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 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธำนี 



สารจากอธิการบด ี
 

 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง ที่ ได้ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่องค์สมเด็จพระราชปิตุจฉา      
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงประทานก าเนิดมาเป็นเวลา ๘๖ ปี  นับแต่ก่อตั้ง 
มหาวิทยาลัยได้ขยายบทบาทและหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริ การ วิ ช าการแก่ท้ อ งถิ่ น  ตลอดจนได้ พัฒนาศั กยภาพของนั กศึ กษาทั้ ง ด้ านทฤษฎี และ 
การปฏิบัติ จากสถานการณ์จริง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยและสังคมโลกปัจจุบัน อันจะน าไปสู่การมี
ขีดสมรรถนะในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของนักศึกษาต่อไป  โดยยึดมั่นในเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
มาตรฐานมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพ่ือความมั่นคง  ยั่งยืนของประเทศ มีคุณธรรม ศีลธรรม จิตส านึกที่ดีต่อ
สังคมโดยรวม ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านงานพันธกิจ สัมพันธ์ ถ่ายทอด และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
เดียวในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้อยู่ “ในพระบรมราชูปถัมภ์” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อน วัยเรียน จนถึง
ระดับปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาทั้งโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาไทยและสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เตรียมและพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากล เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ขอให้นักศึกษาทุก
คนได้ตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่า นักศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้อง
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาในขณะที่นักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องช่วยกันสร้าง
ชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย   
 คู่มือนักศึกษาฉบับนี้นับว่าเป็นเอกสารส าคัญที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา
ตลอดจนประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
 สุดท้ายนี้  ในนามของผู้บริหาร และคณาจารย์ ขออ านวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความส าเร็จ
ในการศึกษา ตามท่ีได้มุ่งหวังไว้ทุกประการ 
 
 
 
               (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

        จังหวัดปทุมธานี 
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ค าน า 
 

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เล่มนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าขึ้นเพ่ือให้
นักศึกษาใช้เป็นคู่มือส าหรับวางแผนการเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จนส าเร็จ
การศึกษา เนื้อหาสาระของคู่มือนักศึกษาเล่มนี้ประกอบด้วยสิ่งจ าเป็นที่นักศึกษาจะต้องรู้ ตั้งแต่ประวัติความ
เป็นมาของมหาวิทยาลัย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการยื่นค าร้อง ข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคน จะได้รับประโยชน์จาก
คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ เ พ่ือใช้เป็นแนวทางวางแผนจัดการศึกษาของตนเองจนสามารถศึกษาได้ส าเร็จ 
สมดังความปรารถนาทุกประการ 
 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตอนที่ 4  ข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษา  
           ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษา………………………………………………………………… 145 
  
ตอนที่ 5 หลักสูตรปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร ์  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 153 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 157 
 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 160 
 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 164 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 168 
 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 171 
 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 174 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562                      177 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 181 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 186 
 สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 190 
 สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 194 
 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 198 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 204 
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 208 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 211 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)   
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 215 
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 219 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 224 
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 227 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 232 
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 236 
 สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 239 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 243 
 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 248 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 252 
 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 255 
 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 258 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 262 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 268 
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 272 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 276 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 279 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 282 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (อส.บ)  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 285 
คณะวิทยาการจัดการ  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 290 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 293 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 297 
 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 300 
 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561 305 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)                      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 308 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 311 
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 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 314 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)   
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 320 

 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการค้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 323 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)   

 สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นรูปวงรี 

2 วงซ้อนกันระหว่างวงรี ส่วนบนเขียนเป็นอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” ส่วนล่าง
เขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY”ภายใต้วงรีด้านในมี
ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็น
รูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่ง อัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 

 

 สีสัญลักษณต์รำมหำวิทยำลัย  มีความหมายดังนี้ 
    สีน  ำเงิน     แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม  
        “สถาบันราชภัฏ”  
    สีเขียว   แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ  
        และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
    สีทอง  แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 
    สีส้ม  แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล 
        ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    สีขำว  แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์ 
         แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 

 ตรำสัญลักษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัย 

เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย 
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สีเขียว หมายถึง สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  
ซึ่งเป็นองค์ประทานก าเนิดมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครูพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 
 

 
 

1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  มีธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

 

 
 
 
 

ปรัชญำ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

สีประจ ำมหำวิทยำลัย 
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บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
 
 
 

  

  

 

    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย   " ต้นราชพฤกษ์ " 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula L. 
ชื่อวงศ์             LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE  
ชื่อสามัญ          Golden Shower, Indian Laburnum,  
 Pudding-Pine Tree, Purging Cassia  
ชื่อท้องถิ่น       ราชพฤกษ์ คูน ลมแล้ง  
คติความเชื่อ     ชัยพฤกษ์หรือราชพฤกษ์ เป็นไม้ที่มีคุณค่าสูง 
  เป็นไม้มงคลนามนิยมใช้ในพิธีส าคัญต่าง ๆ  
 และอินธนูของข้าราชการพลเรือนก็ปักดิ้นทอง 
 เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ 
 

 

 

อัตลักษณ ์

เอกลักษณ ์

ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลัย 
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จังหวัดปทุมธำนี 
(จัดกำรศึกษำตั งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึงระดับปรญิญำเอก) 

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง   
จังหวัดปทุมธานี 13180 

โทรศัพท์ 0-2529-0674-7, 0-2529-2580 
http://www.vru.ac.th 

 

จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
 (โรงเรียนสำธิตนำนำชำติ) 

(จัดกำรศึกษำตั งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย) 
153  ถนนเพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 

โทรศัพท์ 0-2215-3653-4, 02-215-3800, 0-2215-3856 
 

จังหวัดสระแก้ว  
(จัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี) 

ถนนสุวรรณศร  ต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  27000 
โทรศัพท์ 0-3744-7043 , 037-447-111 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนที่ตั ง 

http://www.vru.ac.th/
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คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
สร้างมาตรฐานทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน จะมีความต้องการของสังคมที่หลากหลาย มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
มากมาย แต่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับโอกาสก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
และมีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาให้สอดรับกับยุคสมัยของเศรษฐกิจที่ก้าวน า
ประเทศในขณะนี้ได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ให้มีวิถีชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถน า
ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

2. มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วยใจรัก ด ารงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 

4. มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรม
ไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
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ประวัติมหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา 
ต่อการศึกษา ของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวง
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) 
มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่ คนแรก คือ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ชื่อ
ย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจ าโรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจ าวันประสูติของพระองค์ 
 สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดีตลอดมา 
และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและค าน าหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 1 ตุลำคม 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
 พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรที่  48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มี พ้ืนที่  294 ไร่  3 งาน 
72 ตารางวา ทั้งนี้อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อ านวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้ น ได้
ด าเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดิน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน 
 14 พฤศจิกำยน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯไว้ "ในพระบรมราชูปถัมภ์" 
 9 พฤศจิกำยน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ทรงเปิดพระ
อนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์จ านวน 2 แสนบาท ตั้งเป็น "มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
 พ.ศ. 2520 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
 พ.ศ. 2528 เปิดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนด้วยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา         
ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 14 กุมภำพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 24 มกรำคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้สถาบัน
ราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 6 มีนำคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจ า
สถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ แก่ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 15 กุมภำพันธ์ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลาพระ
อนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์" 
 ปีกำรศึกษำ 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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 ปีกำรศึกษำ 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 
 15 กุมภำพันธ์  2544 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้อง
ประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 21 สิงหำคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  
ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์" 
 10 มิถุนำยน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี" ตั้งแต่
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 ปีกำรศึกษำ 2549  เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 3 พฤษภำคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อท่ี 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด  381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ปีกำรศึกษำ 2556 เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ หลักสูตรนานาชาติที่ศูนย์จัด
การศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ปีกำรศึกษำ 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ( International 
Program) ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
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ชื่อ – นำมสกุล ปี พ.ศ. 
นายเสนาะ   
นายชูชีพ 
คุณหญิงจรัสศรี 
นายมีชัย 
นายพงศ์เทพ 
นายจรูญ 
ศ.ดร.วิรุณ 

เทียนทอง 
หาญสวัสดิ์ 
ทีปิรัช 
ฤชุพันธุ์ 
เทพกาญจนา                       
ถาวรจักร 

ตั้งเจริญ 
 

พ.ศ. 2538 – 2542 
พ.ศ. 2542 – 2543 
พ.ศ. 2543 – 2548 
พ.ศ. 2548 – 2552 
พ.ศ. 2552 – 2555 
พ.ศ. 2555 – 2559 

        ปัจจุบัน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท ำเนียบนำยกสภำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธำน ี
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ชื่อ – นำมสกุล ปี พ.ศ. 
 

อาจารย์นิลรัตน์   
อาจารย์สุนทรี   
คุณหญิงไสววงศ ์
อาจารย์นิลรัตน ์
อาจารย์จรัสสม 
อาจารย์อวยพร 
อาจารย์พเยาว์    
อาจารย์ ดร.อรุณ 
รองศาสตราจารยล์ าพอง   
อาจารย์ ดร.วิชัย            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ     
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา  
(รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
ศาสตราจารย์ พลโท ดร.โอภาส 
(รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัต ิ
(อธิการบดีรักษาการ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัต ิ
อ.ดร.สุพจน์  
(รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
อ.ดร.สุพจน์ 
อธิการบดี 

 

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

 

พ.ศ. 2475 – 2480 
พ.ศ. 2480 – 2485 
พ.ศ. 2485 – 2489 
พ.ศ. 2489 – 2492 
พ.ศ. 2492 – 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 

ธ.ค. 2551 – มิ.ย. 2552 
 

มิ.ย. 2552 – ก.ย. 2552 
 

ก.ย. 2552 – ต.ค. 2552 
 

พ.ย. 2552 – ธ.ค. 2559 
       ธ.ค. 2559 – ม.ค. 2562 

 
       ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน 

 

ท ำเนียบผู้บริหำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธำน ี
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คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ศ.ดร.วริุณ  ตั้งเจริญ  
 นำยกสภำมหำวิทยำลัย  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  
 อธิกำรบดี  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  
 อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย  
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คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์ ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน ์ นายศานิตย์ นาคสุขศร ี นายสุวัฒน์  เทพอารักษ ์
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเอกศักดิ์  คงตระกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ.จรัญพัฒน์  ภูวันนท์ 
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 นางปัทมาวดี   จีรังสวัสดิ ์  
ประธำนส่งเสริมกจิกำรมหำวิทยำลัย 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
  

 
 
 
 
 

 อ.จิตเจรญิ  ศรขวัญ  
ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย   ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บด ี
กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำร กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำร กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำร 

   

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักด ี รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ 
กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำร กรรมกำรผู้แทนคณำจำรย์ กรรมกำรผู้แทนคณำจำรย์ 

   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร อ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต ์
กรรมกำรผู้แทนคณำจำรย์ กรรมกำรผู้แทนคณำจำรย์ เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 

http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_chanta.html


 

  คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 

คณะผู้บริหำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธำน ี

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  
 อธิกำรบดี  
   

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บด ี ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย อ.ไชย  มีหนองหว้า 
รองอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี 

   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต ์  
 รองอธิกำรบดี  

   

   
 
 
 
 
 

อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ อ.ชัยวุฒิ  เทโพธิ ์ อ.ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่ 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

   

  
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท ์  อ.ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี  ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
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 คณบดี  
   

 
 
 
 
 
 

  

ผศ.ดร.อังคณา  กรณัยาธิกลุ  อ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมติร ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักด ี

คณบดีคณะครุศำสตร์ 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ 

และสังคมศำสตร์ 
คณบดี 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ ผศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศร ี
คณบดี 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณบดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์   ศิริโวหาร ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 

คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
คณบดี 

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 
คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
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 ผู้อ ำนวยกำร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ดร.ฉวีวรรณ ศลิะวรรณโณ ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผศ.ทักษิณา วไิลลักษณ ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

อธิกำรบดี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 

และงำนทะเบียน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ  ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 
ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรูบ้ริกำร
วิชำกำร 

 ผู้อ ำนวยกำร 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

   

 
 
 
 
  

 
  
 
 

 

 
 
 
 

 

 ดร.นารี  คูหาเรืองรอง   
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต  
 หัวหน้ำงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

อ.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจ  อ.จิราภรณ์  ทองทวี 

หัวหน้ำงำน 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ 
กรุงเทพมหำนคร 

 หัวหน้ำงำนศูนย์ภำษำ 
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คณะครุศำสตร์ 
(Faculty of  Education) 

ผู้บริหำรประจ ำคณะครุศำสตร์ 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

ผศ.ดร.อังคณา  กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร ์
ผศ.พนิดา  ชาตยาภา รองคณบดี 
อ.ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ รองคณบดี 
อ.นันทิยา  รักตประจิต รองคณบดี 
ผศ.ดร.ชาญชัย  วงศ์สิรสวสัดิ ์ ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ดร.สุภัชฌาน์  ศร่ีเอ่ียม ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ณัฐวัตร  สุดจินดา ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ชยพล  ใจสูงเนนิ ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ตะวัน  ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ศรัญยา  ฤกษ์ข า ผู้ช่วยคณบด ี
อ.อรัญญา  มุดและ ผู้ช่วยคณบด ี  

 

คณำจำรย์คณะครุศำสตร์ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 

รศ.ดร.สุชาวดี  เกษมณี 
  

ศ.ศ.ม. การสอน (ภาษาไทย) 
ปร.ด. ภาษาไทย 
กศ.บ. การสอน (ภาษาไทย) 

รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม  ค.ด. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   
ค.ม. วิจัยการศึกษา 
วท.บ. เคมี 
ศษ.บ. การบริหารการศึกษา 

ผศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา  
กศ.ม. การวิจัยและสถิตทิางการศึกษา  
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

ผศ.ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน กศ.ด. การบริหารการศึกษา  
วท.ม. สุขภาพจิต 
ค.บ. มัธยมศึกษา (เคมี-วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ผศ.ดร.ชาญชัย  วงศ์สิรสวสัดิ ์ คอ.ด. การบริหารอาชีวศึกษา 
คอ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา 
วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 

ผศ.ดร.ฐิติพร  พิชญกุล กศ.ด. การอุดมศึกษา 
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ้
  

ค.ด. หลักสูตรและการสอน  
กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว  
กศ.บ. การประถมศึกษา 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
ผศ.ดร.เมษา  นวลศรี 
 
  

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา   
ค.ม. วิจัยการศึกษา 
ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา  
ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
 

ค.ด. การศึกษาปฐมวัย 
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

ผศ.ดร.เปรมจิตต์  ขจรภัย ลาร์เซ่น Ed.D. Curriculum and Instruction 
M.S. Educational Administration 
กศ.บ. ประวัติศาสตร ์

ผศ.ดร.เรขา  อรัญวงศ์ ค.ด. หลักสูตรและการสอน  
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์  
ค.บ. การมัธยมศึกษา 

ผศ.ดร.สุธี  พรรณหาญ  ศษ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา  
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
กศ.บ. ฟิสิกส์ 

ผศ.ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง กศ.ด. หลักสูตรและการสอน  
ค.ม. การบริหารการศึกษา 
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

ผศ.ดร.สุวรรณา  โชตสิุกานต ์ Ph.D. Educational Foundations  
ค.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา  
M.Ed. Educational Foundations  
ค.บ. เทคโนโลยทีางการศึกษา 

ผศ.ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา  
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ค.บ. เทคโนโลยทีางการศึกษา 

ผศ.ชาตรี  พนเจริญสวัสดิ ์ กศ.ม. ภาษาและวรรณคดีไทย 
กศ.บ. ภาษาและวรรณคดไีทย 

ผศ.ฐาปนา  จ้อยเจริญ วท.ม. สัตววิทยา  
ค.บ. มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
ศศ.บ.ประวัติศาสตร ์

ผศ.ธัญวรัตน์  ปิน่ทอง  วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ค.บ. มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยาและวทิยาศาสตร์ทั่วไป) 

ผศ.พนิดา  ชาตยาภา 
  

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย  
ค.บ. การอนุบาลศึกษา 

อ.ดร.กาญจนา  เวชบรรพต ปร.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา  
ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 
ค.บ. คณิตศาสตร ์
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.ดร.ดนุชา  สลีวงศ ์

 
 

ค.ด. เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา 
ว.ม. สื่อสารมวลชน 
นศ.บ. วิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน ์

อ.ดร.นิติกร  อ่อนโยน ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์  
ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

อ.ดร.ธนัชพร  บรรเทาใจ ปรด.คณิตศาสตร์ (โทควบเอก) 
วท.บ.คณิตศาสตร ์

อ.ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
ค.ม. โสตทัศนศึกษา 
กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

อ.ดร.ปิยะวรรณ  ขุนทอง 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.เลอลักษณ์  โอทกานนท์ 
 

กศ.ด. หลักสูตรและการสอน  
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร)์  
ศษ.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
บธ.บ. การจัดการทั่วไป 

อ.ดร.วราภรณ์  วราธิพร ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์

อ.ดร.วัสส์พร  จิโรจพันธุ ์  
 

ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์  
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 

อ.ดร.ศักดา  สถาพรวจนา 
 

ค.ด. การบริหารการศึกษา  
ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  
กศ.บ. ประวัติศาสตร ์

อ.ดร.ศักดิ์  สุวรรณฉาย ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน 
ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์-การสอน 
กศ.บ. ฟิสิกส์-คณิตศาสตร ์

อ.ดร.สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม ค.ด. อุดมศึกษา  
ศศ.ม. ภาษาไทย  
กศ.บ. ภาษาไทย 

อ.เกียรติศักดิ์  รักษาพล กศ.ม. ชีววิทยา 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.กุลชาติ  พันธุวรกุล   ค.ม. การศึกษาปฐมวัย 

ศษ.บ. การปฐมวัย 
อ.คันธรส  ภาผล กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย  

ค.บ. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
อ.จิตตรี  พละกุล วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี  
สธ.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

อ.จิตเจริญ  ศรขวัญ วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
กศ.บ. วิทย์-คณิต  
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

อ.ชยพล  ใจสูงเนนิ อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ  
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

อ.ชัยวัฒน์  อุ้ยปาอาจ ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์  
ค.บ. มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร ์
(คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 

อ.ตะวัน  ไชยวรรณ วท.ม. เคมีชีวภาพ  
วท.บ. เคมี 

อ.นพพล  จันทร์กระจา่งแจ้ง Master of Teaching Chinese to Speraker of Other 
Languages  
ศษ.บ. (การสอนภาษาจนีในฐานะภาษาตา่งประเทศ) 

อ.นันทิยา  รักตประจิต กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย  
ค.บ. นาฎศิลป ์

อ.นิตย์  เนี่ยงน้อย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 

อ.พัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ 
 

วท.ม. การสอนคณิตศาสตร ์
ค.บ. คณิตศาสตร ์

อ.พิมพ์ลักษณ์  มูลโพธิ ์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา  
ศษ.บ. การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

อ.พูนพชร  ทัศนะ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
กศ.บ. (การสอนต่างประเทศ) 

อ.ภัทรพรรณ  พรหมคช ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
กศ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 

อ.มณฑา  วิริยางกร ู ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

อ.ยุภาพร  นอกเมือง M.A. Teaching Chainese as a Foreign Language  
ศศ.บ. ภาษาจีน 

อ.วรานิษฐ์  ธนชัยวรพันธ ์
 

ค.ม.การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.วิภาวดี  แขวงเมฆ วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ 

วท.บ. ชีววิทยา 
อ.วิลินดา  พงศ์ธราธิก กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย  

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
อ.วิษณุ  สุทธิวรรณ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อ.ศรัณยา  ฤกษ์ข า วท.ม. ชีววิทยา  

วท.บ. ชีววิทยา 
อ.ศัสยมน  สังเว ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.ศุภมัย  พรหมแก้ว วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล  

วท.บ. ชีววิทยา 
อ.สายนภา  วงศ์วิศาล M.A. Master’s Degree Teaching Chinese to Speakers of 

Other Languages (MTCSOL) 
อ.บ. สาขาเอเชียศึกษา (ภาษาจนี) 

อ.เสริม  พงศ์ทอง  ศศ.ม. การสอนภาษาไทย 
กศ.บ. ภาษาไทย 

อ.แสงดาว  วัฒนาสกุลเกียรติ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  
ศษ.บ. การแนะแนว 

อ.อรนุช  สมประสิทธิ ์ อ.ม. ภาษาอังกฤษ 
อ.บ. ภาษาอังกฤษ 
M.A. History of Art 

อ.อรัญญา  มุดและ 
 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ  
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
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คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
(Faculty of Agricultural Technology) 

 

ผู้บริหำรประจ ำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผศ.สมาพร  เรืองสังข์ รองคณบดี 
อ.ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน รองคณบดี 
อ.ดร.พิษณุ  แก้วตะพาน รองคณบดี 
อ.ธนา  กั่วพานชิ ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ภาคิณ  หมั่นทุ่ง ผู้ช่วยคณบด ี
อ.วันอาสาฬห์  พิทักษ ์ ผู้ช่วยคณบด ี
อ.วิเชียร  พุทธศรี ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ศิริวิมล  ศรีมีทรัพย์ ผู้ช่วยคณบด ี

 

คณำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 

รศ.ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า วท.ด. (สัตวศาสตร์)  
วท.ม. เกษตรศาสตร์  
วท.บ. เกษตรศาสตร์  

ผศ.ดร.กรรณิกา  อัมพุช ปร.ด. พืชไร่นา (เอกพืชไร่)  
วท.ม. สัตวบาล 
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 

ผศ.ดร.สุภณิดา  พัฒธร 
 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร  
วท.ม. เทคโนโลยทีางอาหาร  
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ผศ.ดร.อัณนภา  สุขลิ้ม Ph.D. Food Science and Technology  
M.Sc. Food Science and Technology  
วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร  
ทษ.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 

ผศ.นันทป์ภัทร ์ ทองค า วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร  
ทษ.บ. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร 

ผศ.วัฒน ี บุญวิทยา วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
ทษ.บ. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ผศ.สมาพร  เรืองสังข์ M.Sc. Crop Science and Management 
วท.บ. ชีววิทยา 

อ.ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน 
 

ปร.ด. พืชศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร์  
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 

อ.ดร.ณัฐพงค์  จันจุฬา 
 
 

ปร.ด. พืชสวน   
วท.ม. พืชสวน 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

อ.ดร.พิษณุ  แก้วตะพาน ปร.ด. พืชไร่  
วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตพชื  
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช 

อ.ดร.ราชาวดี  ยอดเศรณี วท.ด. สัตวศาสตร์  
วท.ม. สัตวบาล 
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 

อ.ธนา  กั่วพานชิ ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 

อ.ภาคิณ  หมั่นทุ่ง ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 

อ.ภาสุรี  ฤทธิเลิศ วท.ม. อุตสาหกรรมเกษตร  
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ ์ ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
วท.บ. (พืชสวน) 

อ.วิเชียร  พุทธศรี ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
วท.บ. (พืชศาสตร์) สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

อ.ศิริพร  นามเทศ วท.ม. สัตวศาสตร ์
วท.บ. สัตวศาสตร ์

อ.ศิริวิมล  ศรีมีทรัพย์ ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
วท.บ. พืชสวน 

