการจัดนทิรรศการ 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1551609* การสนทนาทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 1552604* ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(3-0-6) 
 3572204 การจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 3573213 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทน

ท่องเที่ยว 
3(3-0-6) 

 3573502 การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1573104 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 2 

หรือ 
3(2-2-5)* 

 1562402* สนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 2 3(2-2-5)** 
 3572212 การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1552605* ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 
 1552631 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 1643106 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการ

ท่องเที่ยว 
3(2-2-5) 

 3521107 การบัญชีและการเงินเบื้องตน้ส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

 3574206 หลักการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1573105 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 3 

หรือ 
3(2-2-5)* 

 1564701* ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)** 
รวมหน่วยกิต 21/25 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3573801 การเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยว 
หรือ 

1(45)* 

 3573802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการ
ท่องเที่ยว 

1(45)** 

เอกบังคับ 1552606* ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3 3(3-0-6) 
 3574909 การวิจัยบริการและการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1574103 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 4 

หรือ 
3(2-2-5)* 

 1564702* ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5)** 
 3572103 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 3573107 การจัดการด าเนินงานบริการ 3(3-0-6) 
 3574208 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาต ิ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/66 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3574802 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 

หรือ 
6(2000)* 

 3574803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 6(2000)** 
รวมหน่วยกิต 6/2,000 

 
หมายเหตุ  : การเลือกวิชาเอกเลือกให้เลือกเรียน 1 วิชา */** 
  : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน          ระดับปริญญาตรี  
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2554) 
Bachelor of Arts Program in Hospitality Service in Airline Industry  
                                                                                       
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพในงาน

อุตสาหกรรมการบิน และการบริการได้ 
2. เพื่อสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการให้มีจิตส านึกในงานบริการตลอดจนมีคุณธรรม 

และจริยธรรม 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
4. คุณสมบัติเฉพาะสาขาโดยผู้หญิงมีความสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร ผู้ชายมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 

170 เซนติเมตร 
5. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมิน 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  96 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  66 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  30 หน่วยกิต 
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 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  96 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521103 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
 3543104 การตลาดบริการ  3(3-0-6) 
 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 3601105 ค าศัพท์ด้านการบนิ 1  3(3-0-6) 
 3601106 ค าศัพท์ด้านการบนิ 2  3(3-0-6) 
 3601107 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้ให้บริการ  3(3-0-6) 
 3601108 มารยาทและการวางตัวส าหรับการบริการในเที่ยวบนิ 3(3-0-6) 
 3602102 ความรู้ด้านการบิน 1 3(3-0-6) 
 3602103 ความรู้ด้านการบิน 2 3(3-0-6) 
 3602201 ความรู้ด้านสายการบิน 1  3(3-0-6) 
 3602202 ความรู้ด้านสายการบิน 2  3(3-0-6) 
 3602305 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1  3(3-0-6) 
 3602306 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2  3(3-0-6) 
 3603302 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารในธุรกิจ 

สายการบนิ 
3(1-4-4) 

 3603303 ความรู้เกี่ยวกับการบริการภาคพื้นดิน 1  3(3-0-6) 
 3603304 ความรู้เกี่ยวกับการบริการภาคพื้นดิน 2  3(3-0-6) 
 3603306 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการด้านการบิน 1  3(3-0-6) 
 3603307 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการด้านการบิน 2  3(3-0-6) 
 3603308 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการด้านการบิน 3  3(3-0-6) 
 3604401 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมส าหรับงาน 

ในอุตสาหกรรมการบิน 
3(3-0-6) 

 3604901 สัมมนาปัญหาการบริการด้านการบิน  3(2-2-5) 
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    2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 ก. ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม

ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1562105 ภาษาญีปุ่่นส าหรับการบริการดา้นการบนิ 1  3(2-2-5) 
 1562106 ภาษาญีปุ่่นส าหรับการบริการดา้นการบนิ 2  3(2-2-5) 
 1563102 ภาษาญีปุ่่นส าหรับการบริการดา้นการบนิ 3  3(2-2-5) 
 1563103 ภาษาญีปุ่่นส าหรับการบริการดา้นการบนิ 4  3(2-2-5) 
 1572106 ภาษาจนีส าหรับการบริการด้านการบิน 1  3(2-2-5) 
 1572107 ภาษาจนีส าหรับการบริการด้านการบิน 2  3(2-2-5) 
 1573106 ภาษาจนีส าหรับการบริการด้านการบิน 3  3(2-2-5) 
 1573107 ภาษาจนีส าหรับการบริการด้านการบิน 4  3(2-2-5) 
 1592103 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับการบริการด้านการบิน 1  3(2-2-5) 
 1592104 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับการบริการด้านการบิน 2  3(2-2-5) 
 1593102 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับการบริการด้านการบิน 3  3(2-2-5) 
 1593103 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับการบริการด้านการบิน 4  3(2-2-5) 
 1712101 ภาษาเวียดนามส าหรับการบริการด้านการบิน 1  3(2-2-5) 
 1712102 ภาษาเวียดนามส าหรับการบริการด้านการบิน 2  3(2-2-5) 
 1713101 ภาษาเวียดนามส าหรับการบริการด้านการบิน 3  3(2-2-5) 
 1713103 ภาษาเวียดนามส าหรับการบริการด้านการบิน 4  3(2-2-5) 
 1732101 ภาษาอาหรับส าหรับการบริการด้านการบิน 1  3(2-2-5) 
 1732102 ภาษาอาหรับส าหรับการบริการด้านการบิน 2  3(2-2-5) 
 1733101 ภาษาอาหรับส าหรับการบริการด้านการบิน 3  3(2-2-5) 
 1733102 ภาษาอาหรับส าหรับการบริการด้านการบิน 4  3(2-2-5) 
 ข. ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3572203 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบนั  3(2-2-5) 
 3572209 การจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 3573502 การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
 3601202 กฎหมายและข้อก าหนดเก่ียวกับการบิน  3(3-0-6) 
 3602307 จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน  3(3-0-6) 
 3603309 การขนส่งสนิค้าทางอากาศ  3(3-0-6) 
 3603401 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ทางการบิน  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3603501 ภูมิศาสตร์โลกส าหรับการบริการทางการบนิ  3(3-0-6) 
 3603502 ความมั่นคงและนิรภัยดา้นการบนิ  3(2-2-5) 
 3604103 การวิจัยทางการบริการในอุตสาหกรรมการบิน  3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3604703 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  1(45) 
 3604801 สหกิจศึกษา  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3604704 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริการใน

อุตสาหกรรมการบิน 
1(45) 

 3604802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน 

6(560) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
              

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                            ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษาและ 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร    
พื้นฐานมนุษย์และ 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์ 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
และเทคโนโลย ี    
เอกบังคับ 3601105 ค าศัพท์ด้านการบนิ 1 3(3-0-6) 
 3601107 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้ให้บริการ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/21 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                                       ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษาและ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
การสื่อสาร 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
พื้นฐานมนุษย์และ 9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
สังคมศาสตร ์    
พื้นฐานวิทย-์คณิต 9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
และเทคโนโลย ี 9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3601106 ค าศัพท์ด้านการบนิ 2 3(3-0-6) 
 3601108 มารยาทและการวางตัวส าหรับการบริการใน

เที่ยวบิน 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/21 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                            ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานมนุษย์และ 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
สังคมศาสตร ์    
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3602102 ความรู้ด้านการบิน 1 3(3-0-6) 
 3602201 ความรู้ด้านสายการบิน 1 3(3-0-6) 
 3602305 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1 3(3-0-6) 
 3602307 จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6) 
 3603306 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการด้านการบิน 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/20 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                            ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 3521103* หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
 3602103 ความรู้ด้านการบิน 2 3(3-0-6) 
 3602202 ความรู้ด้านสายการบิน 2 3(3-0-6) 
 3602306 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2 3(3-0-6) 
 3603307 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการด้านการบิน 2 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1572106 ภาษาจนีส าหรับการบริการด้านการบิน 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                            ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 3543104* การตลาดบริการ 3(3-0-6) 

 
3603302 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารในธุรกิจ

สายการบนิ 
3(3-0-6) 

 3603303 ความรู้เกี่ยวกับการบริการภาคพื้นดิน 1 3(3-0-6) 
 3603308 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการด้านการบิน 3 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1572107 ภาษาจนีส าหรับการบริการด้านการบิน 2 3(2-2-5) 
 3601202 กฏหมายและข้อก าหนดเก่ียวกับการบิน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                            ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003 วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3563204A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 3603304 ความรู้เกี่ยวกับการบริการภาคพื้นดิน 2 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1573106 ภาษาจนีส าหรับการบริการด้านการบิน 3 3(2-2-5) 
 3603309 การขนส่งสนิค้าทางอากาศ 3(3-0-6) 
 3604103 การวิจัยทางการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                            ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3604703 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
หรือ 