อ.หรรษา  เวียงวะลัย วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
(Faculty of Industrial Technology) 

 ผู้บริหำรประจ ำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

รศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท ์ รองคณบดี 
ผศ.ประภาวรรณ  แพงศร ี รองคณบดี 
อ.อ าพล  เทศด ี รองคณบดี  

      คณำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 

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

รศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี  
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

รศ.ดร.วัชระ  เพิ่มชาต ิ
 

Ph.D. Energy Technology  
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 

รศ.จิราภรณ์  เบญจประกายรัตน์ M.Eng. Agricultural Systems Engineering 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 

ผศ.ดร.กฤษฎางค์  ศุกระมูล 
 

วศ.ด. วิศวกรรมเคร่ืองกล   
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง 
 
 

วท.ด. ธุรกจิเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 
บธ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม  
วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 

ผศ.ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร 
 

วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
ค.อ.ม. ไฟฟ้า  
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

ผศ.ดร.ธนพร  พยอมใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมสารสนเทศ   
วท.บ. ฟิสิกส ์

ผศ.ดร.ปิยะนนัท์  สายัณห์ปทุม ปร.ด. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา  
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้าง,ศิลปหัตกรรม) 

ผศ.ดร.วิวัฒน์  คลังวจิิตร 
 
 
 
 

ปร.ด. การบริหารอาชีวศึกษา 
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟา้-อิเล็กทรอนิกส์) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
ผศ.ประจบ  ดบีุตร  
 

ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

ผศ.ประภาวรรณ  แพงศร ี  
 

วท.ม. วิทยาการการจัดการอุตสาหกรรม  
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรามิกส์)  
ศป.บ. (ทัศนศิลป์-เซรามิกส์) 

ผศ.สมคเณ  เกียรติก้อง ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้าง) 

ผศ.สัญลักษณ์  กิ่งทอง 
 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  
วศ.บ. เครื่องจักรกลเกษตร 

ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย  ค.อ.ม. ไฟฟ้า  
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

อ.ดร.พลอยไพลิน  ยงศิริ 
 

วท.ด. วัสดุศาสตร์ 
วท.ม. วัสดุศาสตร ์ 
วท.บ. วัสดุศาสตร์ 

อ.ดร.โยษิตา  เจริญศิริ 
 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
วศ.ม. อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

อ.ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี 
ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

อ.ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง ศป.ด. ศิลปะและการออกแบบ 
ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม 

อ.ดร.อรวิกา  ศรีทอง  
 

วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 
MEM. Engineering Management 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

อ.กนกนาฏ  พรหมนคร 
 

ศ.ม. เครื่องเคลือบดินเผา  
ศ.บ. เครื่องเคลือบดินเผา (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

อ.กันยารัตน์  เอกเอ่ียม วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

อ.กิตติศักดิ์  วาดสันทัด 
 

วท.ม. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

อ.จิรัญญา  โชตยะกลุ 
 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
วท.บ. ฟิสิกส ์

อ.จุฑามาศ เถียรเวช 
 

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  
ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.โชติกาญจน์  ราชกรม 

 
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 

อ.ธนัง  ชาญกิจชัญโญ 
 

ศล.ม. การออกแบบ 
ศล.บ. เคร่ืองปั้นดินเผา 

อ.ธราพงษ์  พฒันศักดิ์ภิญโญ 
 
 

วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้าง 
วศ.บ. โยธา  
วศ.บ. อุตสาหการ  

อ.ธีรนนท์  ไชยคุณ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

อ.พีรวัฒน์  อาทิตย์ตั้ง วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบวดัคุม) 

อ.ภัทราภรณ์  เหนือศรี วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

อ.ภูมิรินทร์  ทวิชศรี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
บธ.ม. การจัดการวิศวกรรม 
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  

อ.วิศวรรธน์  พัชรวชิญ ์ ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม 

อ.ศัลย์ชัย  ใจสมุทร วศ.ม. ทรัพยากรน้ า 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

อ.ศิริพล  เคารพธรรม วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 

อ.ศิริวรรณ  พลเศษ ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

อ.สุธาสินี  อินตุย้ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธาทรัพยากรน้ า 

อ.องอาจ  ทับบุรี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

อ.อ าพล  เทศด ี วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) 

อ.อิศเรศ  กะการดี วศ.ม. วิศวกรรมชลประทาน  
วท.บ. ปฐพีวิทยา 
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
(Faculty of Humanities and Social Sciences) 

ผู้บริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
อ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
อ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ รองคณบดี 
อ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย รองคณบดี 
อ.ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต ์ รองคณบดี 
อ.วิไลลักษณ์  เรืองสม ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ศิริวรรณ  ก าแพงพันธ ์ ผู้ช่วยคณบด ี

 

อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ชื่อ – สกุล 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒอิำจำรย์ 
รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบ์ดี  ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)  

กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
ผศ.ดร.อนงค์  อนันตริยเวช ค.ด. (การอุดมศึกษา)  

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)   

ผศ.ดร.ไททัศน์  มาลา 
 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) 
ร.บ. (การเมืองการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 

ผศ.จิระศักดิ์  สังเมฆ พธ.ม. ปรัชญา  
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ผศ.ธนาวฒุิ  วงศ์อนนัต ์ น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย)  
น.บ. (นิติศาสตร์บณัฑิต) 

ผศ.ธีระญา  ปราบปราม 
 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.บ.ท (เนตบิัณฑิตไทย)  
น.บ. (นิติศาสตร์บณัฑิต) 

ผศ.นเรศ  ยะมะหาร ศ.ม. (จิตรกรรม)  
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

ผศ.ประกาศิต  ประกอบผล อ.ม. จริยศาสตร์ศึกษา 
พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา 

ผศ.ปาริชาต  ผดงุศิลป ์ ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)  
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ผศ.พรศิริ  นาควัชระ 
 

อ.ม. (ภาษาไทย)  
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

ผศ.มณเฑียร  รุ่งหิรัญ  
 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)  
ค.บ. (ดนตรีสากล)  
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
ผศ.เอก  ศรีเชลียง 
  

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)  
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 

อ.ดร.กฤตยชญ์  ค ามิ่ง 
 

ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ  
ศ.ม. เครื่องเคลือบดินเผา  
ศ.บ. เครื่องปั้นดินเผา 

อ.ดร.กัมลาศ  เยาวะนิจ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ 
ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 

อ.ดร.รัฐชาติ  ทัศนัย รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์)  
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วท.บ. (สถิติประยุกต์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  

อ.ดร.ชนินทร  สวณภักด ี สส.ด. (การบริหารสังคม)  
ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 

อ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ ปร.ด. (การเมือง)  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ร.บ. (ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์) 
บธ.บ. (บริหารงานบุคคล) 

อ.ดร.ดาวราย  ลิ่มสายหั้ว รศ.ม. รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ) 
ศศ.บ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

อ.ดร.ดุสิตธร  งามยิ่ง 
 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
ศศ.ม. (โบราณคดี) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 

อ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 
 
 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

อ.ดร.มนัส  สายเสมา ค.ด. (การบริหารการศึกษา)  
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 

อ.ดร.วิภาพร  ตัณฑสวัสดิ ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
ศศ.บ. (บัญชี)  

อ.ดร.วุฒินนัท์  สีเตชะ 
 
 

M.A. (Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
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ชื่อ – สกุล  คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต ์ ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร์)  

พบ.ม. (ประชากรศาสตร์) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

อ.ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย ปร.ด. (ประชากรศึกษา) 
วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

อ.กิตติณัฐ  ต.เทียนประเสริฐ ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

อ.จารุณี  มุมบ้านเซ่า รศ.ม. (การบริหารรัฐกิจ)  
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) 

อ.จิราภรณ์  ทองทวี ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา 
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน่  

อ.ชนินทร์  จักรภพโยธนิ ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศษ.บ. (สังคมศาสตร์) 

อ.ชยันต์  พลอาสา ศ.ม. ทัศนศิลป ์
ศ.บ. ทัศนศิลป ์

อ.ชัชพันธุ์  ยิ้มอ่อน ร.ม. (การปกครอง) 
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

อ.ณัฏฐ์พัฒน์   ผลพิกลุ  ศป.ม. นาฏยศิลป์ไทย 
ศป.บ. นาฏยศลิป์ตะวันตก 

อ.ณัฐพล  สิทธิพราหมณ ์ น.ม. กฎหมายมหาชน 
น.บ. นิติศาสตร ์  

อ.ดวงกมล  ทองอยู ่
 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจิตวทิยาชุมชน)  
ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว-ภาษาไทย) 
       เกียรตินิยมอันดับ 2  

อ.พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชืน่ ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม) 
ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

อ.ดวงพร  อุไรวรรณ  รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 

อ.เดือนฉายผู้ชนะ  ภูป่ระเสริฐ ศ.ม. (จิตรกรรม) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

อ.เทวพงษ์  พวงเพชร ร.ม. (การปกครอง)  
ร.บ. (การเมืองการปกครอง)  

อ.ธรรมรส  เปานิล น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)  
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์บณัฑิต) เกียรตนิิยมอันดับ 1 

อ.ธีระศักดิ์  เครือแสง 
 

 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
กศ.บ. (การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.นริศรา  จริยะพันธุ ์ รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์)                                                

        (เกียรตินิยม)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 

อ.นฤมล  สเนลโกรฟ M.A. (Language and Communication) 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

อ.นัฏภรณ์  พูลภักดี ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 

อ.นารีนาถ  วงษป์รีชา ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

อ.เนมิ  อุนากรสวัสดิ ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

อ.บุญอนนัต์  บุญสนธิ ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)   
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

อ.บุษบา  แฝงสาเคน ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์)  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 2 

อ.ปวิช  เรียงศิริ ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 1 

อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

อ.ปิยะ  สงวนสิน 
 

ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม)  
ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา) 

อ.ปิยังกรู  ตันวิเชียร ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์)  

อ.พิชญาณี  เชิงคีรี  ไชยยะ 
  

อ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (วรรณคดีไทย)  

อ.ไพศาล  แย้มวงษ ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
ป.บัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) 

อ.มนตรี  ชินสมบูรณ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์)  
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

อ.มุกริน  วิโรจน์ชูฉัตร อม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)  
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)  

อ.รุ่งอรุณ  วณิชธนะชากร ศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

อ.ฤทัย  ส าเนียงเสนาะ 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
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  คุณวุฒิอำจำรย์   คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.ฤทัยทิพย์  จันทร์สระแก้ว ศศ.ม. (รัฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ)  

น.บ. (นิติศาสตร์) 
อ.วงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)  

ศศ.บ. (ดนตรีสากล) 
อ.วรนาฎ  อินถารต M.A. (Music Education)   

ดศ.บ. (การแสดงดนตรี) 
อ.วรรณลดา  กันต์โฉม ศศ.ม. (พัฒนาสงัคม)  

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 
อ.วรลักษณ์  วีระยุทธ ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) 

ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ) 
อ.วสนันท์  อิทธิมชีัย อ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ) 

ว.บ. (วารสารศาสตร์) 
อ.ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย  สายบุญจวง 

 
ศศ.ม. (บริหารการพัฒนาสังคม)  
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมอันดับ 1 

อ.วิเชียร  ธนลาภประเสริฐ ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)  
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  

อ.วิไลลักษณ์  เรืองสม 
 

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

อ.ศศิพร  เหลืองไพฑูรย์ วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

อ.ศิริขวัญ  บุญธรรม ศศ.ม. บริหารการพัฒนาสงัคม 
ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงิน 

อ.ศิริวรรณ  ก าแพงพันธ ์ วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)  

อ.ศิวนนท์  นิลพาณชิย ์ อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 

อ.ศุภกร  ชมศิริ LLM. Master of Law in international Commercial law 
(LLM) 
น.บ. (นิติศาสตร์บณัฑิต) 

อ.สมรรถพงศ์  ขจรมณี ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

อ.สิริวิทย์  สุขกันต์ อ.ม. (ภาษาไทย)   
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

อ.สุธิดา  โต๊ะแสง ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร 
ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

อ.อัญชัญ  ยุติธรรม  น.ม. (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต)  
น.บ. (นิติศาสตร์บณัฑิต) 
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คณะวิทยำกำรจัดกำร 
(Faculty of Management Sciences) 

      ผู้บริหำรประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชณิพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.รัตนา  สีด ี  รองคณบดี 
อาจารย์ปวริศา  เลิศวิริยะประสทิธิ์ รองคณบดี 
อาจารย์ธนิษฐ์นนัท์  จันทร์แย้ม รองคณบดี 
อาจารย์กิตินันธ์  มากปรางค ์ ผู้ช่วยคณบด ี
อาจารย์ชลยีา  ยางงาม ผู้ช่วยคณบด ี
อาจารย์ธันยน์ิชา  วิโรจน์รุจน์ ผู้ช่วยคณบด ี

     
คณำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา Ph.D. (Economics)  

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)  
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

รศ.วรุณี  เชาวน์สุขุม ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร DBA. (Business Administration) 
MBA. (Business Administration) 
MPA. (Public Administration) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)   
กศ.บ. (ชีววิทยา) 

ผศ.ดร.รัตนา  สีด ี Ph.D. (Strategic Management)  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (การตลาด) 

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย  นาคนก ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)  
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

ผศ.กานต์  ทองทว ี MBA. (General  Business) 
กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการศึกษา) 

ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

ผศ.ชวาลา  ละวาทิน 
 

บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ)  
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 

ผศ.ประกอบเกียรติ  อ่ิมศิริ 
 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)  
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชณิพงษ์ ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 2 

ผศ.ประสิทธิ์  สุขสุมิตร คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  
ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

ผศ.ละเอียด  ขจรภัย นศ.ม. (การประชาสัมพนัธ์)  
ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

ผศ.วรพจน์  บุษราคัมวด ี บธ.ม. (การตลาด)  
บธ.บ. (การตลาด)   
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

ผศ.วิกรานต์  เผือกมงคล บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 
บช.บ. (บัญช)ี 

ผศ.วิภาวดี  ทูปยิะ M.Com. (Marketing)  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 

ผศ.ศิริพงษ์  ฐานมัน่ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

ผศ.สุจิราภรณ์  ฟักจันทร ์ พบ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์)  
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) 

ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์พัฒนา) 

ผศ.อาทิมา  แปน้ธัญญานนท์ กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)  
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)  

ผศ.อาภา  ไสยสมบัต ิ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
วท.บ. (บริหารธุรกิจ) 

ผศ.อุทัย  ยะรี นศ.ม. (การโฆษณา)  
พธ.บ. (รัฐศาสตร์)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ผศ.อุบล  ไม้พุ่ม บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)  
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

อ.ดร.ณัตตยา  เอ่ียมคง ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี  
วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

อ.ดร.ธันยธร  ติณภพ บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
 



 

  คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 35 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.ดร.มนสิชา  อนุกูล 
 
 

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (การเงิน) 

อ.ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ 
 

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)  
บธ.ม. (การตลาด)  
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

อ.ดร.ไอลดา  อรุณศรี ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

อ.กิตินันธ์  มากปรางค์ วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)  
วท.บ. (อัญมณีวิทยา)  

อ.จุรีรัตน์  หนองหว้า ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

อ.ชลียา  ยางงาม M.IT (Web Engineering and Design)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อ.ถิรนันท์  ทิวาราตรีวิทย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)  
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 

อ.ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

อ.ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน ์ บธ.ม. (การตลาด)  
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ)์ 

อ.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสนิธุ ์ บช.ม. (การบัญชี)  
บช.บ. (การบัญช)ี 

อ.นิรินธนา  บุษปฤกษ ์ บธ.ม. (การเงิน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 1 

อ.นิศากร  มะลิวัลย ์ บธ.ม. (การจัดการโลจสิติกส์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

อ.ปริยากร  สว่างศร ี บธ.ม. (การบัญช)ี 
บธ.บ. (การบัญชี)  

อ.ปวริศา  เลิศวิริยะประสทิธิ ์
 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 2 

อ.พวงเพชร  สุขประเสริฐ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อ.พิชญ์ณี  ตีรณากรณ์ วท.ม. (การจัดการโลจสิติกส์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
บธ.บ. (การตลาด) 

อ.ภัทรภร  พุฒพันธ์ 
  

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

อ.ภารดี  นึกชอบ บช.ม. (การบัญชี)  
บช.บ. (การบัญช)ี 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.มัณฑนา  สีเขียว 
 

MMI (Master of Moving Image) 
วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ) 

อ.วัชรพล  วงศ์จันทร ์  
  

บธ.ม. (การจัดการโลจสิติกส์) 
ทล.บ. (การจัดการการขนส่งสนิค้าทางอากาศ)  

อ.ศรินธร  ไชยรัตน ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (การตลาด) 

อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธ ิ บช.ม. (การบัญชี)  
บธ.บ. (การบัญชี) 

อ.ศิริวรรณ  ค าดี บธ.ม. (การจัดการองค์การ)  
บช.บ. (การบัญช)ี 

อ.อภิชาติ  การะเวก บธ.ม. (การบัญช)ี 
บธ.บ. (การบัญชี) 

อ.อัญชลี  เยาวราช บธ.ม. (การตลาด)  
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(Faculty of Science and Technology) 

      ผู้บริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 
 
 
    
 
 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี รองคณบดี 
อ.ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ รองคณบดี 
อ.มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ ์ รองคณบดี 
อ.ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา ผู้ช่วยคณบด ี
อ.กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ไพรินทร์  มีศรี ผู้ช่วยคณบด ี

      คณำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ชื่อ – สกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิอำจำรย์ 
รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ วท.ด. ชีวเคมี  

วท.ม. เคมีชีวภาพ  
กศ.บ. เคมี-คณิตศาสตร์ 

รศ.ดร.ศศมล  ผาสุก กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)  
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (เคมี)  
กศ.บ. เคมี 

รศ.ดร.วีระพงษ์  แสง-ชูโต กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) 
ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร ์
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 

ผศ.กมลมาศ  วงษ์ใหญ ่ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ผศ.คชินทร์  โกกนุทาภรณ ์ วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์   
วท.บ. คณิตศาสตร ์

ผศ.จินตนา  จันทร์ศิร ิ กศ.ม. การวัดผลการศึกษา  
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

ผศ.ณัฎฐิรา  ศุขไพบูลย ์ วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.ณฐกมลวรรณ  ศรีจั่นเพชร Ph.D. Polymer Science and Technology  
M.S. Polymer  
วท.บ. ปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ 

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 
 
  

ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) 
วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

ผศ.ดร.ดรุณี  หันวิสัย ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต ์
ค.ม. คณิตศาสตร์ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์
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ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิอำจำรย์ 
ผศ.ดร.ชลอ  วงศ์แสวง Ed.D Educational Adminiseration 

ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์)   
กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์ วท.ด. พันธุศาสตร์  
วท.ม. พันธุศาสตร ์ 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี Ph.D. Polymer Chemistry and Engineering  
M.S. Polymer Science 
วท.บ. เคมี 

ผศ.ดร.ปุณยนุช  นิลแสง Ph.D. Food Engineering and Bioprocess Technology 
วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ  
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี  ปร.ด. เทคโนโลยชีีวภาพ  
วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ  
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร  
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.รัตถชล  อ่างมณ ี ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 
วท.ม. ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์  
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

ผศ.ดร.ส าเนียง  อภิสันติยาคม วท.ด. เคมีอินทรีย์  
วท.ม. เคมีอินทรีย์ 
วท.บ. เคมี 

ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก Ph.D. Science Education   
ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์  
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) (เคมี) 

ผศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ ์ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์  
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ผศ.เบญจมาศ  แก้วนุช 
 

วท.ม. ฟิสิกส์  
ศษ.บ. คณิตศาสตร์-ฟิสิกส ์

ผศ.เบญจางค์  อัจฉริยะโพธา คศ.ม. คหกรรมศาสตร์  
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 

ผศ.วรายุทธ์  อัครพัฒนพงษ ์ วท.ม. การสอนฟิสิกส ์ 
ศษ.บ. ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ 
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ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิอำจำรย์ 
ผศ.วัฒนา  อัจฉริยะโพธา วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ  

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 
ผศ.วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล พบ.ม. สถิติประยุกต์ (ระบบและการจัดการสารสนเทศ)  

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
ผศ.อมีนา  ฉายสวุรรณ วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์  

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
อ.ดร.ขนิษฐา  ภมรพล ปร.ด. เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

วท.ม. วิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
วท.บ. เคมทีรัพยากรสิ่งแวดล้อม  
ศ.บ.  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย์ 

อ.ดร.ณัฐกาญจน์  น าพนัธุ์วิวฒัน์ ปร.ด. คณิตศาสตร ์
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 
วท.บ. คณิตศาสตร ์

อ.ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ ์ ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)  
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

อ.ดร.ตีรณรรถ  ศรีสุนนท์ ปร.ด. วนศาสตร์ (การจัดการลุม่น้ าและสิ่งแวดล้อม)  
วท.ม. การจัดการลุ่มน้ าและสิง่แวดล้อม 
วท.บ. การพัฒนาการเกษตร 

อ.ดร.นพมาศ  ประทุมสูตร ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์)  
วท.บ. (ฟิสิกส์)   

อ.ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
วท.ม. คณิตศาสตร์   
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 

อ.ดร.ประภาพร  ชุลีลัง ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
พบ.ม (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  

อ.ดร.ปรินทร  เต็มญารศิลป ์ ปร.ด. เคมี 
วท.ม. เคม ี 
วท.บ. เคมี 

อ.ดร.พชรวรรณ  รัตนทรงธรรม  
 

วท.ด. เคมี  
วท.ม. เคมี 
วท.บ. เคมี   

อ.ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ ปร.ด. พฤกษศาสตร์ 
วท.ม. พฤกษศาสตร์  
วท.บ. ชีววิทยา 
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ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.ดร.เยาวภา  แสงพยับ ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
วท.บ. ฟิสิกส ์

อ.ดร.สัจนา  พัฒนาศักดิ ์ Ph.D. (Microbiology & Immunology) Gerorgetown 
University, Washindton, D.C.,U.S.A., 2554. 
M.Sc.(Microbiology & Immunology) Gerorgetown 
University, Washindton, D.C.,U.S.A., 2546. 
M.Sc.(Molecular biology and Genetic Engineering) 
(International Program) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544 
วท.บ. (ชีววทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 

อ.ดร.สินีนาท  สุขทนารักษ์  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร 
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 

อ.ดร.สุภาวิณี  ขันค า ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต ์
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
วท.บ. คณิตศาสตรป์ระยุกต ์

อ.ดร.สุวิมล  สืบค้า ปร.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี)   

อ.กนกวรรณ  ปุณณะตระกลู MAT. HE (Home Economics)  
ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 

อ.กัญญณัช  คงครบ วท.ม. สถิติประยุกต ์ 
วท.บ. สถิต ิ

อ.กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 
ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

อ.ขวัญแข  สงัดวงศ์ วท.ม. วิศวกรรมทางการแพทย ์
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

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

อ.จินต์จุฑา  ข าทอง ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

อ.จุฑารัตน์  โพธิ์หลวง 
 

วท.ม. คณิตศาสตร์  
วท.บ. คณิตศาสตร ์

อ.จุรีมาศ  ดีอ ามาตย ์ คศ.ม. คหกรรมศาสตร์  
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 

อ.ชลลดา  พละราช 
 
 

วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
วท.บ. ชีววิทยา 
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ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.ชวลิต  โควีระวงศ ์ .SC.computer science 