1(45)* 

 
3604704 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริการใน

อุตสาหกรรมการบิน 
1(45)** 

เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3604401 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมส าหรับงานใน

อุตสาหกรรมการบิน 
3(3-0-6) 

 3604901* สัมมนาปัญหาการบริการด้านการบิน 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1573107 ภาษาจนีส าหรับการบริการด้านการบิน 4 3(2-2-5) 
 3603501 ภูมิศาสตร์โลกส าหรับการบริการทางการบนิ 3(3-0-6) 
 3603502 ความมั่นคงและนิรภัยดา้นการบนิ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/65 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                            ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

3604801 สหกิจศึกษา 
หรือ 

6(640)* 

 
3604802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริการใน

อุตสาหกรรมการบิน 
6(560)** 

รวมหน่วยกิต 6/640 หรือ 560 
 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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ภาคผนวก 
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(General Education) 

หลักสูตรปรับปรุง  
ปีพุทธศักราช 2553 
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(General Education) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธานี 
หลักสูตรปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2553 

 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา โดยได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ       
โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึ กษา
ก าหนด  อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 
  1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2)  ด้านความรู้ 
  3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
  4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  จึงน ารายวิชาเดิม
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มาพิจารณาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  โดยวิธีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อวางแผนจัดท าหลักสูตร ตามแนวทางการจัดท า
รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสรุปภาพรวมของหมวดวิชาว่าสามารถตอบสนองมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นได้  ประกอบกับในปัจจุบันหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอ  การจัดท ารายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็จะ
เป็นประโยชน์ ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาสามารถน าเอกสารนี้ไปแนบกับหมวดวิชาชีพในแต่ละ
หลักสูตรได้ 
 
จุดประสงค์หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
  1)  เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
  2)   เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษา  การคิด  การแก้ปัญหา  ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น  
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  3)   เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  4)   เพื่อพัฒนาทักษะการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเรียนรู้และการด ารงชีวิต 
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ระดับปริญญาตรี 
1. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โครงสร้างหมวดวชิาศึกษาทั่วไปประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา  ดังตอ่ไปนี้ 
1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 

1.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 9 หน่วยกิต 

1.1.2  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 13 หน่วยกิต 

-  บังคับเรียน 11 หน่วยกิต 
-  เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 

1.1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต 

-  บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
-  เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 

กระบวนวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน     3(3-0-6) 
1.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์          13    หน่วยกิต 
บังคับเรียน           11    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
9000202 พลวัตทางสังคม        3(3-0-6)     
9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท          3(3-0-6) 
9000204 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย     2(2-0-4) 
เลือกเรียน               2      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
9000206 สุนทรียภาพของชีวิต                          2(2-0-4) 
1.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  8      หน่วยกิต 
บังคับเรียน  6      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
9000301    เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต       3(3-0-6) 
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เลือกเรียน  2      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
9000303 การคิดและการตัดสนิใจ           2(2-0-4) 
9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 

  
2. ค าอธิบายรายวิชา   
รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น (ท-ป-ศ)  
9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Thai for Communication  
ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด          

การอ่าน การเขียน ทักษะการย่อความ การสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ และ      
การพิจารณาสารเชิงชวนเชื่อหรือเบี่ยงเบน การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร และการใช้สื่อผสม
ในทางวิชาการ และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 

 

9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
English for Communication 
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล การสื่อสาร การแนะน าตนเองและผู้อื่น      
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูลส่วนบุคคล การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทางและ         
สถานที่ตั้ง การนัดหมาย การเชิญ  การขอร้อง การขอบคุณ การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น         
การอธิบายลักษณะบุคคลและลักษณะสิ่งของเคร่ืองใช้ 

 

9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน   3(3-0-6) 
English for Study Skills Development 
ฝึกและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิง

บูรณาการ การเขียนสรุปหัวข้อเรื่องและจับใจความส าคัญ การแสดงความคิดเห็นและประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

 