M.Eng.Information and communication 
Technology for Embedded system 

อ.ชุมพล  จนัทร์ฉลอง วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

อ.ไชย  มีหนองหว้า M.Phil computer Science 
M.Sc. Computer Science  
วท.บ. คอมพิวเตอร์ 

อ.ฐิติมา เกษาหอม  วท.ม. คณิตศาสตร ์
วท.บ. คณิตศาสตร ์

อ.ณฐพงศ์  เมธินธรังสรรค์ วท.ม. กีฏวิทยาและสิง่แวดล้อม  
วท.บ. ชีววิทยา 

อ.ณัฐกานต์  ทองพันธุ์พาน วท.ม.การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน 
วท.บ.สิ่งแวดล้อม 

อ.ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ ์ วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ  
วท.บ. คณิตศาสตร ์

อ.ณัฐรดี  อนุพงศ์ วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
B.Sc. Applied Computing 

อ.ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ์ วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ  
วท.บ. ชีววิทยา 

อ.ดาวรถา  วีระพันธ ์ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

อ.เดชพล  จิตรวัฒน์กุลศิร ิ M.Eng. Water Engineering and Management 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า 

อ.นันทิภา  แก้วล ี วท.ม. สาธารณสุขศาสตร ์
วท.บ. เทคนิคการแพทย ์

อ.นิธิพนธ์  น้อยเผ่า 
 

วท.ม. ธรณีวิทยา 
กศ.บ. (การจัดการการผลิตสัตว)์  
วท.ม. ธรณีวิทยา  

อ.บุษยา  จูงาม วศ.ม.วิศวกรรมความปลอดภัย 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

อ.ประณมกร อัมพรพรรดิ์ M.INF.SC (Database System) 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

อ.ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนานิภาส วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร)์ 
คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

อ.ปัทมาภรณ์  เจริญนนท ์
  
 

วท.ม. เภสัชเคมีและพฤกษเคมี 
วท.บ. การแพทย์แผนตะวนัออก 
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ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.พชรกมล  กลั่นบุศย ์ M.P.H.M. Primary Health Care Management 

(International Program) 
วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมความปลอดภัย 

อ.พัชรลักษณ์  วัฒนไชย คศ.ม. คหกรรมศาสตร์  
วท.บ. อาหารและโภชนาการ 

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

อ.มณทิพย์  จันทร์แก้ว วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

อ.มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ ์ วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

อ.โยธิน  กัลยาเลิศ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา  
ค.บ. ฟิสิกส์-คณิตศาสตร ์

อ.ใยแพร  ชาตรี วท.ม. (โภชนศาสตร์)  
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโภชนวิทยา 

อ.วัชราภรณ์  วงศ์สกุลกาญจน ์ วท.ม.สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
วท.บ. วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 

อ.วิชัย  กองศรี วท.ม. ฟิสิกส์  
B.Eng. Micro-electronic  

อ.วิศรุต  ขวัญคุ้ม วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

อ.วีระศักดิ์  ศรีลารัตน์ คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผา้และเครื่องกาย 
ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 

อ.ศกุนตาล์  มานะกล้า วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโภชนวิทยา 
วท.บ. (ประมง) สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 

อ.เศรษฐพงศ์  วงษ์อินทร์ 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วท.บ. สถิติประยุกต์ 

อ.ลัดดาวัลย์  กงพล ี
 

พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ 

อ.สุจาริณี  สังข์วรรณะ วท.ม. (โภชนศาสตร์)  
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโภชนวิทยาและการก าหนด 
         อาหาร 

อ.สุนันทา  ศรีโสภา วท.ม. คณิตศาสตร์  
วท.บ. คณิตศาสตร์ 

อ.สุนี  ปัญจะเทวคปุต ์ พบ.ม. สถิติประยุกต์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

อ.สุรินทร์  อุ่นแสน วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

  คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 43 

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.อรรถพร  ธนูเพ็ชร ์ วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.อมตา  อุตมะ วท.ม. อาชีวเวชศาสตร์ 

วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
วบ.บ. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

อ.อรวรรณ  ช านาญพุดซา วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

อ.อัจจิมา  มั่นทน วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการ 
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คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
(Faculty of Public Health) 

ผู้บริหำรประจ ำคณะสำธำรณสขุศำสตร์ 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค ์ รองคณบดี 
อ.รัตนาภรณ์  อาษา รองคณบดี 
อ.ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี รองคณบดี 
อ.จันทรรัตน์  จาริกสกุลชยั ผู้ช่วยคณบด ี
อ.เจียระไน  ปฐมโรจน์สกุล ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ชวภณ  พุ่มพงษ ์ ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ธธิธา  เวียงปฏ ิ ผู้ช่วยคณบด ี
อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ ผู้ช่วยคณบด ี

คณำจำรย์ประจ ำคณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 

รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค ์ พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) 
Master of Public Administratiom 
ค.บ. พยาบาลศึกษา 

รศ.ดร.สมชาย  ดุรงค์เดช MS. (Human Nutrition) 
EdM. (Community Nutrition) 
EdD. (public Health nutrition and nutrition Education) 
phD. (International Health) 
วท.บ. โภชนวิทยา  

ผศ.ดร.นพกร  จงวิศาล M.P.H.Occupational and environmental Health 
Ph.D.Industrial Hygienr and toxicolgy 
วท.บ. อาชีวอนามัย 
 ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ วทม. สาธาณสุขศาสตร์ สาขาสขุศึกษา  
ค.บ.  สุขศึกษา 

อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ ปร.ด. การจัดการบริการสุขภาพ  
ค.ม. หลักสูตรและการสอน 
คศ.บ. โภชนาการชุมชน 

อ.ดร.รัฐพล   ศิลปรัศมี 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

อ.กริช  เรืองไชย 
 
 

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร ์
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการ 
        ความปลอดภัยในอาหาร  

อ. ภัทรา  พวงช่อ วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธ์รรมชาติ) 
วท.บ. (การแพทย์แผนตะวนัตก) 



 

  คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 45 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.เจียระไน  ปฐมโรจน์สกุล  วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
อ.จันทรรัตน์  จาริกสกุลชยั วท.ม. (วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางค์) 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (สาขาอาหารและโภชนาการ) 
อ. ชวภณ  พุ่มพงษ ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) 

พท.ป. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
อ.ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร ์ 

วท.บ. สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
อ.ธธิธา  เวียงปฏ ิ ส.ม. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ  

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
อ.นัชชา  ยนัต ิ วท.ม. สาธารณสุขศาสตร ์ 

วท.ม. โรคติดเชื้อและวิทยากรระบาด 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์  

อ.นาตยา  ดวงประทุม วท.ม. อนามัยครอบครัว  
วท.บ. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์

อ.พิชสุดา  เดชบุญ วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์  
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

อ.เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตานนท์ ส.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม  
วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

อ.รัตนาภรณ์  อาษา ส.ม. สาธารณสุขศาสตร ์ 
วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม 

อ.ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัตชิมุชน 
พย.บ. พยาบาลศาสตร ์

อ.สุทธิกาญจน์  มุงขนุทด วท.ม. เภสัชวิทยา  
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ วท.ม. สาขาเภสัชวทิยา 
พย.บ. สาขาพยาบาลศาสตร ์

อ.อภิชัย  คุณีพงษ์ ส.ม. บริหารงานสาธารณสุข  
ศ.บ. บริหารสาธารณสุข 

อ.อภิญญา  อุตระชัย ส.ม. สุขศึกษาและการสง่เสริมสขุภาพ 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 
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วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 
(Collage of Innovative Management (CIM)) 

   
 ผู้บริหำรประจ ำวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร  

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล รองคณบดี 
อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา รองคณบดี  
อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ รองคณบดี 
อ.ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ ์ ผู้ช่วยคณบด ี

 
 คณำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 

ชื่อ – สกุล 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิอำจำรย์ 
ผศ.ดร.สุวารีย์  ศรีปูณะ 
 

ศษ.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา  
พบ.ม. พัฒนาสังคม 
กศ.บ. สังคมศึกษา 

อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย ์ Ph.D. Development Administration  
ศศ.ม. การทหาร 
วท.บ. วิทยาศาสตร ์

อ.ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์  
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 

อ.ดร.ฉัตรชัย  กองกุล ปร.ด. การจัดการ 
บธ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม 
ศศ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน  

อ.ดร.ชมัยภรณ์  ถนอมศรีเดชชยั ร.ด. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

อ.ดร.นภาพร  สิงห์นวล ปร.ด. การจัดการสาธารณะ 
บธ.ม. การจัดการสาธารณะ 
วท.บ. วนศาสตร์ (วนศาสตรช์ุมชน) 

อ.ดร.ประภาพร  ชุลีลัง ศษ.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา 
พบ.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 

อ.ดร.ผมหอม  เชิดโกทา 
   
 

ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา  
บธ.ม. การบัญชี  
บธ.บ. การบัญช ี
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ชื่อ – สกุล 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.ดร.ภัทรพล  ชุ่มมี ปร.ด. บริหารธุรกิจ  

M.B.A. Business  Communication 
B.B.A. การจัดการ 

อ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวัสดี ปร.ด. เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
วท.ม. พลังงานทดแทน 
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

อ.ดร.ศศิธร  หาสิน ปร.ด. วนศาสตร์ (นิเวศวิทยาปา่ไม้) 
วท.ม. วนศาสตร์ (ชีววิทยาปา่ไม้) 
วท.บ. วนศาสตร์ (ชีววิทยาป่าไม้) 

อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา  
ศษ.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา  
กศ.บ. สุขศึกษา 

อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
ร.บ. เทคนิครัฐศาสตร์ 
ศษ.บ. การประถมศึกษา 

อ.ดร.สุขสกล  วลัญตะกุล ปร.ด. การบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 
บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ 
บธ.บ. การตลาด 
วท.บ. การพยาบาล 

อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่  
ศศ.ม. พัฒนาสังคมศาสตร ์
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 

อ.ชนัญชิตา  อรุญแข บธ.ม. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

อ.ธัชชัย  อินทะสุข บธ..ม. การตลาด  
ศศ.บ. การตลาด 

อ.น.อ.ภัชรชาติ  ทูรวัฒน ์ วท.ม. การบริหารการบิน 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา บธ.ม. การจัดการการบิน 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1 

อ.พัชราภรณ์  จันทรฆาฎ ศศ.ม. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว 

อ.พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรติสกุล 
  

บธ.ม. การตลาด  
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

อ.แพรวพรรณ  สุวรรณพงค์ M.A. Management (International Program) 
B.Eng. Chemical Engineering 

อ.ภัทราพร  ทิพย์มงคล ศศ.ม. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ชื่อ – สกุล 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิอำจำรย์ 
อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน ์ M.B.A. Hospitality and Tourism Management 

MIT&HM International Tourism and Hospitality 
Management  
บธ.บ. การจัดการโรงแรม 

อ.ลลิดา  แก้วฉาย M.Sc. Corporate Brand Management 
B.B.A. Advertising  Management 

อ.วัลภา  จันดาเบ้า 
 

วท.ม. บริหารการบิน 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

อ.สินิทรา  สุขสวสัดิ ์ M.M. Marketing  
กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
วท.บ. คณิตศาสตรป์ระยุกต ์
วธ.บ. การตลาด 

อ.หวัง เทียนซง B.B.A. Business 
Grad.Dip Adult Higher Education 
M.B.A. General Management 

อ.อรวรรณ  สิทธิวิจารณ ์ M.A. International Communication 
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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งำนวิชำศึกษำทั่วไป 
(General Education) 

ผู้บริหำรประจ ำงำนวิชำศึกษำทั่วไป  
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธ ิ ผู้ช่วยอธิการบด ี
คณำจำรย์ประจ ำงำนวิชำศึกษำทั่วไป 

ชื่อ – สกุล 

 

  
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิอำจำรย์ 
ผศ.กานต์มณี  ไวยครุฑ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 
อ.ดร.โกมล  จันทวงษ ์ ปร.ด. การศึกษาและการพัฒนาสังคม  

กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว  
กศ.บ. สังคมศึกษา 

อ.ดร.นลินอร  นุ้ยปลอด ปร.ด. อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 
วท.บ. ชีววิทยา 

อ.ดร.เบญจภา  ไกรทอง ปร.ด. พัฒนศาสตร ์
MA. Commumication Arts 
B.A. English   
(Master of Arts in Communication) 

อ.ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่ ปร.ด. วิชาวัฒนธรรมศาสตร์ 
ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อ.ดร.สุภารัตน์  ค าเพราะ ค.ด. การบริหารการศึกษา  
กศ.ม. การศึกษานอกระบบ  
ค.บ. สังคมศึกษา 

อ.กัตตกมล  พิศแลงาม วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

อ.ธีรพงษ์  น้อยบุญญะ ศศ.ม. รัฐศาสตร์   
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
น.บ. นิติศาสตร ์

อ.ปรียาภา  เมืองนอก 
 

พธ.ม.การพัฒนาชุมชน  
ทล.บ.เทคนิคการพิมพ ์

อ.ภัทรเวช  ธาราเวชรักษ์ วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม 
วศ.บ.วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 

อ.รวิธร  ฐานัสสกุล ศศ.ม.รัฐศาสตร์ 
ศศ.บ.รัฐศาสตร์ 

อ.วิณากร ที่รัก 
 

กษ.ม. การจัดการทรัพยากรเกษตร 
วท.บ. การประมง 

อ.วรภร  อ่ิมเย็น บธ.ม. การบัญชบีริหาร 
บธ.บ. ธุรกิจศึกษาการบัญช ี  
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งำนศูนย์ภำษำ 
(Language Center) 

ผู้บริหำรประจ ำงำนศูนย์ภำษำ 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

อ.จิราภรณ์  ทองทวี หัวหน้างานศูนย์ภาษา 
คณำจำรย์ประจ ำงำนศูนย์ภำษำ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิอำจำรย์ 
รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ค.ด. หลักสูตรและการสอน 

กศ.ม. การอุดมศึกษา 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ผศ.กุสุมา  เลาะเด อ.ม. ภาษาศาสตร ์
ศศ.บ. ภาษามลายู (วิชาเอกภาษามลายู วิชาโท 
         ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ผศ.จิรารัตน์  ประยูรวงษ ์ อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ  
อ.บ. ภูมิศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 

ผศ.วรวรรณ   วงศ์ศรีวิวัฒน์ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  

อ.ดร.ธนกร  สุวรรณพฤฒิ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต ์ 
          (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) 
บธ.บ. การเงินและการธนาคาร  

อ.ดร.ประวิทย์  ธงชัย Ph.D. Linguistics  
M.A. Linguistics  
ศน.บ. ภาษาอังกฤษ 

อ.กษิรา จันทะสะเร 
 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

อ.เทพมานพ  ลิขิตวิเศษกุล ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์ ดา้นการสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย) 

อ.ปัทมา  รื่นสุข ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

อ.รติพร  พานดวงแก้ว ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส  

อ.อรรถพล  ศิริวรรณ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   

อ.อิสรา  นามตาปี อ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  สระแก้ว 
 (Sakaeo) 

ผู้บริหำรประจ ำ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
อ.ชัยวุฒิ  เทโพธิ ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
อ.กีรฉัตร วันช่วย รองผู้อ านวยการ 
อ.คณิต  เรืองขจร รองผู้อ านวยการ 
อ.ฉัตรชัย  เสนขวัญแก้ว รองผู้อ านวยการ 

คณำจำรย์ประจ ำ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒอิำจำรย์ 
อ.ดร.เจนจิรา  นาม ี ปร.ด. เกษตรศาสตร์ 

วท.ม. เกษตรศาสตร์  
วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 

อ.ดร.ชมัยภรณ์  ถนอมศรีเดชชยั ร.ด. รัฐศาสตร์ 
ศศ.ม. รัฐศาสตร์  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  

อ.ดร.พัณณกร  สอนไว รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์  
ร.ม. รัฐศาสตร์ 
น.บ. นิติศาสตร ์
บธ.บ. การจัดการทั่วไป 

อ.กีรฉัตร  วันช่วย บธ.ม. บริหารธุรกิจ  
วท.บ. เคมี 

อ.คณิต  เรืองขจร บธ.ม. การจัดการทั่วไป  
บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

อ.ฉัตรเกษม  ดาศรี รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์

อ.ฉัตรชัย  เสนขวัญแก้ว วท.ม. สัตวศาสตร ์ 
วท.บ. สัตวศาสตร์  

อ.เฉลิมพงษ์  จันทร์สุขา ศศ.ม. พัฒนาสังคมและมนษุย์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ) 
รบ. รัฐศาสตร์ (รัฐศาสตรบัณฑติ) 

อ.ชัยวุฒิ  เทโพธิ ์ รป.ม. นโยบายสาธารณะ  
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์

อ.เทอดเกียรติ  แก้วพวง 
 

วท.ม. เคมี (วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต) 
วท.บ. เคมี (วิทยาศาสตร์บัณฑติ) 

อ.นิติราภรณ์  ศรีกันต์ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต ์ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  

อ.ปณัท  สุขสร้อย 
 

วท.ม. สัตวศาสตร ์ 
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒอิำจำรย์ 
อ.ปุณณานนัท์   พันธ์แก่น วท.ม. ชีววิทยา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 

วท.บ. ชีววิทยา (วทิยาศาสตรบณัฑิต) 
อ.พรรณ ี พิมพ์โพธิ์ บธ.ม. การบริหารการตลาด  

บธ.บ. การตลาด 
อ.เพ็ญศรี  ชิตบุตร รม. การเมืองการปกครอง (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

รบ. การเมืองการปกครอง (รัฐศาสตรบัณฑิต) 
อ.รังสรรค ์ ลีเบี้ยว บธ.ม. การจัดการทั่วไป  

บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
วท.บ. เทคนิคการแพทย ์

อ.รังสรรค ์ สุค าภา ร.ม. รัฐศาสตร์  
ศ.บ. รัฐศาสตร์ - ความสัมพนัธร์ะหว่างประเทศ 

อ.วราวุฒิ ค าพานุช รอ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (มหาบัณฑิต) 
ร.บ. การปกครอง (รัฐศาสตร์บณัฑิต) 

อ.วุฒิวัฒน์  อนนัต์พุฒิเมธ ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ 
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 ตอนที่ 2 
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2506 
………………............................................. 

 
กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู ้เข้าสอบให้เหมาะสม  

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

การสอบไล่และผู้เข้าสอบไล่ พ.ศ. 2491 และบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ระเบียบนี้ได้ก าหนด
ไว้แล้วหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ 

3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้เข้าสอบทุกประเภทที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ผู้เข้าสอบ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 4.1 การแต่งกาย ถ้าเป็นนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ้าเป็นผู้สมัครสอบต้องแต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
 4.2 ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรู้ว่าสถานที่สอบอยู่ ณ ที่ห้องใดเพื่อมิให้เกิดความ

ขลุกขลัก และหาที่สอบไม่พบในวันเร่ิมสอบ 
 4.3 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด 

ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมื อแล้ว 
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 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน 
 4.9 ไม่ติดต่อหรือพูดจากับผู้หนึ่งผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็นให้แจ้งผู้ก ากับ

การสอบ 
 4.10 ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 4.11 ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวน

แก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้ 
 4.12 ไม่น ากระดาษส าหรับเขียนตอบที่ผู้ก ากับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ 
5. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อ 4 หรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้

สอบสวนแล้ว ประธานกรรมการ หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการสอบมีอ านาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบวิชานั้น หรือสั่ง
ไม่ตรวจค าตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะวิชาก็ได้ 

 ถ้ากระท าการดังกล่าวในวรรคต้นเข้าลักษณะร้ายแรง อาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบต่อไปอีกก็ได้ 
 ถ้าผู้กระท าการฝ่าฝืนระเบียบ หรือพยายามกระท าทุจริตในการสอบเป็นข้าราชการสังกัดระทรวง

ศึกษาธิการให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามกฎหมายอีกโสดหนึ่ง 
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6. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ประธานกรรมการ หรือผู้
อ านาจหน้าที่ในการจัดการสอบสั่งไม่ตรวจค าตอบและถือว่าผู้นั้นสอบตกทุกวิชาในการสอบคราวนั้น 

 ถ้าผู้กระท าการทุจริตในการสอบเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสอบสวนเพื่อไล่ออกหรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายอีกโสดหนึ่ง 

7. ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า 
ผู้นั้นได้สมคบกันกระท 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  รัฐมนตรีว่า
ด้วยการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
2548”  
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ  
4. ในระเบียบนี้  
  “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือ สถานศึกษาของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  
  “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา  
  “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อการอบรมสั่งสอน  
 ข้อ 5.  โทษส าหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กระท าความผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 

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

 ข้อ 6. ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ 
หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษด้วย  
  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี ของ
นักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป  
  ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มี
อ านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา  
 ข้อ 7. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง  
 ข้อ 8.  การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ  
  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย  
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 ข้อ 9. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการลงคะแนนความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน  
 ข้อ 10. ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ใช้ในกรณีนักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 ข้อ 11. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2548  

 
 

(นายอดิศัย  โพธามิก) 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

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

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 
มาตรา 34  มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

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 อันน่าจะก่อให้เกิด

ความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว  ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
(8) เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี 
(9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่ หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อน

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 ข้อ 2  ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา ก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 

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

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2551 เพื่อให้การจัดการศึกษาและการ
บริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 12/2557 เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร   ไม่
ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน  พระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน  พระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน พระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี 
ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่

ละหมู่เรียน 
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“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษาเป็นรายวิชาเพื่อ
สะสมหน่วยกิต ในหลั กสู ตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มีการจัด
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาปัจจุบัน และ
ก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรีโดยเป็นไปตาม
หลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา 
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชา 

ที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้
ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยการฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือ  ชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้ตามรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาด 

 

หมวด 1 
ระบบการบรหิารงานวิชาการ 

 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล ด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รบัมอบหมาย เปน็ประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผดิชอบหมวดวชิาศึกษาทั่วไป เปน็กรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน เป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาก่อน
น าเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชา 

10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีอ่ธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงานวิชาการ  
โดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เปน็กรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวชิาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบการเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผูส้อน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้ งอาจารย์พิเศษ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  และอาจารย์                

ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
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12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
        14.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

ประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2 จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน และจัดท าแนว

การสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกรายวิชา 
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุก
สาขาวิชา 

14.4 จัดท าอัตราก าลังผูส้อนเสนอต่อคณบดีและมหาวทิยาลัย 
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7 เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
14.8 ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
14.9 ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาดูแล 
สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของ
นักศึกษา และภารกิจอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

หมวด 2 
ระบบการจดัการศึกษา 

 

ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา  
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแต่ละภาคการศึกษา 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้
มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อย

กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มีการลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มีการลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
18 .3  ก า รศึ กษาแบบ เฉพาะบา งช่ ว ง เ ว ล า  (Particular Time Period Education) เ ป็ น 

การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การสอนทางไกล
ผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุดรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัดการศึกษาที่
ก าหนดให้นักศึกษาเรียนคร้ังละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ  (International Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และ
มีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบรายวิชาเพื่อสะสม
หน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program) 
เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตรโดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา
จากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2 (The Second Bachelor’s Degree 
Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อรับปริญญาที่ 2 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors Program) เป็น
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถได้ศึกษาตามศักยภาพ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว ้2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90  

หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติและไม่
เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  6 ภาคการศึกษา
ปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8  ภาคการศึกษา
ปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติ

และไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษา

ปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษา

ปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  8 ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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หมวด 4  
การรับนักศึกษาและคุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า

กว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน  

ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา  หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ  

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน  

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียน 
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติและภาค
ฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือภาค
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การศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียน
น้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
แบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดย
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความ
จ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมีจ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับ
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่มหาวทิยาลัยก าหนดข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน  และจะต้องมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอนให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียน
วิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูกปรับ

ค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน

เรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมด
ก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
อ่ืนได้อกีหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษาอยู่ในระยะเวลาตามที่
หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิในการลงทะเบียน
เรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P 
ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็นโมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่
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มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียน
เป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ

จากคณบดีของคณะที่รายวิชาสงักัด โดยจ านวนหน่วยกิตและคา่คะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวชิาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ซ้ าอีก จนกว่า
จะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ แทน
ได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับ

หน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติ ใ ห้บุคคลภายนอกที่ ไม่ ใช่นักศึกษาเข้า เรียนบางรายวิชา  

เป็นพิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเ ดียวกับนักศึกษา 
ที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลยัเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี ้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะเรียนตาม

โครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปดิสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในตารางเรียน

ปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 
31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
31.2 การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ

หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาได้ภายใน  
6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3  แต่จ านวนหน่วยกิต ที่คงเหลือจะต้อง 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
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ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์แรก นับ

จากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับ
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและการประเมินผล 
 

หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ สหกิจศึกษา 

ข้อ 34 การเรียน 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น  

จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้ยื่นค าร้องขอมี
สิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 
สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผลการเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใด

ปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตาม

ระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 

หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
  B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3. 0 

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

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

 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่า

ได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการ
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ประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนน ต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 

P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 

T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ  
โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชา

ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้

เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    
ข้อ 37 ข้อก าหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ  มีดังนี้ 

37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน เป็นพิเศษโดยไม่
นับหน่วยกิต      

37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น โดยต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้ในกรณี
ที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้น
ในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ตามเวลา
ที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอน
ไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของ
นักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่มาสอบภายใน
เวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มี
อยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผล
การศึกษาเป็น “F”  
              ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ 
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่
ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตาม
โครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิต ของ
รายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษ าของนักศึกษา 
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง
และหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานัน้ การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด
เป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับหน่วยกิตเพื่อ

พิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นโดยนับ

เฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 

ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผลการศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือก
เรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่าย
ทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถประเมินผลการศึกษา
ได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 
  
 

หมวด 8 
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา  

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่น้อย

กว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พัก
การเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบ และผ่าน
การพิจารณา หรือด าเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9 การเทียบโอน  
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรที่ย้ายไปไม่น้อย

กว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 
48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า

มหาวิทยาลยัและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กบัหลักสูตรของมหาวิทยาลยัมาเปน็
นักศึกษาไดโ้ดยได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทางวินัย 
49.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับ

ภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัครถึง

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสารตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา โดยการ
เทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 การเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา 

หมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัตขิ้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้ายคณะหรือเปลี่ยน

หลักสูตร 
50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2 
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่โอนย้ายคณะหรือ

เปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียงกันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้  สัมมนา ปัญหาพิเศษ เต รียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสตูรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือประสบการณ์ท างาน

และต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษาปริญญาตรี 

ใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
 53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้ค่าระดับคะแนน 
2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าร ะดับ และได้ผลการประเมินผ่านในรายวิชา 
ที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบรายงานผล
การเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปี
และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณ์ท างาน 
จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมินการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ (Credits from Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับคะแนน 2.00 

หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับ
คะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” (Credits from 

Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้บันทึกเป็น 

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

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

53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ประกอบด้วย 

(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 

(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจ านวนอย่าง
น้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้
รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จะต้องยื่น
ค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่ เกิน 22 หน่วยกิตเป็น  
1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่ เกิน 9 หน่วยกิตเป็น  
1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หมวด 10 

การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด

ในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
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57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ถ้าลงทะเบียน
เรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของภาคการศึกษา  

ที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน 1  ภาคการศึกษา ถ้า

นักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนเข้ารวม
ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้า
เรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียน
ได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสือลาออก และ
ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก  
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 1 หรือมี
ผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และ
ในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็นภาคการศึกษาด้วย 
ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษาสามารถ  
ยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้อง
ช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

  

ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ  

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอส าเร็จ
การศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่าง
ถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตามข้อบังคับการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็น
วันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษา
รายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 
หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชาต่าง ๆ  
ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษา  
ในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว  

ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับระดับค่าคะแนน  
เฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบหลักสูตร  ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
สอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ “NP” ตามระบบ
ไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา ใช้เวลาใน

การศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาค
การศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้เวลาใน
การศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาค
การศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้เวลาใน
การศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียนของ
มหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับนักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันในแต่ละคณะ 

 
หมวด 12 

การควบคุมคุณภาพ 
 

ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และให้น า
ผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน     
5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ประกาศ ณ  วันที่         เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557                                  
 
 

        
(นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
                         ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อให้การออกหลักฐานการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2557” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี 
 “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายถึง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี 
 “นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 
ข้อ 4 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อบังคับนี้มีดังต่อไปนี้ 
 4.1 ประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือ

อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร 
 4.2  วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร 
 4.3 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
 4.4  ใบรายงานผลการศึกษา 
 4.5  ใบรับรองคุณวุฒิ 
 4.6 ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
ข้อ 5 แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4 ให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 6 ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์หลักฐาน

แสดงผลการศึกษา โดยจัดให้มีบัญชีรับจ่ายเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ 
ข้อ 7 ให้นายทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับนี้ 
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ข้อ 8  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้ถือว่าวันที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่า
ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสร็จสิ้นเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 9 การออกประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร 

 9.1 มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรให้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

 9.2 ประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรให้ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 10 การออกวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 
 10.1 มหาวิทยาลัยมีอ านาจออกวุฒิบัตรแก่ผู้ที่เข้ารับอบรมหลักสูตรการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

และมีเวลาการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 
 10.2 มหาวิทยาลัยมีอ านาจออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัย สังคม 

และประเทศชาติ 
 10.3 ให้อธิการบดีและผู้อ านวยการฝึกอบรม ลงนามในวุฒิบัตร  และให้อธิการบดีลงนาม 

ในเกียรติบัตรพร้อมทั้งประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 11 การออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
 11.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองการเป็นนักศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่หรือศึกษา

ครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 11.2 ใบรับรองการเป็นนักศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามพร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย 
ข้อ 12 การออกใบรายงานผลการศึกษา  
 12.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้ก าลังศึกษาอยู่ โดยให้รายงานผล

การศึกษาถึงภาคการศึกษาที่ทราบผลการศึกษาแล้ว 
 12.2 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 12.3 ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนและอธิการบดี หรือรองอธิการบดี 

ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามและประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 13 การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
 13.1 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิ ให้แก่ผู้ที่ 

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้ว 
 13.2 ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายผู้ขอใบรับรอง และอธิการบดี หรือ

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
 14.1 ในกรณีที ่ประกาศน ียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรสูญหายหรือช ารุด จนใช้การไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบทดแทนให้ตามที่
เห็นสมควร  

 14.2 ในกรณีที่ใบรายงานผลการศึกษาต้นฉบับของมหาวิทยาลัยสูญหายหรือช ารุดจนไม่สามารถ
จะออกใบรายงานผลการศึกษาได้ ถ้าผู้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอ่ืน แสดงผลการศึกษาซึ่งอธิการบดีพิจารณา
เห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไม่ต้องลงรายละเอียดผลการศึกษาแต่ให้ผู้ออก
ใบส าคัญดังกล่าว หมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย   
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 14.3 กรณีที่ยังไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้ปริญญาบัตรให้
มหาวิทยาลัยออกใบแทนปริญญาบัตร 

 14.4 ใบแทนทุกฉบับให้นายทะเบียน และอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายลงนามและ
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 15 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4.1 ข้อ 4.3 ข้อ 4.4 ข้อ 4.5 และข้อ 4.6 ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

 15.1 ระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และใบรับรอง
การเป็นนักศึกษา ชุดละ 100 บาท 

 15.2 ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ชุดละ 100 บาท 
 15.3 ระดับปริญญาโท ชุดละ 300 บาท 
 15.4 ระดับปริญญาเอก ชุดละ 500 บาท 
 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4.3 และข้อ 4.4 คร้ังแรกไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
ข้อ 16 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องขอรับหลักฐานประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร ภายในก าหนด 3 เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากพ้น
ก าหนดดังกล่าวต้องเสียค่าเก็บรักษา  จ านวน  100  บาท 

ข้อ 17 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ  วันที่         เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557                                  
 
 

 
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
                       ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

............................................. 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจดัการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ 8/2557 เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 อธิการบดีจึงออกประกาศ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี   
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 และนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 ตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จ านวน 1,500 บาท 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา มีดังนี้ 
 4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทย          2,000  บาท 
 4.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย   10,000 บาท 
 4.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายทุกหลักสูตร                                   5,000  บาท 
 4.4 ค่าธรรมเนียมส าหรับบุคคลภายนอกอ่ืนที่ประสงค์มาเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นรายวิชาให้
ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้  
        4.4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา    
                                   (1) บุคคลภายนอกที่มีสัญชาติไทย                          1,000   บาท 
                                   (2) บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย                   3,000 บาท             
        4.4.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา   
                 (1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรที่ไม่ใช่
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ให้คิดค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 300 บาท 
                (2) รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ให้คิด
ค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 600 บาท 
 4.5 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา 
     4.5.1  สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ ก าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้   
   (1) สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตรปกติ 3,000 บาท 
   (2) สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
นานาชาติ 15,000 บาท 
                           (3) สาขาการสอนภาษาจีน 15,000 บาท 
    4.5.2  สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ 



 

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 83 

                                 (1)  สาขาวิชาในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 
3,000 บาท ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์ 7,000 บาท สาขาวิชาศิลปกรรม 4,000 บาท สาขาวิชาดนตรีสากล 4,000 บาท 

(2)  สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หรือนานาชาติ 15,000 บาท ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 13,000 บาท 

4.5.3  สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตรปกติ 3,000 บาท  
ยกเว้น  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 8,000 บาท และการจัดการท่องเที่ยว 8,000 บาท 
                                (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 

(3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เช่น โครงการ
ส าหรับผู้บริหาร 13,000 บาท 
 4.5.4  สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 5 ,000 
บาท  ยกเว้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และสาขาวิชาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 8,000 บาท  
                                (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตรนานาชาติ   
15,000 บาท 

4.5.5  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1) สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 5,000 บาท     
                                (2) สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตรนานาชาติ 15,000 
บาท 
 4.5.6  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1)  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 5,000 บาท    

                     (2)  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 

4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 23,000 บาท 
 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี 
          5.1 ค่าปรับการช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยชา้กว่าก าหนดวันละ  
20 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท 
          5.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท         
          5.3 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ  
1,500 บาท         
          5.4 ค่ากิจกรรมการส่งเสริมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย  
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ)  ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท         
 ข้อ 6 นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการลงทะเบียนภาคฤดู
ร้อนให้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
                   6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทย 1,000 บาท 
         6.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย 5,000 บาท 
                   6.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2,500 บาท 
                   6.4 ค่าธรรมเนียมสาขา ให้ช าระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมสาขาแต่ละหลักสูตร 
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                   6.5 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาส าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ  
5,000 บาท 
 ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี และอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
   ประกาศ ณ วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557       
 
        
 
 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
                                                                             ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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บัญชีรายชื่อหลักสูตร/สาขาวชิา  ตามข้อ 2 แนบท้ายประกาศประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

1 หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 
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เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

พ.ศ. 2558 
..................................................... 

เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาเหมาะสมอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระ ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ 
ข้อ 4 และข้อ 8  ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558  
เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2558  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2558 
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2551 และตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จั งหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ให้เก็บค่าธรรมเนียม หน่วยกิตละ 100 บาท 
             ข้อ 4  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้  
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่        มิถุนายน  พ.ศ.  2558 
 
 

                                        
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสทิธิ์) 

                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                        ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

เรื่อง  การเก็บเงินค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา และค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม) 
พ.ศ. 2555 

............................................. 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียม
หอพัก อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 และข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัย จึงประกาศหลักเกณฑ์การเก็บ
เงินค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพักในห้องพักนักศึกษาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2  ในประกาศนี้ 
 “หอพัก” หมายความว่า หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 “ค่าบ ารุงหอพัก” หมายความว่า เงินซึ่งได้รับช าระเพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าอยู่ภายในหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยก าหนดจ่ายเป็นภาคการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ช าระ
เงินค่าบ ารุงหอพักได้ที่ฝ่ายการเงิน 
  “ค่าธรรมเนียมหอพัก” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากบุคคลภายนอกเมื่อ
บุคคลภายนอกเข้าพักในหอพัก ช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักได้ที่ฝ่ายการเงิน 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าอยู่ในหอพัก 
  “บุคคลภายนอก” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักในหอพัก 
        ข้อ 3 นักศึกษาที่เข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย จะต้องช าระเงินค่าบ ารุงหอพักตามที่มหาวิทยาลัยเรียก
เก็บในอัตราห้องละ 12,000 บาท ต่อภาคเรียน 

ข้อ 4 นักศึกษาที่เข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องช าระค่าประกันของเสียหายคนละ 1,000 บาท และ
ค่าประกันกุญแจคนละ 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 
 ข้อ 8 ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานส านักสิทธิประโยชน์เป็น
ผู้รับวินิจฉัยชี้ขาด                       
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  ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 
 
 
          (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 89 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง  การคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม) 

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

 

 เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ด้านการคืนเงินค่าประกันหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายการเข้าพักของมหาวิทยาลัย ส านักสิทธิประโยชน์  
จึงก าหนดแนวปฏิบัติและเงื่อนไขในการคืนเงิน ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษาและค่าประกันหอพัก ดังนี้  
 

 1. ค่าบ ารุงหอพัก หมายความว่า เงินซึ่งได้รับช าระเพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าอยู่ภายในหอพักมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยก าหนดจ่ายเป็นภาคการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ นักศึกษาหอพัก
ช าระค่าบ ารุงหอพักได้ที่ฝ่ายการเงิน 
 2. ค่าประกันหอพัก หมายความว่า เงินซึ่งได้รับช าระเพื่อเป็นการประกันความเสียหายในทรัพย์สินของ
หอพักซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ๆ รวมทั้งค่าประกันกุญแจ นักศึกษาหอพักช าระค่า
ประกันหอพักได้ที่ฝ่ายการเงิน 
 3. มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันหอพัก เฉพาะกรณีที่นักศึกษาไม่กระท าความเสียหายในทรัพย์สินของ
หอพัก  ซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ๆ นักศึกษาหอพักรับเงินค่าประกันหอพักคืนได้ที่ฝ่าย
การเงิน 
 4. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเง ินค่าประกันหอพักนักศึกษา ในกรณีที ่น ักศึกษาได้ร ับสิทธิให้เข้าพัก  
ในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้ว  และภายหลังนักศึกษาได้ท าให้เกิดความเสียหายในทรัพย์ส ินของหอพัก 
ซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ๆ ตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น  
 5. การได้รับสิทธิให้เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ให้นับจากวันที่ช าระเงินค่าบ ารุงหอพักเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 6. ในกรณีที ่นักศึกษาจะย้ายออกจากหอพักของมหาวิทยาลัยระหว่างภาคเรียน นักศึกษาต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่ประจ าหอพักล่วงหน้า 15 วัน เพื่อส ารวจความเสียหายในทรัพย์สินของหอพัก มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่คืน
เงินประกันของเสียหายให้กับนักศึกษา 
 7. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

8. ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานส านักสิทธิประโยชน์เป็นผู้รับ
วินิจฉัยชี้ขาด 

 

           ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 
 

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

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

  เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษาและการช าระเงินคา่ไฟฟ้าเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟา้ในห้องพักนักศึกษาอย่าง
ประหยัด   
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 และข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยจึงประกาศ
หลักเกณฑ์วิธีการช าระเงินค่าไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษาไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

“ฝ่ายการเงิน” หมายถึง ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
“หอพักนักศึกษา” หมายถึง หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
“ห้องพักนักศึกษา” หมายถึง ห้องพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
“ค่าไฟฟ้า” หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากนักศึกษา โดยค านวณจากหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ 

 ข้อ 2 ให้เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากนักศึกษาที่อยู่หอพักนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจ า
ห้องนักศึกษา  โดยให้นักศึกษาช าระเงินค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน  
 ข้อ 3 วิธีการช าระเงินค่าไฟฟ้า ให้นักศึกษาหอพักช าระเงินค่าไฟฟ้าเป็นเงินสดที่ฝ่ายการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 4 อัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท 
 ข้อ 5 นักศึกษาต้องช าระเงินค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนปิดภาคเรียน  หากไม่ช าระเงินตามก าหนด  
มหาวิทยาลัยคิดค่าปรับช าระเงินค่าไฟฟ้าล่าช้า ในอัตราวันละ 10 บาท และหากถึงก าหนดวันลงทะเบียนของภาค
เรียนถัดไป นักศึกษายังมียอดค้างช าระค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจะระงับการลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ 6 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
         ข้อ 7 ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานส านัก
สิทธิประโยชน์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ.  2555 
 
 
      (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา  

พ.ศ. 2559 
-------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ
มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2559 ” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
                     “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
                     “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
                     “นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
    “นักศึกษาในเวลาราชการ” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา และ
ระดับปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในเวลาราชการ  
   “นักศึกษานอกเวลาราชการ” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา และ
ระดับปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนนอกเวลาราชการ 
   “นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ศึกษาในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
  ข้อ 4 เคร่ืองแบบ และเครื่องแต่งกายตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาในเวลาราชการ  
นักศึกษาที่เรียนวิชาทหาร ให้แต่งกายตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน 
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษานอกเวลาราชการ ให้แต่งการด้วยชุดสุภาพ  
ไม่สวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และไม่สวมรองเท้าแตะทุกชนิด  หรืออาจใช้เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  เครื่องแต่งกายตาม
วรรคหนึ่งก็ได้ 
   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย อาจใช้
เครื่องแบบ  เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
             ข้อ 5 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา  มีดังนี้ 
  (ก) นักศึกษาหญิง 
      (1) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  แขนเสื้อเพียงศอก ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าเสื้อไม่มีลวดลาย
และแนวสาบหลัง  เนื้อผ้าไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์



คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 92 

ของมหาวิทยาลัย  ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกด้านซ้าย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กระโปรงทับได้  เวลา
สวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 
  (2) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า  
ผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย  สีด าหรือสีน้ าเงินเข้ม 
  (3) เข็มขัดแบบสุภาพ สีด า หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท าด้วยโลหะรมด ามีดุนนูนตรา
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  (4) รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่มีลวดลาย ปิดปลายเท้า ทรงสุภาพ ส้นสูงไม่ เกิน  
5 เซนติเมตร 
  (5) กรณีนักศึกษามุสลิม หากประสงค์แต่งกายตามประเพณี ให้ใช้เสื้อตามข้อ 5 (ก) (1) แขน
ยาว และใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาวหรือสีเดียวกับกระโปรง ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นผ้าลูกไม้  
  (ข) นักศึกษาชาย 
   (1)  เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนสั้นเพียงศอก หรือแขนยาว ปลายแขนปล่อยตรง  ไม่ผ่าปลายแขน
หรือยาวถึงข้อมือ  ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว 
มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอด
ชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยและไม่พับปลายแขน 
   (2)  กางเกงขายาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีด าหรือสีน้ าเงินเข้ม  ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย 
ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีน ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง เจาะกระเป๋าด้านข้างทั้งสองด้าน  
  (3)  เข็มขัดแบบสุภาพ สีด า หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ท าด้วยโลหะรมด ามีดุนนูนตรา
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
   (4)  ถุงเท้าสีด าหรือสีน้ าเงินเข้ม  ไม่มีลวดลาย 
   (5)  รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่มีลวดลาย ปิดปลายเท้า ทรงสุภาพ 
  ข้อ 6 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อ 5 ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก)  การมาเรียนและการเข้าสอบ 
   (ข)  การติดต่อกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
   (ค)  กรณีอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือนัดหมาย 
   ในกรณีที่นักศึกษาไม่แต่งกายให้ถูกต้องตามข้อ 5 มหาวิทยาลัย อาจารย์ ตลอดจนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  อาจปฏิเสธการให้บริการ ตาม (ข) และ (ค)  ก็ได้ 
   ในกรณีที่นักศึกษาจะแต่งกายแตกต่างไปจาก ข้อ 5 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   ข้อ 7 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของบัณฑิตที่ใช้ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มีดังนี้ 

(ก)  บัณฑิตหญิง แต่งกายโดยใช้เครื่องแบบ ตามข้อ 5 หรือเครื่องแบบปกติขาว 
(ข)  บัณฑิตชาย แต่งกายโดยใช้ชุดขอเฝ้า ติดเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย หรือเครื่องแบบปกติ

ขาว 
ข้อ 8  เครื่องหมายนักศึกษา  มีดังนี้ 

   (ก) เครื่องหมายนักศึกษาหญิง เป็นเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขนาดกว้าง               
2  เซนติเมตร  สูง 2.5  เซนติเมตร  ท าด้วยโลหะ 
   (ข) เครื่องหมายนักศึกษาชาย  เป็นเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขนาดกว้าง  1  เซนติเมตร  
สูง 1.5  เซนติเมตร  ท าด้วยโลหะ 
  ข้อ 9 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาส าหรับการศึกษาในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ข้อ 10 นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ต้องรับโทษตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
วินัยศึกษา      
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  ข้อ 11 เคร่ืองแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายตามที่ถูกต้องตามข้อบังคับให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย
ข้อบังคับนี้ 
  ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
  กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย 
 

         ประกาศ ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  
    
 

 
                    
                                                            (นายจรูญ ถาวรจักร์) 
                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
          ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   ว่าด้วย วินัยนักศึกษาและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559 

--------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาและการด าเนินการทางวินัย  เพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีวินัยในตนเอง ด ารงไว้ซึ่งความ
ถูกต้องดีงาม ความสงบสุขของส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2559 เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วย วินัยนักศึกษาและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 
  “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   “คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่ เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
  “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือบุคคลซึ่งมีหลักฐานแสดงตนว่า เป็นผู้ปกครองหรือ
ผู้ให้การดูแลนักศึกษา 
   “อาวุธ”  หมายความรวมถึง  สิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้าย
ร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ 
 ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง  
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาด 

 



 