9000201 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต     3(3-0-6) 
Man and Life Enhancement 
การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน พฤติกรรมมนุษย์ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

คุณธรรมและจริยธรรม การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตน และปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหา และพัฒนาปัญญาก่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ 

 

9000202 พลวัตทางสงัคม      3(3-0-6) 
Social Dynamics 
พัฒนาการของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 

กฎหมาย และการพัฒนาประเทศ วิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันของสังคมโลก ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย 
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9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท    3(3-0-6) 
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการประพฤติปฏิบัติตน
ตามพระบรมราชโอวาท และพระราชด าริ 

 

9000204 ความรู้พ้ืน่านเกี่ยวกับกรหมาย    2(2-0-4) 
Fundamental Knowledge of Law 
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก การแจ้งเกิด การรับ

บุตรบุญธรรม เกณฑ์เข้าศึกษา การท าบัตรประชาชน การรับราชการ การหมั้น  การสมรส การหย่า มรดก 
กู้ยืมเงิน ค้ าประกัน การประกันภัย จ านอง จ าน า ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กฎหมาย แรงงาน        
ยาเสพติดให้โทษ กฎหมายที่ดิน การร้องทุกข์เนื่องจากการได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ          
การฟ้องศาล ปกครอง การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร 

 

9000205 สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต    2(2-0-4) 
Environment and Living 
ลักษณะทางกายภาพของโลก คุณค่าความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ         

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สาเหตุและแนว  ทางการแก้ปัญหาการเกิด     
ภัยพิบัติ มลพิษ การสูญเสียทรัพยากร การสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 

 

  9000206 สุนทรียภาพของชีวิต     2(2-0-4) 
Aesthetics for Life 
การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์

เชิงการคดิกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ ทัศนศิลป์ ศิลปะ
ดนตรี ศิลปะการแสดงผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ 

 

9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต      3(2-2-5) 
Information Technology for Living 
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการจัดการ

เอกสาร การน าเสนอข้อมูล และการจัดตารางการท างาน ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความส าคัญ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนทเศ ที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อชีวิตและสังคม และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การเลือกแหล่งสารสนเทศ การวิเคราะห์การประเมิน
คุณค่าสารสนเทศและการใช้อินเทอร์เน็ต 
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9000302 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
Science for Quality of Life 
การน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์ 
 

9000303 การคิดและการตัดสินใจ     2(2-0-4) 
Thinking and Decision Making 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา 

การตัดสินใจและการประยุกต์ใช้  
 

9000304 การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
Exercise for Quality of Life Development 
ประวัติ ปรัชญา ขอบข่าย ความหมาย ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการออก

ก าลังกาย หลักการและวิธีการออกก าลังกาย การจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ การเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี        
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬา การละเล่นพื้นเมืองของไทย การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีม และการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีการศึกษา  2556 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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 

 

คณะครุศาสตร์ 0 - 2529 - 3099 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 - 2529 - 3914 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 - 2529 - 3850 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 - 2529 - 3002 ต่อ 10 
คณะวิทยาการจัดการ 0 - 2529 - 3847 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 - 2529 - 3829 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 0 - 2909 - 3021 
                                                          
ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 0 - 2215 - 3653 - 4 
ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 0 - 3744 - 7042 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ที่ปรึกษา 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  รองอธิการบดี 
 

คณะผู้ด าเนินงาน  
 

รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ  ขาวเมฆ  ประธานกรรมการ 
นายทองสุข  โคกสลุด    กรรมการ 
นางสาวจินดา  ไกรเดช    กรรมการ 
นางปราณี  พงษ์ธนะ    กรรมการ  
นางพิชญาภรณ์  เพ่ิมเติม    กรรมการ 
นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา    กรรมการ 
นางสาววีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์   กรรมการ 
นางรัชฎาพร  ยอดศรี    กรรมการ 
นางสาวพวงเพชร  พลทอง   กรรมการ 
นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์    กรรมการ 
นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา    กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ  ค าเงิน    กรรมการ 
นายวาทิต  ทองมาก    กรรมการ 
นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง   กรรมการ 
นายฉัตรชัย  กาสี     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร   กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางกนกพร  สัณห์ฤทัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการประกันคุณภาพ 
ภายใต้มาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 

 

คณะผู้จัดท าคู่มือนกัศึกษา 