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 95 

หมวด 1 
วินัยนักศึกษาและโทษทางวินยั 

.............................................................. 
 ข้อ 6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัย และต้องรักษาวินัยที่
ก าหนดไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด 
 ข้อ 7 นักศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ข้อ 8 นักศึกษาต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   (1) รักษาความสามัคคีระหว่างกัน ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย และ
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
   (2) เป็นผู้มีศีลธรรมและจรรยามรรยาทอันดี 
   (3) ไม่กระท าการใด ๆ อันจะสร้างความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย 
  (4) ไม่แสดงตนหรือกระท าการใด ๆ ที่ก่อความร าคาญหรือเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่น 
   (5) เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง หรือค าตักเตือนของคณาจารย์ หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
 ข้อ 9 ในกรณีดังต่อไปนี้ นักศึกษาต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแต่งกายนักศึกษา 
   (1) การเข้าชั้นเรียน 
   (2) การเข้าสอบ 
   (3) การติดต่อรับบริการจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
   (4) การเข้าร่วมในงานพิธี 
   (5) อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10 นักศึกษาผู้ใดไม่ถือปฏิบัติตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และ ข้อ 9 หรือกระท าการดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็น
ความผิดวินัย 
   (1) ชักน าผู้อื่นให้หลงประพฤติผิดวินัย 
   (2) แสดงอาการไม่เคารพหรือไม่สุภาพต่ออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
   (3) สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย 
  (4) กระท าการโดยมิชอบเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของมหาวิทยาลัย ได้รับความ
เสียหาย 
  (5) ก่อความร าคาญหรือสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือส่วนรวม เช่นการส่งเสียงดัง
รบกวนยามวิกาล ขับขี่ยานพาหนะในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนร าคาญหรือมิชอบด้วยกฎหมาย 
  (6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
 ข้อ 11 การกระท าต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
   (1) ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย ในความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเว้นแต่ความผิด  
ที่กระท าโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 
   (2) ซื้อ ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์  สิ่งมึนเมาอย่างอ่ืน หรือยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย  เว้นแต่เป็นการทดลองทางวิชาการหรือเป็นการ
ฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอน 
   (3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 
   (4) ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญหรือข่มขืนใจ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา หรือ
ผู้อื่น 
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   (5) ตระเตรียมกระท าการใดอันฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง หรือกระท าการใดอันน่าจะก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   (6) กระท าการใดโดยมิชอบเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของมหาวิทยาลัย ได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง 
  (7) กระท าการ ก่อ ยุยงส่งเสริม หรือสนับสนุนให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงหรือความไม่สงบเรียบร้อย
ในบริเวณมหาวิทยาลัย  
  (8) มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางอนาจาร หรือเชิงชู้สาว ซึ่งขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่
เหมาะสมต่อการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือเก่ียวข้องกับการค้าประเวณี 
  (9) เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนันภายในมหาวิทยาลัย 
  (10) จัดท า ดัดแปลง ส่งต่อ ท าให้แพร่หลาย ซึ่งสื่อ ภาพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอื่นและมหาวิทยาลัย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  (13) ทุจริตในการสอบ 
  (14) จงใจกระท าการคัดลอก เลียนแบบ งานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเคร่ืองหมายทางการค้าของ
ผู้ใด มาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ 
 ข้อ 12 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังนี้ 
  (1) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (2) ท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (3) พักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีก าหนดไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
  (4) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (5) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 

 หมวด 2 
  การด าเนินการทางวินัย 

……………………………………………………. 
 ข้อ 13 กรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจ้งว่านักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระท าความผิดทางวินัยซึ่ง
ไม่ใช่วินัยร้ายแรงและเป็นความผิดเล็กน้อย ให้คณบดีที่เกี่ยวข้องเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาว่ากล่าวตักเตือนให้ยุติหรือ
ระงับการกระท าและให้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
 ข้อ 14 กรณีมีการกล่าวหาว่านักศึกษาผู้ ใดกระท าความผิดวินัยหรือส่อไปในทางประพฤติผิดวินัย  
อันพึงต้องได้รับโทษตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย 
  (1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  (2) คณาจารย์ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
    (3) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ 
  (4) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผู้ที่ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมายเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
   (5) เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ข้อ 15 กรณีมีการกล่าวหาว่านักศึกษาซึ่งมาจากหลายคณะกระท าความผิดวินัยหรือส่อไปในทางประพฤติ
ผิดวินัยอันพึงต้องได้รับโทษตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย 
   (1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
   (2) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ 
   (3) คณาจารย์ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
   (4) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ 
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   (5) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผู้ที่ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย  
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (6) เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    
  ข้อ 16 การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (1)  แจ้ งข้อกล่ าวหาและอธิบายข้อกล่ าวหาใ ห้ผู้ ถู กกล่ าวหาทราบทุกข้อหาและถาม 
ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ หากผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ 
ให้บันทึกค าให้การนั้นไว้ 
   (2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดตามข้อกล่าวหา หากเป็นพยานบุคคล
ให้มีบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลนั้นไว้ แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง เมื่อถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อ รับรองใน
บันทึกถ้อยค าพยานนั้นด้วย ถ้าหากไม่ยอมลงลายมือชื่ อ  ก็ ให้บันทึกเหตุแห่งการไม่ยอมลงลายมือชื่ อ  
ในบันทึกถ้อยค าไว้ 
   (3) ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
   (4) แจ้งพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะให้
การแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรหรือไม่ โดยต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสให้การแก้ข้อกล่าวหาและน าเสนอพยานหลักฐาน
แก้ข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ และบันทึกค าให้การนั้นไว้แล้วอ่านให้ผู้ให้การทราบ เมื่อถูกต้องแล้วให้ผู้ให้การลงลายมือ
ชื่อรับรองไว้ในบันทึกนั้น หากไม่ยอมลงชื่อให้บันทึกไว้ 
   (5) ในกรณีที่นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยง หรือจงใจหลบเลี่ยงการรับทราบข้อกล่าวหา การถาม
ค าให้การ หรือไม่ให้ความร่วมมืออย่างใด ๆ ให้บันทึกพฤติการณ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวน 
   (6) เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานทั้งที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาและที่แก้ข้อกล่าวหา แล้วสรุปส านวนการสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ หรือเป็นความผิด
วินัยกรณีใด โดยส านวนการสอบสวนต้องแสดงถึงข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความ และ
ความเห็นว่าควรได้รับการลงโทษสถานใด แล้วเสนออธิการบดีพิจารณา  
  การประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุม  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุมการลงมติ  
ในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 
เป็นเสียงชี้ขาด 
 ข้อ 17 ระยะเวลาท าการสอบสวน ให้ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนรับทราบค าสั่งแต่งตั้ง หากยังไม่แล้วเสร็จให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอขอขยายระยะเวลา
สอบสวนต่ออธิการบดี ได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ในกรณีที่สอบสวนไม่แล้วเสร็จให้อธิการบดีพิจารณา
ขยายระยะเวลาได้ตามความจ าเป็นและสมควร 
 ข้อ 18 เมื่อได้รับสรุปส านวนการสอบสวนแล้ว ให้อธิการบดีพิจารณาสั่งลงโทษตามข้อ 12  ตามที่อธิการบดี
เห็นสมควรโดยเร็ว 
  การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ออกเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย และต้องแจ้งค าสั่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  
ดังนี้ 
  (1) ผู้ถูกสั่งลงโทษ 
  (2) คณะที่เก่ียวข้อง 
  (3) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  (4) อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร 
 ข้อ 19 โทษทางวินัยตามข้อ 12 ให้ลงโทษตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (1) การว่ากล่าวตักเตือน ให้ใช้ส าหรับการกระท าผิดวินัยตามข้อ 10 และเป็นความผิดเล็กน้อย  
โดยให้เป็นไปตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับนี้ 
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  (2) การท าทัณฑ์บน ใช้ส าหรับกรณีกระท าผิดวินัยตามข้อ 10 หรือกรณีมีการกระท าความผิดซ้ าใน
ลักษณะเดียวกับที่เคยถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือนมาแล้ว หรือกระท าผิดวินัยร้ายแรงตามข้อ 11 แต่มีพฤติการณ์ว่า
นักศึกษารู้ส านึกในการกระท าผิด 
  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยและเชิญผู้ปกครองมาลง
ลายมือชื่อรับทราบการกระท าความผิดและรับรองทัณฑ์บน 
  (3) การสั่งพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา ใช้ส าหรับกรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
หรื อกรณี เคยถู กล ง โทษท าทัณฑ์บนมาแล้ วและกระท า ผิ ดซ้ า  กา รลง โทษสั่ งพั กกา รศึ กษาหรื อพั ก  
การเสนอขออนุมัติปริญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และเชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
  การสั่งพักการศึกษาให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระท าผิด โดยให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพัก
การศึกษาเป็นระยะเวลาการศึกษา 
  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (4) การลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา ใช้ส าหรับกรณีความผิดวินัยร้ายแรง หรือกรณีเคยถูกลงโทษให้พักการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ภาคการศึกษา และมีพฤติการณ์ไม่รู้ส านึกในการกระท าความผิด  
 ข้อ 20 ส าหรับการพิจารณาโทษวินัยของนักศึกษาที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 

 

 หมวด 3 
การอุทธรณ์ 

................................................... 
 ข้อ 21 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ต่อมหาวิทยาลัย 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ โดยต้องท าค าร้องเป็นหนังสือ ยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษา  เพื่อเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
   ข้อ 22 เมื่อได้รับค าร้องขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่
มิได้เคยเป็นกรรมการสอบสวนวินัยในเร่ืองที่อุทธรณ์ จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วย 
   (1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
   (2) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ 
   (3) คณาจารย์ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
   (4) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ 
   (5) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผู้ที่ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
   (6) เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    
 ข้อ 23 การพิจารณาอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการตามข้อ 22 พิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานประกอบ
กับข้ออุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าการลงโทษนั้นชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมแล้ว ให้เสนอยกอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษ
นั้นไมช่อบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ให้เสนอแก้ไขตามควรแก่กรณี แล้วท าความเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัยเปน็ผู้
วินิจฉัยชี้ขาด และให้อธิการบดดี าเนินการวนิิจฉัย  แล้วให้แจ้งค าสั่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องตามข้อ 18 วรรคสองต่อไป 
  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งพิจารณาค าร้องขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ  
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
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                                             (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
               ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2559 
--------------------------------------- 

   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 
5 กรกฎาคม 2557 
      อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง พ.ศ. 2552 
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2559 เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2559  มหาวิทยาลัย
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557” 
   ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
   ข้อ 3  ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ เป็น (3) ของข้อ 4.4.2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
  “(3) รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรสองภาษา ให้คิดค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 45 บาท” 
   ข้อ 4  ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4.5.7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
  “4.5.7 สาขาวิชาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
หรือหลักสูตรนานาชาติ 23,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในวิทยาลยันวตักรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท 
(3) สาขาวิชาในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย 10,000 บาท 

  ข้อ 5 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ 6.6 ของข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2557 
  “6.6 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาส าหรับหลักสูตรสองภาษา 5,000 บาท” 
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                                            (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสทิธิ์) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                                        จังหวัดปทุมธาน ี
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เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ฉบบัที่ 3) 
พ.ศ. 2560 

--------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน 2559 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม       
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ที่ 6/2560 เมื่อวันที่              
1 มิถุนายน 2560  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.5.4 และ 4.5.7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 
  4.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
  (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 5,000 บาท 
ยกเว้นสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 8,000 บาท 
  (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ  15,000 
บาท 
  4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
  (1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) 23,000 บาท 
  (2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมกาจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรสองภาษา  13,000 บาท 
  (3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย  10,000 บาท 
 ข้อ 4 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ 4.5.8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
  “4.5.8 สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 8,000 บาท” 
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ประกาศ  ณ วันที่   2  มิถุนายน   พ.ศ. 2560 
 
       
 
 
      (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                                                   ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ฉบบัที่ 4) 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ  
ณ วันที่  5  กรกฎาคม 2557 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม       
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และข้อ 6 วรรค 2 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมคร้ังที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวั ด
ปทุมธานี เรื่อง เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.5.3  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “4.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
   (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 3,000 บาท 
ยกเว้นสาขาวิชาบัญชี 4,000 บาท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และการจัดการท่องเที่ยว 8,000 บาท 
   (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาที่เป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทุกสาขาวิชา
ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
   (3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษร่วมมือกับบริษัท
ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์  จ ากัด 5,000 บาท โครงการส าหรับผู้บริหาร 13,000 บาท 
  
   ประกาศ  ณ วันที่   7  ธันวาคม   พ.ศ. 2560 
   

 
       (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 

   รักษาราชการแทน 
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

     ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ฉบบัที่ 5) 

พ.ศ. 2561 
--------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ  
ณ วันที่  5  กรกฎาคม 2557 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม       
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และข้อ 6 วรรค 2 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมคร้ังที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5)      
พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) 
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยเพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ เป็นวรรคสองของข้อ 2 ดังนี้ 
 “กรณีสาขาวิชาบัญชีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป” 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  

 

 

   (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
   รักษาราชการแทน 

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
                          ในพระบรมราชปูถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ฉบบัที่ 6) 

พ.ศ. 2562 
--------------------------------------- 

        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
        อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม       
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 
2562 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
        ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)      
พ.ศ. 2562” 
       ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
       ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.5.4 และ 4.5.7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเรียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 4.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 5,000 
ยกเว้นสาขาวิชาโภชนาและการก าหนดอาหาร 8,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษหรือ 
โครงการพิเศษ เช่น โครงการความร่วมมือกับบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 18,000 บาท โครงการความร่วมมือกับ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 13,000 บาท 

(3) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ 
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
  “ข้อ 4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลัก 
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) 23,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในวิทยาลยันวตักรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท 
(3) สาขาวิชาในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย 10,000 บาท  

ยกเว้น สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เช่น โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ความร่วมมือ
ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 21,000 บาท 
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    ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

  
 

  
(อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์   
                     จังหวัดปทุมธานี   
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เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
--------------------------------------- 

  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน 
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6.4 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2561 ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2561” 
  ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับกับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านหรือได้รับการรับรองความสามารถ
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 
  ข้อ 4 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือผู้ที่ท าการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ทุกคน เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(VRU-TEP) ของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ในประกาศของมหาวิทยาลัย หรือในกรณีที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือผู้ที่ท า
การเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีผลการ
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ TOEFL TOEIC IELTS และ CU-TEP สามารถใช้แทนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) ได้ 
  ข้อ 5 ในกรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1  หรือผู้ที่ท าการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประสงค์ขอให้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 4 ต้องยื่น
หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีผลการสอบไม่เกิน 2 ปี ในวันที่มายื่นต่อมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่วันที่ผลการ
สอบได้รับการรับรอง 
  ข้อ 6 มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและ เกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ภาษาไทย) ทุกคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผ่าน 
VRU-TEP 60 ขึ้นไป (เต็ม 100) 
TOEFL (Intermet-Based Test) 41 ขึ้นไป (เต็ม 120) 
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TOEFL (Institutional Test Program) 437 ข้ึนไป (เต็ม 677) 
TOEIC 405 ขึ้นไป (เต็ม 990) 
IELTS (Academic)  4.0 ขึ้นไป (เต็ม 9.0) 
CU-TEP   50 ขึ้นไป (เต็ม 120) 

   
  ข้อ 7 มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและ เกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร และสาขาวิชาอ่ืนๆของหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา 
หลักสูตรภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรทุคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับคะแนนดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผ่าน 
VRU-TEP   65 ขึ้นไป (เต็ม 100) 
TOEFL (Intermet-Based Test)   53 ขึ้นไป (เต็ม 120) 
TOEFL (Institutional Test Program) 4.77 ขึ้นไป (เต็ม 677) 
TOEIC 600  ขึ้นไป (เต็ม 990) 
IELTS (Academic)  5.0  ข้ึนไป (เต็ม 9.0) 
CU-TEP   60  ขึ้นไป (เต็ม 120)  

   
  ข้อ 8 นักศึกษาที่มีผลประเมินความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ในระดับคะแนนตามข้อ 6 หรือ ข้อ 7 
ให้มีสิทธิยกเว้นการลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) วิชาภาษาอังกฤษ ที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 2 รายวิชา คือ VLE101 College English Skills Preparation 
(การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา) และ  VLE205 English for Career Preparation 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ) ทั้งนี้ ให้ด าเนินการก่อนส าเร็จการศึกษา 
  ข้อ 9 นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับคะแนนตามข้อ 6 หรือข้อ 7 ต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับ
หน่วยกิต วิชาภาษาอังกฤษจ านวน 4 รายวิชาที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) ได้แก่ VLE101 College English Skills 
Preparation (การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับ อุดมศึกษา )  VLE205 English for Career 
Preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ) VLE210 Listening and Speaking Strategies for 
English as a Foreign Language (กลยุทธ์การฟัง-พูดส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) และ 
VLE310 Reading and Writing Strategies for Learners of English as a Foreign Language (กลยุทธ์การอ่าน-
เขียนส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) โดยทุกรายวิชาต้องได้รับผลการประเมินในระดับ S ในกรณีที่
นักศึกษาไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา VLE210 หรือ VLE310 ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษระยะสั้นและช าระค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด ในระหว่างเรียนรายวิชาตามข้อ 9 
ถ้านักศึกษามีผลคะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ตามข้อ 6 หรือข้อ 7 มายื่นต่อมหาวิทยาลัย จะได้รับการยกเว้นรายวิชา
เรียนตามข้อ 8 
  ข้อ 10 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปทุกคนต้องสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยจะออกหลักฐานรับรองความสามารถภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 
  ข้อ 11 ในกรณีที่มีปัญหาและไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเสนอความเห็นชอบต่ออธิการบดี และอธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้
ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาดนี้ให้ถือเป็นที่สุด 
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   ประกาศ  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2561 
 
 

  
(อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 

รักษาราชการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

   ในพระบรมราชปูถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2562 
--------------------------------------- 

                       เพื่อให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรการ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 และมติกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จึงออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์อลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ ศึกษา หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
        “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
       “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
       “คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
      “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 ข้อ 4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติดังนี้ 

4.1 นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้ในรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ยกเว้น 

(1) นักศึกษากลุ่มเทียบโอน 
(2) นักศึกษากลุ่มโครงการพิเศษ 
(3) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ให้เป็นไปตาม ประกาศ ระเบียบ ของครุสภา 

4.2 นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ 
ศึกษา หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นได้ 
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  4.3 ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืน ให้สามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับรายวิชาที่เปิดอยู่แล้วได้ทั้งนี้ไม่เกิน 3 
รายวิชา ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนใดได้ หรือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา 
 ข้อ 5 ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติให้คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะ
ต่ออธิการบดี และให้อธิการเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 
  ประกาศ ณ วันที่  13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  

 
 
 

(อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
                          ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   
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ตอนที่ 3 
ขั้นตอนการยื่นค าร้องแบบ 

มรว.01-มรว.22 
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ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
  

 

 

 

 

รับค ำร้องเทียบโอนผลกำรเรียนท่ีคณะ 

คณะกรรมกำรเทียบ 
โอนผลกำรเรียน 

และยกเว้นกำรเรียน
รำยวิชำคณะพิจำรณำ 

อนุมัต ิ

แจ้งนักศึกษำ 

ส่งค ำร้องใหส้ ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ส่งค ำร้องที่คณะ 

แจ้งนักศึกษำด ำเนินกำร 

นักศึกษำช ำระเงินท่ีกำรเงิน 

ไม่อนุมัต ิ
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ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาและ / หรือเลอืกเสร ี

ใช้ค าร้องแบบ มรว. 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  

 

คณะกรรมกำรเทียบโอนผล
กำรเรยีนและยกเว้นกำร

เรียนรำยวิชำคณะพิจำรณำ 

ส่งค ำร้องใหส้ ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 

รับค ำร้องเทียบโอนผลกำรเรียนท่ีคณะ 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจ้งนักศึกษำ 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ส่งค ำร้องที่คณะ 

แจ้งนักศึกษำด ำเนินกำร 

นักศึกษำช ำระเงินท่ีกำรเงิน 
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ขั้นตอนค าร้องเทียบโอนเพ่ือยกเว้น 
การทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 

ใช้ค าร้องแบบ มรว. 02/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับค ำร้องเทียบโอนผลกำรเรียนท่ีคณะ 

คณะกรรมกำร 
เทียบโอนผลกำรเรียน         
และยกเว้นกำรเรียน

รำยวิชำคณะพิจำรณำ 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจ้งนักศึกษำ 

ส่งค ำร้องใหส้ ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ส่งค ำร้องที่คณะ 

แจ้งนักศึกษำด ำเนินกำร 

นักศึกษำช ำระเงินท่ีกำรเงิน 



 

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

117 

ขั้นตอนการเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัต ิ

รับค ำร้องขอเปลีย่นประเภทนักศกึษำที่คณะ 

ผลกำรพิจำรณำของคณะ 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจ้งนักศึกษำ 

ผลกำรพิจำรณำ
ของอธิกำรบดี 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ เสนอประธำนหลักสูตร 

ส่งค ำร้องที่คณะ 

คณะน ำค ำร้องส่งที่ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
เพื่อเสนออธิกำรบด ี

ไม่อนุมัต ิ

นักศึกษำติดตำมเรื่องภำยใน 3 วัน นับจำกวันส่งค ำร้อง 
ทีส่ ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน / ดูผลทำง Internet 
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ขั้นตอนการย้าย Section 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 04 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำจำรยผ์ู้สอนลงนำม 

นักศึกษำส่งค ำร้องขอย้ำย Section รำยวิชำ 

ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

รับค ำร้องขอย้ำย Section ที่คณะ 

   อำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม 

อนุมัต ิ
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ขั้นตอนการเปลี่ยนหลกัสูตร 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 05 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับค ำร้องที่คณะ 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ เสนอประธำนหลักสูตรเดมิ 

เสนอประธำนหลักสูตรใหม ่

เสนอคณบดี  (ในกรณีที่ฝ่ำยหลักสูตรข้ำมคณะ 
ต้องมีควำมเห็นของคณบดีทั้ง 2 คณะ) 

ผลกำรพิจำรณำ 
ของอธิกำรบดี 

คณะน ำค ำร้องส่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
เพื่อเสนออธิกำรบด ี

ในกรณีเปลี่ยนหลักสตูรภำยในคณะเดียวกัน ในกรณีเปลี่ยนหลักสตูรข้ำมคณะ 

เสนอคณบด ี

ผลกำรพิจำรณำ 
ของคณบด ี

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ
คณะน ำค ำร้องส่ง 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนะเบยีน 
แจ้งนักศึกษำ 

นักศึกษำติดตำมเรื่องภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีส่งค ำร้อง 
ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน / ดจูำก Internet 
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ขั้นตอนการขอเพิ่ม–ถอน รายวิชา 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำจำรยผ์ู้สอนลงนำม 

นักศึกษำส่งค ำร้อง เพิ่ม-ถอน รำยวิชำ 

ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

รับค ำร้องเพิ่ม-ถอนรำยวิชำ ที่คณะ 

คณบดีพิจำรณำ 

นักศึกษำรอรับรำยวิชำเพิ่ม-ถอน 

แจ้งนักศึกษำ 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ
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ขั้นตอนการขอเพิ่ม–ถอน รายวิชา 
ส าหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรณีปรับรหัสวชิา 

ใช้ค าร้องแบบ มรว. 06/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

อำจำรยผ์ู้สอนลงนำม 

นักศึกษำส่งค ำร้อง เพ่ิม-ถอน รำยวิชำ 

ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ

รับค ำร้องเพิ่ม-ถอนรำยวิชำ ที่คณะ 

คณบดีพิจำรณำ 

นักศึกษำรอรับรำยวิชำเพิ่ม-ถอน 

แจ้งนักศึกษำ 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม 

อนุมัต ิ
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ขั้นตอนการขอเพิ่ม–ถอน รายวิชา 
ส าหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรหัสวิชา) 

ใช้ค าร้องแบบ มรว. 06/2 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

อำจำรยผ์ู้สอนลงนำม 

นักศึกษำส่งค ำร้อง เพิ่ม-ถอน รำยวิชำ 

ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ

รับค ำร้องเพิ่ม-ถอนรำยวิชำ ที่คณะ 

คณบดีพิจำรณำ 

นักศึกษำรอรับรำยวิชำเพิ่ม – ถอน 

แจ้งนักศึกษำ 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม 

อนุมัต ิ
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ขั้นตอนการขอเพิ่ม–ถอน รายวิชา 
ส าหรับนักศึกษา (กยศ.) 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 06/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำจำรยผ์ู้สอนลงนำม 

นักศึกษำส่งค ำร้อง เพิ่ม-ถอน รำยวิชำ 

ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ

รับค ำร้องเพิ่ม-ถอนรำยวิชำ ที่คณะ 

คณบดีพิจำรณำ 

นักศึกษำรอรับรำยวิชำเพิ่ม – ถอน 

แจ้งนักศึกษำ 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม 

อนุมัต ิ
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ขั้นตอนการขอเพิ่ม – ถอน รายวิชา 

กรณีท่ียังไม่ได้ช าระเงนิค่าลงทะเบียน 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 06/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำจำรยผ์ู้สอนลงนำม 

นักศึกษำส่งค ำร้อง เพิ่ม-ถอน รำยวิชำ 

ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม 

รับค ำร้องเพิ่ม-ถอนรำยวิชำ ที่คณะ 

คณบดีพิจำรณำ 

นักศึกษำรอรับรำยวิชำเพิ่ม-ถอน 

แจ้งนักศึกษำ 
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ขั้นตอนการขอยกเลิกรายวิชา  
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 07 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำจำรยผ์ู้สอนลงนำม 

นักศึกษำส่งค ำร้องยกเลิกรำยวิชำ 

ทีส่ ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

รับค ำร้องขอยกเลิกรำยวิชำที่คณะ 

คณบดีพิจำรณำ 

แจ้งนักศึกษำ 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ
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ขั้นตอนการขอลาพักการเรียน 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 08 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ 

รับค ำร้องขอลำพักกำรเรยีนที่คณะ 

ผลกำรพิจำรณำ 

เสนอคณบด ี
 

กรณลีำพักมำกกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำ กรณี 1 ภำคกำรศึกษำ 

นักศึกษำน ำค ำร้องส่ง 
ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 

เพื่อเสนออธิกำรบด ี

ผลกำรพิจำรณำ 

แจ้งนักศึกษำ 

อนุมัต ิไม่อนุมัต ิ

ช ำระเงินท่ีกำรเงิน 

อนุมัต ิ

น ำค ำร้องที่ช ำระเงินแล้วยื่น 
ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
แจ้งนักศึกษำ 

ไม่อนุมัต ิ

ช ำระเงินท่ีกำรเงิน 
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ขั้นตอนการขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา  
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีขอกลับเข้ำเรยีน 

รับค ำร้องขอกลับเข้ำเรียนและขอคืนสภำพควำมเป็นนักศึกษำ 

เสนอคณบด ี

คณะน ำค ำร้องส่ง 
ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 

เพื่อเสนออธิกำรบด ี

อนุมัต ิ

ส่งส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 

คณบด ี
พิจำรณำ 

แจ้งนักศึกษำ 

     กรณีขอคืน

ช ำระเงินท่ีกำรเงิน 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ผลกำรพิจำรณำของ
อธิกำรบด ี

ไม่อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจ้งนักศึกษำ 

แจ้งนักศึกษำ 
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ขั้นตอนการขอลาออก 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับค ำร้องขอลำออกที่คณะ 
 

เสนอคณบดีลงนำม 

ส่งส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 

เสนออธิกำรบดลีงนำม 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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ขั้นตอนการขอสอบปลายภาค 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอคณบด ี
เจ้ำของวิชำพิจำรณำ 

อนุมัต ิ

รับค ำร้องที่คณะ 
 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ 

เสนออำจำรย์ผูส้อน 

ไม่อนุมัต ิ

คณะออกค ำสั่งให้นักศึกษำเข้ำสอบ แจ้งนักศึกษำ 
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ขั้นตอนการขอจบการศึกษา 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 12 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่จะต้องน าส่ง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. ค ำร้องขอจบกำรศึกษำ 
2. เอกสำรท่ีอยู่ส ำหรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่หลังจำกยื่นเรื่อง 
   ขอจบกำรศึกษำแล้วแจ้งให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
3. รูปถ่ำยชุดครุยวิทยฐำนตำมหลักสูตรท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ขนำด 2 น้ิว 2 รูป ขนำด 1 น้ิว 2 รูป ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 
    และเขียนชื่อ – นำมสกุล และรหัสประจ ำตัว หลังรูปถ่ำยทุกใบ 

ส่งค ำร้องพร้อมหลักฐำน (ท่ีอยู่และรูปถ่ำย) 
ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ถูกต้อง 

รับค ำร้องขอจบกำรศึกษำท่ีส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 

ช ำระเงินท่ีกำรเงิน 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร 

กรอกที่อยู่ส าหรับส่งเอกสารเกี่ยวกับ 
งานพระราชทานปริญญาบัตร 

(ในเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และพิมพ์เอกสารเอกสารเพ่ือแนบส่งพร้อมใบค าร้อง) 

ไม่ถูกต้อง 

นักศึกษำรับไปปรับปรุงแก้ไข แจ้งนักศึกษำ 

ส่งส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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ขั้นตอนการขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะน ำค ำร้องส่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

รับค ำร้องที่คณะ 

คณบดีพิจำรณำ 

นักศึกษำรับใบลงทะเบียนไปช ำระเงิน 

แจ้งนักศึกษำ 

เสนอคณบดี (วิชำท่ีขอเปิดสอน) 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียนแจ้งนักศึกษำและอำจำรยผ์ู้สอน 
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ส ำรวจรำยวิชำที่ประสงค์จะเรียนในมหำวิทยำลยัอื่น 

ผลกำรพิจำรณำ
ของอธิกำรบดี 

เสนอคณบด ี

รับค ำร้องขอเรียนสมทบท่ีคณะ 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจ้งนักศึกษำ น ำค ำร้องส่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ+ประธำนหลักสตูร 

ผลกำรพิจำรณำของ
มหำวิทยำลัยที่ขอไป 

เรียนสมทบ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนท ำหนังสือถึง
มหำวิทยำลัยที่ขอเรียนสมทบ 

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ 

แจ้งนักศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ท ำหนังสือส่งตัวขอลงทะเบียนเรียนสมทบ 

ขั้นตอนการขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น 
 ใช้ค าร้องแบบ มรว. 14 
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ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำค ำร้องพร้อมใบเสร็จส่ง 
ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 

รับค ำร้องที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 

รับใบรับรองกำรเป็นนักศึกษำ 

น ำค ำร้องไปช ำระเงินท่ีกำรเงิน 
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ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการเรียน 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 16 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำค ำร้องและใบเสรจ็พร้อมแนบรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 2 รูป 
ต่อ 1 ฉบับ  ส่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

รับใบรำยงำนผลกำรเรยีน 

รับค ำร้องขอใบรำยงำนผลกำรเรยีน 
ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

ช ำระเงินท่ีกำรเงิน 
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 ขั้นตอนการขอใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

ส าหรับผู้สมัครโครงการ ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับนักศึกษาครูช้ันปีที่ 1 

 ใช้ค าร้อง แบบ มรว.16.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
น ำใบรับรองผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเสนอผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยลงนำม 

รับค ำร้องขอใบผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

ช ำระเงินท่ีกำรเงิน 

น ำค ำร้องและใบเสรจ็ 
ให้คณะค ำนวณคะแนนเฉลีย่ทั้งหมดที่นักศึกษำต้องใช้ 

น ำค ำร้องและใบเสรจ็ส่ง 
ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 

รับใบผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
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ขั้นตอนการขอใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

ส าหรับผู้สมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับนักศึกษาครูช้ันปี 2-5 

ใช้ค าร้องแบบ มรว. 16.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับใบผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

น ำค ำร้องและใบเสรจ็ส่ง 
ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 

รับค ำร้องขอใบผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
น ำใบรับรองผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเสนอผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยลงนำม 

ช ำระเงินท่ีกำรเงิน 

น ำค ำร้องและใบเสรจ็ 
ให้คณะค ำนวณคะแนนเฉลีย่ทั้งหมดที่นักศึกษำต้องใช้ 
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ขั้นตอนการขอใบแทนหลักฐานการศึกษา 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช ำระเงินท่ีกำรเงิน 

น ำค ำร้องพร้อมใบเสร็จและใบแจ้งควำม 
ส่งที่ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

รับใบแทน 

รับค ำร้องขอใบแทนหลักฐำนกำรศึกษำ 
ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

รับใบนัด 
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 18 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม 

น ำค ำร้องส่งที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

รับค ำร้องขอเปลีย่นแปลงหลักฐำนทีค่ณะ 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียนแจ้งนักศึกษำ 
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ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนนักศึกษาภาคปกติ 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

อำจำรยผ์ู้สอนลงนำม 

นักศึกษำส่งค ำร้องขอลงทะเบียน  
ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

รับค ำร้องขอลงทะเบยีนที่คณะ 

คณบดีพิจำรณำ 

รับใบลงทะเบียนและช ำระเงิน 
ที่ฝ่ำยกำรเงิน 

แจ้งนักศึกษำ 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม 
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ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ใช้ค าร้องแบบ มรว. 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

อำจำรยผ์ู้สอนลงนำม 

นักศึกษำส่งค ำร้องขอลงทะเบียนเรียน 

ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

รับค ำร้องขอลงทะเบยีนเรยีนที่คณะ 

คณบดีพิจำรณำ 

ช ำระเงินท่ีฝ่ำยกำรเงิน 

แจ้งนักศึกษำ 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม 
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ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษำส่งค ำร้องขอย้ำยสถำนศกึษำ 

ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

รับค ำร้องขอย้ำยสถำนศึกษำที่คณะ 

คณบดีพิจำรณำ 

แจ้งนักศึกษำ 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ
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ขั้นตอนการขอรับใบปริญญาบัตร 
ใช้ค าร้องแบบ มรว. 22 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นค ำร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินท่ีส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบยีน 
เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
* ตรวจสอบวันส ำเร็จกำรศึกษำ 
* เตรียมใบปริญญำบัตร 
* ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำลงช่ือและรบัใบปริญญำบัตร 
   

ขั้นตอนการขอรับใบปริญญาบัตร 

ในกรณีไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

รับค ำร้องที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 

กรอกข้อมูลนักศึกษำ แบบ มรว. 22 
* ช่ือ-นำมสกุล 
* รหัสนักศึกษำ 
* คณะ/หลักสตูร/สำขำวิชำ 
* ที่อยู่ที่สำมำรถตดิต่อได้/เบอร์โทรศัพท์ 
* ระบุวันส ำเร็จกำรศึกษำ 
* ระบุเหตผุลทีไ่มไ่ด้เข้ำรับตำมก ำหนด 

กรณีเกิน 3 เดือน หลังรับพระรำชทำนปริญญำบัตร กรณไีม่เกิน 3 เดือน หลังรับพระรำชทำนปริญญำบตัร 

ยื่นค ำร้องที่ฝ่ำยกำรเงิน 
* ช ำระเงินค่ำเก็บรักษำใบปริญญำบัตรจ ำนวน 100 บำท 
* รับใบเสร็จรับเงิน 

ยื่นค ำร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินท่ีส ำนักส่งเสริม 
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
* ตรวจสอบวันส ำเร็จกำรศึกษำ 
* เตรียมใบปริญญำบัตร 
* ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำลงช่ือและรบัใบปริญญำบัตร 

เจ้ำหน้ำท่ีเก็บค ำร้องขอ 
รับใบปริญญำบัตร 

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเองปฏิบัติ ดังนี้ 
1. เขียนหนังสือมอบอ ำนำจ 
2. แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ 
3. แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผูม้ำรับแทน 
4. ท ำตำมขั้นตอนกำรขอรับใบปรญิญำบัตร 

เจ้ำหน้ำท่ีเก็บค ำร้องขอ 
รับใบปริญญำบัตร 
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 นักศึกษำทุกคนมีเลขประจ ำตัว  11  หลัก  ตำมที่ระบุไว้ในบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ รำยละเอียดของรหัสและ
ควำมหมำยมีดังต่อไปนี้  ดังตัวอย่าง  62 –1 – 2 – 318 – 0001 

รหัสประจ าตัว         62 1 2 318 0001 

เลขหลักที ่ 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 

                

 

 

 

 

 

  

             

 

หมายเหตุ เร่ิมเข้ำปี พ.ศ. 2562 
  นักศึกษำเต็มเวลำ (จนัทร์-ศุกร์) เรียนที่มหำวิทยำลัย จ.ปทุมธำนี 
  นักศึกษำเต็มเวลำ (เสำร์-อำทิตย์) เรียนที่มหำวิทยำลัย จ.ปทุมธำนี 
  ระดับปริญญำตรี  4  ป ี   
  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
  ล ำดับที่ของนักศึกษำในห้องเรียน  คือ 0001 
 

ค าอธิบายการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา หลักที่ 3 และหลักที่  4 
หลักที่ 3  แทนประเภทนักศึกษา (เป็นนักศึกษาภาคและเรียนอยู่ที่ไหน) 
เลข 1 แทนนักศึกษำ เต็มเวลำ (จันทร์-ศุกร์) เรียน (จ-ศ) ที่มหำวิทยำลัย จ.ปทุมธำนี 
เลข 2 แทนนักศึกษำ เต็มเวลำ (เสำร์-อำทิตย)์ เรียน (ส-อ) ที่มหำวิทยำลัย จ.ปทุมธำนี 
หลักที่ 4 ระดับการศึกษาของนักศึกษา 
เลข 2 แทนนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี  4  ป ี  

 

 

 

ปีที่เร่ิมเข้ำศึกษำ   
(ใช้ตัวเลข 2 ตัวท้ำยของ 
พ.ศ. ที่เร่ิมเข้ำศึกษำ) 

ประเภทนักศึกษำ 
เต็มเวลำ (จันทร์-ศุกร์) หรือ 
เต็มเวลำ (เสำร์-อำทิตย์)            

ระดับกำรศึกษำ รหัสสำขำวิชำ 

เลขที่นักศึกษำ         

ค าอธิบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
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คาบเรียน เวลา 
1 08.30 – 09.30 

2 09.30 – 10.30 

3 10.30 – 11.30 
4 11.30 – 12.30 

5 12.30 – 13.30 

6 13.30 – 14.30 

7 14.30 – 15.30 

8 15.30 – 16.30 

9 16.30 – 17.30 

10 17.30 – 18.30 

11 18.30 – 19.30 

12 19.30 – 20.30 

13 20.30 – 21.30 

14 21.30 – 22.30 

 
 

  

คาบเวลาเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตอนที่ 4 
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 

ส าหรับนักศึกษา 
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หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

โครงสร้างการบริหารระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

สรุปหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแล ส่งเสริมพัฒนาการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษา เป็นบณัฑิตที่มีคุณภาพมากที่สุด 

 

 หน้าที่ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของการให้ค าปรึกษา เพื่อให้การบริหารการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ที่เก่ียวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ จึงสามารถก าหนดโครงสร้างการบริการ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.  ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา  ได้แก่ 
  1.1 ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน 
  1.2 ให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
  1.3 ควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  1.4 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อเลือกเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการเรียน 
  1.5 ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้าและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่าง 
                         สม่ าเสมอ 
  1.6 ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียนวิชา 
                         นั้นๆ ไม่เหมาะสม 
  1.7 ให้การปรึกษาแนะน า หรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 
  1.8 ให้การปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ 
  1.9 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตรวจสอบเก่ียวกับการคิดค่าคะแนนระดับเฉลี่ยของนักศึกษา 
  1.10  ให้การปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาต่อในระดับสูง 

คณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับคณะ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

นักศึกษา 

คณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย 
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 2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา 
  2.1 ให้การแนะน าเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  2.2 ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
                         เป็นต้น 
  2.3 ให้การศึกษาเก่ียวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม และปัญหาการคบเพื่อน 
  2.4 ให้การปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
  2.5 ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาด้านอาชีพ เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมของงาน ตลาดแรงงาน 
                         ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  2.6 ให้การแนะน าเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3. ด้านอื่น ๆ 
  3.1 พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  3.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
                         งานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายการเงิน เพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 
  3.3 ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
  3.4 เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อใช้กับแฟ้มระเบียนสะสมของ 
                         นักศึกษา 
  3.5 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัย 
  3.6 ให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการน าไปแสดงแก่ 
                        ผู้อื่น 
  3.7 ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ 
                        ที่ปรึกษา 
  3.8 ในกรณีที่นักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง 
                        ตักเตือน 
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แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา 

 

ตอนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของนักศกึษา 

 นักศึกษา    เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์)    เต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ ........../.............. 
 เพศ     ชาย      หญิง 
 ชั้นปีที ่    ปี 1      ปี 2    ปี 3    ปี 4 
      ปี 5      อ่ืน ๆ............................................... 
สาขาวิชา..........................................................................................................รหัสนักศึกษา..................................... 
สังกัดคณะ/วิทยาลัย 
      ครุศาสตร์      มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      เทคโนโลยีการเกษตร     วิทยาการจัดการ 
      เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    อ่ืน ๆ.................................................... 
      สาธารณสุขศาสตร ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.......................................................................................................................................... 

ตอนที่  2 ประเด็นความคิดเห็น 

 ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคดิเห็น 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา      
1.1  ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องชัดเจนในด้านหลักสูตรและ

การเรียน 
     

1.2  ให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
และหมั่นติดตามผลการเรียนสม่ าเสมอ 

     

1.3  ช่วยเหลือแนะน าเพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาใน 
การเรียนวิชาตา่ง ๆ 

     

1.4  พิจารณาดูแลการยื่นค าร้องต่าง ๆ ให้ค าแนะน า
และเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการอย่าง
เป็นขั้นตอนได้ถูกต้องตามระเบยีบ 

     

1.5  จัดสรรเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งกรณี
ทั่วไปและกรณีพิเศษเมื่อนักศึกษาต้องการความ
ช่วยเหลือ 

     

      

แบบ มรว.ทป. 07 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา      
2.1  ให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชพี

และการเรียนต่อในระดับสูงได ้
     

2.2  ปลูกฝังทัศนคติที่ดตี่ออาจารย์ สาขาวิชา คณะ 
และมหาวิทยาลัย 

     

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
ในระดับตา่ง ๆ  

     

3. ด้านอ่ืน ๆ      
3.1  ให้ค าปรึกษาเร่ืองส่วนตัว      
3.2  ให้ค าปรึกษาเร่ืองสุขภาพ      
3.3  ให้ค าปรึกษาเร่ืองการปรับตัว และการคบเพื่อน      
3.4  พร้อมรับฟังปัญหาของนักศึกษาด้วยความ

จริงใจ 
     

3.5  ใช้ค าพูดเหมาะสมในการให้ค าปรึกษา      
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

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

 

หมายเหตุ : นักศึกษาประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาในเว็บไซต์ระบบตรวจสอบผลการเรียน / จองรายวิชา 
   http://www.vru.ac.th/Student.html 
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ตอนที่ 5 
หลักสูตรปริญญาตรี 

 

- คณะครุศาสตร์    -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  -  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร   -  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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คณะครุศาสตร์ 
(Faculty of Education) 

 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  4  ปี 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ปริญญาตรี  4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education  
                                                                                               
จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการศึกษาปฐมวัย และสามารถ บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย และการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัยที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู 
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีทางการศึกษา
ปฐมวัย และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้น
ในอนาคต 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
            1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง   
     2. คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
     3. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) และมีผลการสอบ GAT 
  4. แฟ้มสะสมผลงาน 
 5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครูปฐมวัย 
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โครงสร้างสาขาวิชา  
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพคร ู       31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ       28 หน่วยกิต 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก  3 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ       42 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก   21 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
 ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครบูังคับ  28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร   3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์   1(0-2-1) 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก  3 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ   3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว   3(2-2-5) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม   3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน   3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ   3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา   3(3-0-6) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 

 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
 บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   6(290) 

  รวมหน่วยกิต 12  
 2.2 กลุ่มวิชาเอก  63 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                                42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEC111 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
EEC112 การอบรมเลี้ยงดูและสง่เสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
EEC114 การจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC220 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษ  3(2-2-5) 
EEC221 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5) 
EEC222 ลีลาจงัหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
EEC223 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
EEC225 การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้บบบูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  3(2-2-5) 
EEC320 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
EEC321 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC322 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
EEC324 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC325 การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้บบบูรณาการการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ 3-6 ป ี 3(2-2-5) 
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 2.2.2 วิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEC113 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC116 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC224 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
EEC323 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 3(2-2-5) 
EEC418 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต  3(2-2-5) 
EEC419 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม   3(2-2-5) 
EEC420 เพลงและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 21  
3.หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  ปริญญาตรี  4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Mathematics 
                                                                                             

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ที่จะส่งผลให้ครูคณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
การศึกษาของชาติ 

3.   มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 

1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
ในสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์หรือ ศิลป์-ค านวณ  

 2. คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561             
(ภาคผนวก ก) 

3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก าหนด 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชีพครูบงัคบั        28 หน่วยกิต 
 2.1.2) วิชาชีพครูเลือก   3 หน่วยกิต 
 2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ         40 หน่วยกิต 

 2.2.1.1) วิชาการสอนคณิตศาสตร์         16 หน่วยกิต 

 2.2.1.2) วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมทางด้านคณิตศาสตร์        24 หน่วยกิต 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก   21 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร   3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์   1(0-2-1) 

  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ   3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว   3(2-2-5) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม   3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน   3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ   3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 

 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    
 บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   6(290) 
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 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาเอกบังคับ  40 หน่วยกิต 

 2.2.1.1 วิชาการสอนคณิตศาสตร์  16 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME211 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EME212 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
EME308 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3(2-2-5) 
EME311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3(2-2-5) 
EME314 วิทยาการค านวณส าหรับครูคณิตศาสตร ์   3(2-2-5) 
EME403 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา   1(0-2-1) 

  2.2.1.2 วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมทางด้าน 
           คณิตศาสตร์ 

24 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEM101 แคลคูลัสส าหรับครู 1   3(2-2-5) 
SEM102 หลักการทางคณิตศาสตร์ส าหรบัครู   3(2-2-5) 
SEM103 ระบบจ านวนส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEM201 แคลคูลัสส าหรับครู 2   3(2-2-5) 
SEM202 เรขาคณิตเบื้องต้นส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
SEM203 ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEM204 ความน่าจะเปน็และสถิติส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEM205 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับคร ู   3(2-2-5) 

 2.2.1 วิชาเอกเลือก     เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ระดับโรงเรียน   3(2-2-5) 
EME106 จ านวนและพชีคณิตระดบัโรงเรียน   3(2-2-5) 
EME109 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน   3(2-2-5) 
EME210 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์   3(2-2-5) 
EME310 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
EME313 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์   3(2-2-5) 
EME405 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา   3(2-2-5) 
EME406 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
EME407 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร ์   3(2-2-5) 
SEM301 วิยุตคณิตส าหรับคร ู(คณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับครู)   3(2-2-5) 
SEM302 พีชคณิตนามธรรมส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
SEM401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู   3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ปริญญาตรี  4  ปี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Chemistry and General Science 
                                                                                             

จุดประสงค์เฉพาะ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตครู 

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยบัณฑิตครูเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

 1. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความสนใจและใฝ่หา
ความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 
 2. มีความรู้ด้านวิชาชีพครู วิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่น 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องได้ 
 3. มีทักษะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา ตลอดจนสามารถน าไปใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหา
ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
 4. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
ตลอดจนมีภาวะผู้น าในการท ากิจกรรมด้านต่างๆ 

5. สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ ตลอดจนมี
ทักษะในการปฏิบัติการ การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการศึกษา 

6. มีทักษะการจัดการเรียนรู้และน าความรู้ทางเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้
ก าหนด 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและ/หรือ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                    จ านวนไม่น้อยกว่า   123 หน่วยกิต 
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 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 

 2.1.1.1 วิชาชีพครบูังคับ  28 หน่วยกิต 
 2.1.1.2 วิชาชีพครเูลือก  3 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  12 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไมน่้อยกว่า       80 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป   40 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชาเอกเคมี  40 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
จัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                  จ านวนไม่น้อยกว่า    123 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู                                                 จ านวนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ         28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร   3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์   1(0-2-1) 

 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก                                    3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ   3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว   3(2-2-5) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม   3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน   3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ   3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 

 2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูบังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     2(90) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290) 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก  80 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS205 สะเต็มศึกษา   3(2-2-5) 
EGS308 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  3(2-2-5) 
EGS403 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู   3(2-2-5) 
EGS404 แนวโน้มการสอนวิทยาศาสตร์   1(0-2-1) 
SEB101 ชีววิทยาส าหรับครู 1   3(2-2-5) 
SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 2   3(2-2-5) 
SEC101 เคมีส าหรับครู 1   3(2-2-5) 
SEC102 เคมีส าหรับครู 2   3(2-2-5) 
SED201 วิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEM104 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร ์   3(2-2-5) 
SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1   3(2-2-5) 
SEP102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2   3(2-2-5) 
SEP202 ดาราศาสตร์และอวกาศส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEP301 ไฟฟ้าและพลงังานส าหรับครู   3(2-2-5) 

 2.2.2 วิชาเอกเคมี บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECH301 การจัดการเรียนรู้เคมี   3(2-2-5) 
ECH302 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์   3(2-2-5) 
SEC104 ความปลอดภัยทางเคมีส าหรับครู   2(1-2-3) 
SEC201 เคมีอินทรีย์ส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEC202 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์ส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEC203 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEC204 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือส าหรับครู    3(2-2-5) 
SEC205 ชีวเคมีส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEC301 เคมีอนินทรีย์ส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEC302 เคมีพอลิเมอร์ส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEC303 เทคโนโลยปีิโตรเคมีส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEC304 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
SEC305 โครงการวิจัยทางเคมีส าหรับครู   2(1-2-3) 
SEC401 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาตสิ าหรับครู   3(2-2-5) 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป      ปริญญาตรี  4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Biology and General Science 
                                                                                             

จุดประสงค์เฉพาะ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตครู 

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยบัณฑิตครูเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

1. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความสนใจและใฝ่หา
ความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

2. มีความรู้ด้านวิชาชีพครู วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องได้ 

3. มีทักษะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา ตลอดจนสามารถน าไปใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหา
ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
ตลอดจนมีภาวะผู้น าในการท ากิจกรรมด้านต่างๆ 

5. สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ ตลอดจนมี
ทักษะในการปฏิบัติการ การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการศึกษา 

6. มีทักษะการจัดการเรียนรู้และน าความรู้ทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สอบ
ผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผา่นเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไป
ตามระเบียบข้อบงัคับการคัดเลอืกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปน็ผู้ก าหนด 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและ/หรือ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  159 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                       จ านวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า   43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์  1(0-2-1) 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ  3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม  3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน  3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า   43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครบูังคับ   31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 28 หน่วยกิต 

 2.1.1.2 วิชาชีพครเูลือก 3 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไมน่้อยกว่า   80 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป   40 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกชีววิทยา   40 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           จ านวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้   12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     2(90) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     2(90) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3     2(90) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     6(290) 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก  80 หน่วยกิต 
 2.2.1  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS205 สะเต็มศึกษา  3(2-2-5) 
EGS308 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับขั้นพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
EGS403 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู  3(2-2-5) 
EGS404 แนวโน้มการสอนวิทยาศาสตร์  1(0-2-1) 
SEB101 ชีววิทยาส าหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 2  3(2-2-5) 
SEC101 เคมีส าหรับคร ู1  3(2-2-5) 
SEC102 เคมีส าหรับคร ู2  3(2-2-5) 
SED201 วิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEM104 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร ์  3(2-2-5) 
SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEP102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2  3(2-2-5) 
SEP202 ดาราศาสตร์และอวกาศส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEP301 ไฟฟ้าและพลงังานส าหรับครู   3(2-2-5) 
 2.2.2 วิชาเอกชีววิทยา   บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EBI101 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
EBI305 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา   3(2-2-5) 
EBI307 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  3(2-2-5) 
EBI401 สัมมนาทางชีววิทยา  1(0-2-1) 
SEB201 พฤกษศาสตร์ส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
SEB202 สัตววิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
SEB203 นิเวศวิทยาและชีววทิยาเชงิอนุรกัษ์ส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB204 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยดีีเอ็นเอส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB205 ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB301 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิตส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB302 วิวัฒนาการส าหรับครู  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEB303 จุลชีววิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB304 โครงการวิจัยทางชีววทิยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB305 เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครู  3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ปริญญาตรี  4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in English  
                                                                                             

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลกัษณะ ดังนี ้

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน การเรียนการ
สอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และ
เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัด
คุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) 

3. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา  ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครู     31 หน่วยกิต 

 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ     28 หน่วยกิต 
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 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก      3 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า   42 หน่วยกิต 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก  21 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาทั่วไปของมหาลัย (ภาคผนวก ข)    
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพคร ู  31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคบั  28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์ 1(0-2-1) 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ 3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
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 2.1.2  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2(90) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90)  
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   6(290) 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63   หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ   42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEN102 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(1-2-3) 
EEN103 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(1-2-3) 
EEN104 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN105 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  3(1-2-3) 
EEN106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN203 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(1-2-3) 
EEN204 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(1-2-3) 
EEN205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN301 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN303 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(1-2-3) 
EEN304 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก  3(1-2-3) 
EEN401 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
    2.2.2 วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EEN207 ไวยากรณ์ขั้นสงูส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN305 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
EEN306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN307 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN308 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครภูาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN309 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN310 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
EEN402 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
EEN403 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(1-2-3) 
EEN404 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  ปริญญาตรี  4  ปี 
(หลักสตูรสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Chinese 
                                                                                             

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการ
สอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และ
เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัด
คุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครตูามที่คณะก าหนด 
๒.๒.๔ ผู้เข้าศึกษาต้องผา่นการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า    43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคบั     28 หน่วยกิต 
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 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก      3 หน่วยกิต 
 2.1.3 วิชาปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา     12 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า    60 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     43 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ     28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู   3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร   3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์   1(0-2-1) 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต    
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ    3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว   3(2-2-5) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม   3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน   3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ   3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา   3(3-0-6) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
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 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     
 บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้     12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   6(290) 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก      60 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ      48    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECN104 การฟังและการพูดภาษาจนี 1   3(2-2-5) 
ECN204 การฟังและการพูดภาษาจนี 2   3(2-2-5) 
ECN205 การอ่านภาษาจีน 1   3(2-2-5) 
ECN111 ภาษาจนีระดับต้น 1   3(2-2-5) 
ECN112 ระบบเสียงภาษาจีน    3(2-2-5) 
ECN121 ภาษาจนีระดับต้น 2   3(2-2-5) 
ECN211 ภาษาจนีระดับกลาง   3(2-2-5) 
ECN212 การเขียนภาษาจนี   3(2-2-5) 
ECN221 ภาษาจนีระดับสูง   3(2-2-5) 
ECN222 ไวยากรณ์จีน   3(2-2-5) 
ECN223 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจนี   3(2-2-5) 
ECN307 การอ่านภาษาจีน 2   3(2-2-5) 
ECN316 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ   3(2-2-5) 
ECN317 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน   3(2-2-5) 
ECN318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจนี   3(2-2-5) 
ECN321 ภาษาจนีเพื่อการทดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK)   3(2-2-5) 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า             12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECN322 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน   3(2-2-5) 
ECN323 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาจีน   3(2-2-5) 
ECN421 ประวัติศาสตร์จีน   3(2-2-5) 
ECN422 การแปลภาษาจีน     3(2-2-5) 
ECN423 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน   3(2-2-5) 
ECN424 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน   3(2-2-5) 
ECN425 การวิเคราะห์และพัฒนาแบบเรียนภาษาจีน   3(2-2-5) 
ECN426 การวัดและการประเมนิผลภาษาจีน   3(2-2-5) 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย     ปริญญาตร ี 4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Thai 
                                                                                             

จุดประสงค์เฉพาะ 
ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
       1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอน
การสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
       3. เป็นผูท้ี่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวชิาการและวิชาชพี มีความ
อดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวชิาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเปน็ไป
ตามสมรรถนะและมาตรฐานวชิาชีพครู 
       4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
       5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเสน้ทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผูน้ าทางวิชาการ สามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏบิัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
  
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
        1. ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ รับรอง  
        2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม
วิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   139 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก  3 หน่วยกิต 

 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไมน่้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอก  54 หน่วยกิต 

 2.2.2 การสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)   
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์  1(0-2-1) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ  3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม  3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน  3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   6(290) 
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 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETH101 การฟัง การดูและการพูดส าหรบัครูภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย     3(2-2-5) 
ETH103 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต  3(2-2-5) 
ETH104 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวชิาการและวชิาชีพ  3(2-2-5) 
ETH105 หลักภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH201 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน  3(2-2-5) 
ETH202 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค ์  3(2-2-5) 
ETH203 พัฒนาการของวรรณคดีไทย  3(2-2-5) 
ETH204 ศิลปะการอ่านออกเสียง  3(2-2-5) 
ETH205 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH206 คติชนวิทยา  3(2-2-5) 
ETH301 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน  3(2-2-5) 
ETH302 พัฒนาการของภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH303 ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH304 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH305 การวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที ่21  3(2-2-5) 
ETH401 โครงงานและสัมมนา  3(2-2-5) 
ETH402 วิจัยในชัน้เรียน  3(2-2-5) 
    2.2.2 การสอนวิชาเอก   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETT301 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETT302 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย     3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                     จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  ปริญญาตรี  4  ปี 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in English  (English Program)  
                                                                                               

จุดประสงค์เฉพาะ 
        เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นครูและนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม อีกทั้งมีความรู้ความสามารถและมี

ทักษะด้านการสอนในระดับนานาชาติและการจัดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพครู และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นไทยและ

สากล 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ 

และพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
3. เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษในบริบทและความต้องการที่หลากหลายทั้งการสอน

ส าหรับหลักสูตรศึกษาในระบบและการสอนเฉพาะด้าน 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนางานในหน้าที่ สามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนา ปรับปรุง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา มีความเท่าทันต่อเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และบูรณาการ
องค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเข้ากับศาสตร์สาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 300 / CU-TEP 30 / TU-GET 250 / TOEFL iBT27 / TOEFL ITP 167/ IELTS 2.5 

หรือการสอบอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 (GPAX) 
6. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ

กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู                               31 หน่วยกิต 
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 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
   2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก  3 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก  จ านวนไมน่้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ  42 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก  21 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู   3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู   3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร   3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์   1(0-2-1) 

 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด   3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว   3(2-2-5) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม   3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน     3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ   3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา   3(3-0-6) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
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 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   6(290) 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก  จ านวนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ  จ านวน 42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EED101 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(1-2-3) 
EED102 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(1-2-3) 
EED103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(1-2-3) 
EED201 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
EED202 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ   3(1-2-3) 
EED203 ไวยากรณ์ขั้นสงูส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
EED204 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(1-2-3) 
EED205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   3(1-2-3) 
EED206 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ        3(2-2-5) 
EED301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
EED302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        3(2-2-5) 
EED304 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
EED306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                                21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EED104 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ   3(1-2-3) 
EED303 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
EED305 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก     3(1-2-3) 
EED311 กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
EED312 การเรียนเชิงรุกในการศึกษาภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
EED313 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
EED314 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   3(2-2-5) 
EED315 นานาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 
EED401 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
EED402 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(1-2-3) 
EED403 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน   3(2-2-5) 
EED404 ศิลปะและการแสดงในบริบทการศึกษาภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา  ปริญญาตรี  4  ปี 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Elementary  Education 
                                                                                               

จุดประสงค์เฉพาะ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการ
สอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และ
เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและ/หรือ

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ

กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู    31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก  3 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       12 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    จ านวนไมน่้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก  63 หน่วยกิต 
 2.2.1.1 วิชาเอกบังคับ  43 หน่วยกิต 
 2.2.1.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  จ านวน 43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  จ านวน 28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ การเรียนรู ้  3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5)  
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์  1(0-2-1)  

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  3                               หน่วยกิต 
 เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวชิาต่อไปนี้              

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ   3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม   3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน  3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 

 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     
 บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                              12  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3     2(90) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     6(290) 
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 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EEL101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL102 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
EEL103 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
EEL104 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา   2(1-2-3) 
EEL105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
EEL106 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   2(1-2-3) 
EEL107 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL201 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภ้าษาไทยในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL202 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL203 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL204 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษในระดบัประถมศกึษา  3(2-2-5) 
EEL205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูศ้ิลปะ ในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL302 สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL303 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูก้ารงานอาชีพในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า                                    20 หน่วยกิต                         
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EEL304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL305 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
EEL306 สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL307 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
EEL308 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้เร่ืองการอ่านและเขียนของเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษในระดับประถมศึกษา 
 3(2-2-5) 

EEL309 การละครส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL310 การสอนโครงงานในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL311 ทักษะและเทคนิคการสอนเกมและการเป็นผู้น านนัทนาการ  3(2-2-5) 
EEL312 นิทานและการเล่านทิานส าหรับเด็ก  3(2-2-5) 
EEL313 การวิเคราะห์หนังสือที่ใช้ในการเรียนระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL314 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
EEL401 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชัน้เรียนระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL402 การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา   3(3-0-6) 
EEL403 การพัฒนาทักษะและเทคนิคกระบวนการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL404 สัมมนาการประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL405 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา  3(2-2-5) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้   
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(Faculty of Humanities and Social Science) 

 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน      ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
Bachelor of Arts Program in Community Development  
                                                                                             
จุดประสงค์เฉพาะ 

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม ขยันหมั่นเพียรมีความจริงใจ ปฏิบัติต่อผู้คนโดย

เท่าเทียมกัน 
2. มีความรู้ในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ อ่ืนๆ 

ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้รู้ เข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของ
ท้องถิ่นในแต่ละพื้นถิ่น 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสนอแนวทางใน 
การพัฒนาชุมชนหรือสร้างงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความหลากหลายของชุมชน และทนัต่อยุคสมัย 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า รู้จักรับฟังความคิดเห็นของชุมชนมีส่วนร่วมการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและปฏิบัติได้จริง มีการพัฒนาตนเองจนสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถไปพัฒนาชุมชน
ต่อไป 

5. สามารถใช้ความรู้ในการค านวณเบื้องต้นตลอดจนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสถิติมา
ใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชน 

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.  ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  53 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  37 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
    



คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 187 

  การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  53 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD101 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา   3(3-0-6) 
HCD102 ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน   3(3-0-6) 
HCD103 องค์กรชุมชนและการพัฒนา   3(3-0-6) 
HCD105 ชุมชนศึกษา     3(2-2-5) 
HCD107 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน   3(3-0-6) 
HCD108 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
HCD110 การวิเคราะห์และการวางแผนพฒันาชุมชน   3(2-2-5) 
HCD111 การพัฒนาประชาสังคม   2(2-0-4) 
HCD203 เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD209 การประกอบการวิสาหกิจชุมชน   3(2-2-5) 
HCD216 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
HCD301 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์   3(2-2-5) 
HCD302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์   3(2-2-5) 
HCD304 วิจัยปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
HCD306 การพัฒนาชุมชนประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
HCD307 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร   3(3-0-6) 
HCD308 กลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มคนชายขอบ   3(3-0-6) 
HCD319 สัมมนาการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก    
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD104 การจัดการองค์กรท้องถิ่น   3(2-2-5) 
HCD106 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชุมชน   3(3-0-6) 
HCD109 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม   3(2-2-5) 
HCD112 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัการพัฒนา   3(3-0-6) 
HCD113 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
HCD201 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน   2(2-0-4) 
HCD202 การจัดการความรู้ในงานพฒันา      2(1-2-3) 
HCD204 นันทนาการชุมชน   3(2-2-5) 
HCD205 เศรษฐศาสตร์การจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชน   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD206 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง   2(2-0-4) 
HCD207 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน   3(3-0-6) 
HCD208 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวสิาหกิจชุมชน   3(2-2-5)    
HCD210 การประกอบธุรกิจชุมชน   3(3-0-6) 
HCD211 การจัดการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน    3(3-0-6) 
HCD212 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน         3(2-2-5) 
HCD213 การท่องเที่ยวโดยชุมชน   3(3-0-6) 
HCD214 การบัญชีวสิาหกิจชุมชน   3(2-2-5) 
HCD215 สุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
HCD303 การวิจัยเพื่อการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน   3(2-2-5) 
HCD305 การเปลี่ยนแปลงชุมชนชนบทและเมือง   2(2-0-4) 
HCD309 การจัดสวัสดิการชุมชนและการสังคมสงเคราะห์   3(3-0-6) 
HCD310 สวัสดิการและการสงเคราะห์ผูส้งูอายุ   3(2-2-5) 
HCD311 การอนุรักษ์และการพัฒนาสิง่แวดล้อมในชุมชน   3(3-0-6) 
HCD312 เทคนิคการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา   3(2-2-5) 
HCD313 ภาวะความเปน็ผูน้ าในงานพัฒนาชุมชน   2(2-0-4) 
HCD314 กระบวนการสรา้งเสริมพลังชุมชน   2(2-0-4) 
HCD315 กระบวนการสรา้งเครือข่ายในงานพฒันาชุมชน   3(2-2-5) 
HCD316 สุขภาพจิตชุมชน   2(2-0-4) 
HCD317 จิตวิทยาชุมชน   2(2-0-4) 
HCD318 การจัดการความขัดแย้งชุมชน   2(2-0-4) 
HCD320 เกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน   3(3-0-6) 
HCD321 เกษตรธรรมชาติเพื่อชุมชน   3(2-2-5) 
HCD322 ชุมชนกบัการแปรรูปผลผลิตทางเกษตร   3(2-2-5) 

 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD401 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการพัฒนาชุมชน   1(45) 
HCD403 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการพัฒนาชุมชน   6(640) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพัฒนาชุมชน   2(90) 
HCD404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน   5(450) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนด ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา         ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Arts Program in Psychology 
                                                                                             
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
และสามารถน าความรู้ด้านจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น  
3. เพื่อผลิตบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถค้นคว้าและวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  39 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  48 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY110 จิตวิทยาทั่วไป        3(3-0-6) 
HPY111 จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย   3(3-0-6) 
HPY112 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับนักจิตวิทยา   3(3-0-6) 
HPY113 สรีรจิตวิทยา       3(3-0-6) 
HPY210 จิตวิทยาบุคลิกภาพ         3(3-0-6) 
HPY211 สุขภาพจิตและสุขภาวะ   3(3-0-6) 
HPY212 จิตวิทยาการรับรู้และการเรียนรู้     3(3-0-6) 
HPY213 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   3(3-0-6) 
HPY214 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา   3(2-2-5) 
HPY215 ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา   3(3-0-6) 
HPY310 จิตวิทยาทางปัญญา     3(3-0-6) 
HPY311 สถิตปิระยุกต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสาขาจิตวิทยา  3(2-2-5) 
HPY312 การวิจัยทางจติวิทยา   3(2-2-5) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                               เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                     48 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนแขนงวิชาต่อไปนี้ 1 แขนงวิชา  

จาก 3 แขนงวิชาตอ่ไปนี ้
  

 ก. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว            บังคับเรียน        36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY114 กลุ่มสัมพันธ ์    3(2-2-5) 
HPY220 การแนะแนวเบื้องตน้    3(3-0-6) 
HPY221 การศึกษารายกรณี   3(2-2-5) 
HPY222 การวางแผนชีวิตและอาชีพ   3(3-0-6) 
HPY223 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา   3(2-2-5) 
HPY252 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพเิศษ   3(3-0-6) 
HPY320 บริการสนเทศทางจิตวิทยา   3(2-2-5) 
HPY321 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม   3(2-2-5) 
HPY322 การฝึกปฏิบัติจิตวทิยาการปรึกษาแบบรายบุคคล   3(2-2-5) 
HPY325 การให้ความช่วยเหลือในภาวะวกิฤตและภัยพิบัต ิ   3(3-0-6) 
HPY421 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  3(2-2-5) 
HPY422 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  3(2-2-5) 

 ข. แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน บังคับเรียน 36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY230 จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HPY231 จิตวิทยาการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ  3(3-0-6) 
HPY233 จิตวิทยาเพศภาวะและการพัฒนาครอบครัว  3(3-0-6) 
HPY234 จิตวิทยาการปรึกษาในชุมชน  3(2-2-5) 
HPY335 จิตวิทยาส าหรับงานสังคมสงเคราะห์  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY336 การฝึกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน 3(2-2-5) 
HPY337 จิตวิทยาเพื่อการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 3(3-0-6) 
HPY338 การปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในชุมชน 3(3-0-6) 
HPY339 จิตวิทยาการสูงวัย 3(3-0-6) 
HPY430 สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาชุมชน 3(2-2-5) 
HPY431 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาชุมชน 3(2-2-5) 
HPY432 การปฏิบัติการทางจิตวทิยาในชมุชน 3(2-2-5) 

 ค. แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ             บังคับเรียน 36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY240  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 3(3-0-6) 
HPY241 จิตวิทยาการสื่อสารและการจูงใจ   3(3-0-6) 
HPY242 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
HPY243 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 
HPY344 การทดสอบและการวัดทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(2-2-5) 
HPY345 การพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 
HPY346 กฎหมายและแรงงานสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
HPY347 การฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
HPY353 จิตวิทยาการเปน็ผูน้ า                     3(3-0-6) 
HPY447 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 3(3-0-6) 
HPY448 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(2-2-5) 
HPY449 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(2-2-5) 

 - เลือกแขนง       
 ให้ทุกแขนงวิชาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY150 มนุษยสัมพนัธ ์  3(3-0-6) 
HPY151 จิตวิทยาเด็กและวยัรุ่น 3(3-0-6) 
HPY232 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
HPY250 จิตวิทยาการทดลอง 3(2-2-5) 
HPY251 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
HPY253 จิตวิทยาเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
HPY254 จิตวิทยาการตลาดและผูบ้ริโภค   3(3-0-6) 
HPY255 จิตวิทยาการเสพตดิ 3(3-0-6) 
HPY256 จิตวิทยาการสื่อสารในโลกยุคใหม่ 3(3-0-6) 
HPY334 จิตวิทยาครอบครัว     3(3-0-6) 
HPY350 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(3-0-6) 
HPY351 จิตวิทยาอปกต ิ 3(3-0-6) 
HPY352 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และวัยกลางคน 3(3-0-6) 
HPY354 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 
HPY355 จิตวิทยาความผาสุก 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY450 จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
HPY451 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
HPY452 การปรึกษาครอบครัว 3(3-0-6) 
HPY453 จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด     3(3-0-6) 
HPY454 การปรับพฤติกรรม 3(3-0-6) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า      7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจาก  2  กลุ่มวิชาต่อไปนี ้  
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY466 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาจิตวิทยา 1(45) 
HPY468 สหกิจศึกษาสาขาวชิาจิตวิทยา 6(640) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY465 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาจิตวิทยา 2(90) 
HPY467 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาจติวิทยา       5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ  
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร              ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative 
Innovation 
                                                                                             
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่รักการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาอย่างมีศิลปะ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักรู้ต่อจริยธรรมของการสื่อสาร มีภาวะผู้น า   และมีเจตคติที่ดีต่อการ

สร้างสรรค์ภาษา 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจต่อภาษาไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงบูรณาการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน อาชีพอิสระ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาหรือเทียบเท่า 
  2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ

กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 46 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้นเลือก 37 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                       จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
    

 การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                        จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                      จ านวนไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                                           บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HTH105 การเขียนเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
HTH109 ลักษณะภาษาไทย    3(3-0-6) 
HTH110 พื้นฐานวรรณกรรมไทย    3(3-0-6) 
HTH111 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการสื่อสาร   2(2-0-4) 
HTH113 การฟังอย่างมีวิจารณญาณ   2(1-2-3) 
HTH201 การพูดในที่ชุมชน    3(2-2-5) 
HTH212 จริยธรรมและกฎหมายเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
HTH213 วรรณกรรมวิจารณ์    3(2-2-5) 
HTH303 การอ่านเชิงวิพากษ ์    3(2-2-5) 
HTH316 ศิลปะการออกแบบสรา้งสรรค์เพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
HTH317 ภาษากับวฒันธรรม   2(2-0-4) 
HTH325 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   2(2-0-4) 
HTH331 วรรณกรรมเพื่อนวัตกรรม     3(2-2-5) 
HTH339 วรรณกรรมอาเซียนปริทัศน์    2(2-0-4) 
HTH413 การพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทยและวรรณกรรมเพื่อการสื่อสาร                3(2-2-5) 
HTH414 การวิจัยภาษาไทย     3(2-2-5) 
HTH415 การสัมมนาการใช้ภาษาไทย   3(2-2-5) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                      เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HTH101 ส านวนไทยและหลักการอ่านการเขียนค าไทย     2(2-0-4) 
HTH102 กวีนิพนธไ์ทย   3(2-2-5) 
HTH103 ภาษาไทยธุรกิจ   3(3-0-6) 
HTH107 ศิลปะการพสิูจน์อักษร   2(1-2-3) 
HTH108 อวัจนสารเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
HTH112 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานส านักงาน   2(1-2-3) 
HTH202 การพูดเพื่อสาระบนัเทิง   2(1-2-3) 
HTH203 การอ่านตีความ   2(1-2-3) 
HTH204 การเขียนสารคด ี   2(1-2-3) 
HTH205 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการแสดง   2(1-2-3) 
HTH206 ศิลปะการน าเสนอผ่านสื่อผสม   3(2-2-5) 
HTH207 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์   2(1-2-3) 
HTH208 ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร ์   3(3-0-6) 
HTH209 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย   3(3-0-6) 
HTH210 คีตวรรณกรรมไทย   2(2-0-4) 
HTH211 วรรณกรรมร่วมสมัย    2(2-0-4) 
HTH214 เทคนิคการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานส านักงาน   3(2-2-5) 
HTH215 ลักษณะภาษาไทยปัจจุบนั   2(1-2-3) 
HTH216 การใช้ภาษาเพื่อกิจกรรมท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HTH217 เทคนิคการอบรม การประชุม และการจัดกิจกรรมพิเศษ   3(2-2-5) 
HTH218 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์   3(2-2-5) 
HTH219 เทคนิคการเขียนข่าว   3(2-2-5) 
HTH301 การฟังการพูดเพื่อใช้ในงานธุรกิจ   2(1-2-3) 
HTH302 การพูดเป็นหมู่คณะ   2(1-2-3) 
HTH304 การอ่าน การเขียนเชิงธุรกิจ   3(2-2-5) 
HTH305 การเขียนบันเทิงคด ี   3(2-2-5) 
HTH308 การเขียนบท   2(1-2-3) 
HTH311 การเขียนเชิงวารสารศาสตร ์   2(1-2-3) 
HTH313 การเขียนวรรณกรรมภาพ   2(1-2-3) 
HTH315 การพิจารณาตน้ฉบบั   2(1-2-3) 
HTH318 ภาษาและวัฒนธรรมประชานิยม   3(3-0-6) 
HTH321 วรรณกรรมเอกของไทย   2(2-0-4) 
HTH322 นาฏวรรณกรรม   2(1-2-3) 
HTH323 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   2(2-0-4) 
HTH324 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   2(2-0-4) 
HTH326 วรรณกรรมเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร   2(2-0-4) 
HTH327 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)   2(2-0-4) 
HTH328 วรรณกรรมสุนทรภู่   2(2-0-4) 
HTH329 วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชติชิโนรส   2(2-0-4) 
HTH334 คติชนวิทยาร่วมสมัย   3(2-2-5) 
HTH336 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสือ่ดิจิทัลและสื่อผสม   3(2-2-5) 
HTH337 การรู้เท่าทันสื่อ   3(2-2-5) 
HTH338 ภูมิปัญญาไทยสรา้งสรรค ์   2(1-2-3) 
HTH340 วรรณกรรมกับสังคมไทย   3(3-0-6) 
HTH401 การเขียนเชิงสร้างสรรค์   2(1-2-3) 
HTH402 การเขียนและการพูดทางวิทยุกระจายเสียง  และวิทยโุทรทัศน์   3(2-2-5) 
HTH403 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน   3(2-2-5) 
HTH404 การสัมภาษณ์ในงานสื่อสารมวลชน   3(2-2-5) 
HTH405 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
HTH406 การสื่อสารด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ   2(1-2-3) 
HTH408 ภาษากับสังคม   2(2-0-4) 
HTH409 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ   2(2-0-4) 
HTH410 ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย   2(2-0-4) 
HTH421 การสัมมนาวรรณกรรมไทยร่วมสมัย   2(1-2-3) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า   7 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HTH424 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อนวตักรรมการสื่อสาร   1(45) 
HTH425 สหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร   6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

 ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ  
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์                                           ปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Arts Program in Music  
                                                                                               
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฏี เนื้อหา สาระของดนตรี เพื่อเป็นพื้นฐานใน

การสร้างสรรค์งานดุริยางคศิลป์ และการประกอบอาชีพได้  
3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้  ไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาอาชีพได้ 
 4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ทางดุริยางคศิลป์ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 1. เป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษามั ธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบ เท่ า  และใ ห้ เป็น ไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  
 2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี พ.ศ. 2557   
 3. สามารถปฎิบัติเครื่องดนตรีได้หนึ่งชิ้น  
 4. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ

กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน                                              บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                    จ านวนไมน่้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  48 หน่วยกิต 

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก                         24 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเอก                                                                                        ไม่น้อยกวา่ 21 หน่วยกิต 

 2.3.1 กลุ่มวิชาเอก                                               บังคับเรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
 2.3.2 กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์ 5 หน่วยกิต 
 2.3.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1. วิชาแกน บังคับเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU234 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงศตวรรษที่ 20  3(3-0-6) 
HMU235 ประวัติและพัฒนาการดนตรีตะวันตกในสมัยปัจจุบนั  3(3-0-6) 
    2.2. วิชาเฉพาะด้าน       หน่วยกิต 
 2.2.1. กลุ่มวิชาบังคับ                                            บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต     
 2.2.1.1. ภาคทฤษฎี                                   บังคับเรียนบังคับเรียนไม่น้อยกว่า          24      
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU201 หลักการอ่านโน้ตและจังหวะ               3(2-2-5) 
HMU202 หลักโสตทักษะ        3(2-2-5) 
HMU203 ทฤษฎีดนตรีสากล 1  3(3-0-6) 
HMU204 ทฤษฎีดนตรีสากล 2  3(3-0-6) 
HMU236 หลักการประพันธ์เพลงเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HMU301 คอมพิวเตอร์ดนตรีข้ันพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HMU312 การผลิตผลงานดนตรีเชิงพาณชิย์ 1  3(2-2-5) 
HMU313 การผลิตผลงานดนตรีเชิงพาณชิย์ 2  3(2-2-5) 
                  2.2.1.2  ภาคปฏิบัติ  บังคับเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า    24      หน่วยกิต 

ก. ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มปฏิบัติต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว จ านวนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
 กลุ่มปฏิบัติเครื่องลมไม ้   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU111 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1   2(0-4-2) 
HMU112 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2  2(0-4-2) 
HMU113 ปฏิบัติเครื่องลมไม ้3    2(0-4-2) 
HMU114 ปฏิบัติเครื่องลมไม ้4    2(0-4-2) 
HMU115 ปฏิบัติเครื่องลมไม ้5    2(0-4-2) 
HMU116 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6  2(0-4-2)    

   กลุ่มปฏิบัติเครื่องทองเหลือง         
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU121 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1   2(0-4-2) 
HMU122 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2  2(0-4-2) 
HMU123 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3   2(0-4-2) 
HMU124 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4   2(0-4-2) 
HMU125 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5   2(0-4-2)                       
HMU126 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6  2(0-4-2)                
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                     กลุ่มปฏิบัติเครื่องสายสากล   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU131 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1  2(0-4-2) 
HMU132 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2   2(0-4-2) 
HMU133 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3   2(0-4-2) 
HMU134 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4  2(0-4-2) 
HMU135 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5    2(0-4-2) 
HMU136 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6   2(0-4-2) 

 กลุ่มปฏิบัติกตีาร์   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU141 ปฏิบัติกีตาร์ 1  2(0-4-2) 
HMU142 ปฏิบัติกีตาร์ 2  2(0-4-2) 
HMU143 ปฏิบัติกีตาร ์3  2(0-4-2) 
HMU144 ปฏิบัติกีตาร์ 4  2(0-4-2) 
HMU145 ปฏิบัติกีตาร์ 5   2(0-4-2) 
HMU146 ปฏิบัติกีตาร ์6  2(0-4-2) 

 กลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU151 ปฏิบัติเปียโน 1  2(0-4-2) 
HMU152 ปฏิบัติเปียโน 2  2(0-4-2) 
HMU153 ปฏิบัติเปียโน 3   2(0-4-2) 
HMU154 ปฏิบัติเปียโน 4  2(0-4-2) 
HMU155 ปฏิบัติเปียโน 5   2(0-4-2) 
HMU156 ปฏิบัติเปียโน 6  2(0-4-2) 

 กลุ่มปฏิบัติขบัร้องสากล   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU161 ปฏิบัติขับร้องสากล 1  2(0-4-2) 
HMU162 ปฏิบัติขับร้องสากล 2  2(0-4-2) 
HMU163 ปฏิบัติขับร้องสากล 3    2(0-4-2) 
HMU164 ปฏิบัติขับร้องสากล 4  2(0-4-2)             
HMU165 ปฏิบัติขับร้องสากล 5   2(0-4-2)            
HMU166 ปฏิบัติขับร้องสากล 6  2(0-4-2) 

 กลุ่มปฏิบัติเครื่องกระทบ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU171 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1   2(0-4-2) 
HMU172 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2  2(0-4-2) 
HMU173 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3  2(0-4-2) 
HMU174 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4  2(0-4-2) 
HMU175 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5   2(0-4-2) 
HMU176 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6   2(0-4-2) 



คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 201 

 กลุ่มปฏิบัติกตีาร์เบส   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU181 ปฏิบัติกีตาร์เบส 1     2(0-4-2)   
HMU182 ปฏิบัติกีตาร์เบส 2   2(0-4-2)   
HMU183 ปฏิบัติกีตาร์เบส 3   2(0-4-2)   
HMU184 ปฏิบัติกีตาร์เบส 4    2(0-4-2)   
HMU185 ปฏิบัติกีตาร์เบส 5   2(0-4-2)   
HMU186 ปฏิบัติกีตาร์เบส 6 2(0-4-2)   

 ข. กลุ่มปฏิบัติเพิ่มเติม จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
ผู้ที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ดให้เรียนปฏิบัติเปียโน 1 และปฏิบัติเปียโน 2 ผู้ที่เรียนกลุ่มปฏิบัติ
คีย์บอร์ดให้เลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุ่มปฏิบัติเครื่องดนตรี อ่ืนๆ เพียงกลุ่มเดียวในรายวิชาปฏิบัติระดับ 1 
และระดับ 2 

 ค. กลุ่มปฏิบัติรวมวงเพียงกลุ่มเดียว จ านวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต     
 กลุ่มปฏิบัติรวมวงเล็ก   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU191 ปฏิบัติรวมวงแบบป๊อปปลู่าร ์    2(0-4-2) 
HMU192 ปฏิบัติรวมวงแบบสตริง-คอมโบ  2(0-4-2) 
HMU193 ปฏิบัติรวมวงแบบร่วมสมัย  2(0-4-2) 
HMU194 ปฏิบัติรวมวงแบบแจ๊ส  2(0-4-2) 
   กลุ่มปฏิบัติรวมวงใหญ ่   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU105 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 1  2(0-4-2) 
HMU106 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 2   2(0-4-2) 
HMU107 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 3   2(0-4-2) 
HMU108 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 4   2(0-4-2) 

 กลุ่มปฏิบัติขบัร้องประสานเสียง   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU406 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1  2(0-4-2) 
HMU407 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2  2(0-4-2) 
HMU408 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 3  2(0-4-2) 
HMU409 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 4  2(0-4-2) 
  2.2.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 2.2.2.1 ภาคทฤษฎี   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU207 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรตีะวันตก  3(3-0-6) 
HMU208 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส  3(3-0-6) 
HMU225 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีแจ๊สและป๊อปปูลาร์  3(3-0-6) 
HMU226 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับการขับร้องประสานเสียง  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU227 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิต  3(3-0-6) 
HMU230 การประพันธ์ 1   3(3-0-6) 
HMU231 การประพันธ์ 2   3(3-0-6) 
HMU232 การประพันธ์ 3   3(3-0-6) 
HUM237 หลักคีตปฏิภาณแบบแจส๊  3(2-2-5)       

    2.2.2.2  ภาคดนตรีศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU209 ประวัติดนตรีแจ๊ส  3(3-0-6) 
HMU210 ดนตรีวิจักษ ์  3(3-0-6) 
HMU211 การอ านวยเพลงเบื้องตน้  2(1-2-3) 
HMU212 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวนัตก  3(3-0-6) 
HMU213 มานุษยวทิยาทางดนตร ี  3(3-0-6) 
HMU214 หลักการโยธวาทิต   3(3-0-6) 
HMU217 การอ านวยเพลงวงโยธวาทิต  3(2-2-5) 
HMU218 การบริหารวงโยธวาทิต  3(3-0-6) 
HMU219 เครื่องกระทบส าหรับวงโยธวาทติ  3(2-2-5) 
HMU221 ดนตรีร่วมสมัย   3(3-0-6) 
HMU222 ดนตรีอาเซียนร่วมสมัย  3(3-0-6) 
HMU223 โอเปร่าและละครเพลง   3(3-0-6) 
HMU224 ปรัชญาของดนตรี  3(3-0-6) 
HMU233 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์  3(3-0-6) 
HMU238 ประวัติเพลงไทยร่วมสมัย  3(3-0-6) 

      2.2.2.3 ภาคดนตรีเชิงธุรกิจและเทคโนโลย ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU303 ปฏิบัติการบนัทึกเสียงดนตรี 1  3(2-2-5) 
HMU304 ปฏิบัติการบนัทึกเสียงดนตรี 2  3(2-2-5) 
HMU305 อุตสาหกรรมการดนตรีเบื้องต้น  3(2-2-5) 
HMU306 การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ  3(2-2-5) 
HMU307 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม  3(2-2-5) 
HMU310 การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตร ี  3(2-2-5) 
HMU311 การจัดการวงดนตร ี  3(3-0-6) 
HMU314 เทคโนโลยดีนตรี 1  3(2-2-5) 
HMU315 เทคโนโลยดีนตรี 2  3(2-2-5) 
HMU316 การติดตั้งและการใช้ระบบเครื่องเสียงส าหรับการจัดงาน  3(2-2-5) 
    2.3 กลุ่มวิชาเอก บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่นอ้ยกว่า 21 หน่วยกิต 

  2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU216 จิตวิทยาการสอนดนตรีทัว่ไป  3(2-2-5) 
HMU239 วิธีและเทคนิคการสอนดนตรีในสถานประกอบการเอกชน     3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
HMU240 ดนตรีวงโยธวาทิต  3(2-2-5) 

  2.3.2 กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์ 5 หน่วยกิต 
    

HMU410 การน าเสนอผลงานทางดนตรีรายบุคคล  5(0-10-5) 
 2.3.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ  
7 หน่วยกิต 

 เลือกเรียน จากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU411 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาดุริยางคศิลป์  1(45) 
HMU413 สหกิจศึกษาสาขาวชิาดุริยางคศลิป ์  6(640) 

 ข. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาดุริยางคศิลป์  2(90) 
HMU414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาดุริยางคศิลป์  5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Arts Program in English  
                                                                                               
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระดับสากลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาอาชีพได้ 
 4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ

กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 1    3(3-0-6) 
HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น   3(2-2-5) 
HEN123 การฟังและพูดภาษาอังกฤษในบริบทสากล   3(2-2-5) 
HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HEN132 การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง   3(3-0-6) 
HEN200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
HEN201 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
HEN203 วากยสัมพันธ์อังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HEN242 การเขียนอนุเฉท   3(3-0-6) 
HEN340 การเขียนจดหมายโต้ตอบภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
HEN351 วรรณคดีเบื้องต้น   3(3-0-6) 
HEN361 การแปลเบื้องต้น   3(3-0-6) 
HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ   3(3-0-6) 
HEN389 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
HTH105 การเขียนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
MGM202 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  3(3-0-6) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 2  3(3-0-6) 
HEN180 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21   3(2-2-5) 
HEN181 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น   3(3-0-6) 
HEN224 การน าเสนองานภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
HEN230 การอ่านภาษาอังกฤษระดับสงู  3(3-0-6) 
HEN253 วรรณคดีส าหรับเด็ก  3(3-0-6) 
HEN271 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ  2(90) 
HEN280 ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  3(3-0-6) 
HEN281 ภาษาอังกฤษในงานบริการ    3(3-0-6) 
HEN282 ภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
HEN287 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1  3(3-0-6) 
HEN293  ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและงานส านักงาน 1  3(3-0-6) 
HEN305 อรรถศาสตร์   3(3-0-6) 
HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง  3(2-2-5) 
HEN326 ภาษาพูดทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
HEN341 การเขียนความเรียง  3(3-0-6) 
HEN352 ภูมิหลังวรรณคดีตะวันตก  3(3-0-6) 
HEN353 กวีนิพนธ์เบื้องตน้  3(3-0-6) 
HEN358 วรรณกรรมกับสังคม  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN380 โครงงานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ            3(2-2-5) 
HEN381 สัมมนาโครงงานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ   3(2-2-5) 
HEN384 ภาษาอังกฤษในสื่อประสม  3(3-0-6) 
HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผา่นการแสดง  3(2-2-5) 
HEN388 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2   3(3-0-6) 
HEN392 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน  3(2-2-5) 
HEN394  ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและงานส านักงาน 2  3(3-0-6) 
HEN404 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2  3(3-0-6) 
HEN406 สรวิทยาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
HEN407 วัจนปฏบิัติศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสงัคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
HEN413 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
HEN426 ภาษาอังกฤษในพิธีการและกิจกรรมพิเศษ  3(2-2-5) 
HEN427 การอภิปรายและการโตว้าทีภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
HEN434 การอ่านเพื่อความเข้าใจความคดิเห็นและเจตคติ  3(3-0-6) 
HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
HEN445 การเขียนเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
HEN452 ร้อยแก้วเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HEN453 การละครตะวันตกเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HEN454 วรรณคดีอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
HEN455 วรรณคดีอังกฤษ 2   3(3-0-6) 
HEN456 วรรณคดีอเมริกัน 1   3(3-0-6) 
HEN457 วรรณคดีอเมริกัน 2  3(3-0-6) 
HEN458 วรรณกรรมของเช็กสเปียร์  3(3-0-6) 
HEN459 วรรณกรรมเอเชีย  3(3-0-6) 
HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ  3(3-0-6) 
HEN496 ภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมไทยศึกษา  3(3-0-6) 
HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในสถานการณ์หลากหลาย  3(3-0-6) 
HEN498 การศึกษาอิสระ  3(250) 
HEN499 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ    3(250) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง   ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN474 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ  1(45) 
HEN475 สหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ     2(90) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ  ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง    ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts 
                                                                                             
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. มีความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ที่เอ้ือต่อศิลปะการแสดง เพื่อให้มีความเข้าใจในศาสตร์แต่ละศาสตร์ร่วมกัน 
2. มีความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง ทั้งประวัติศิลปะการแสดงไทย ประวัติศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 

ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตก ประวัติศิลปะการแสดงร่วมสมัย และประวัติวรรณกรรมการละคร 
 3. มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีศิลปะการแสดง องค์ประกอบทางศิลปะการแสดง การออกแบบเพื่อการ
แสดง และวิวัฒนาการของการคิดของศิลปะการแสดง 
 4. มีความรู้และความเข้าใจในทักษะปฏิบัติทางศิลปะการแสดง และสามารถถ่ายทอดออกมาได้ 
 5. มีการประยุกต์ศาสตร์ทางศิลปะการแสดง และการบริหารจัดการ 
 6. น าองค์ความรู้เพื่อสร้างศิลปะการแสดงนิพนธ์ และการน าเสนอผลงานทางศิลปะการแสดง 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  
 3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไมน่้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยมีสดัส่วนหน่วยกิตแตล่ะหมวดวชิาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดงันี ้
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                               จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                              จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                      จ านวนไมน่้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มวิชาเอก                                                                         จ านวนไม่น้อยกวา่ 28 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้                              ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP101 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) 
HPP102 ประวัติศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้                    ไม่น้อยกว่า                  60 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP103 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1 3(2-2-5) 
HPP104 ทักษะนาฏศิลป์สากล 1 3(2-2-5) 
HPP105 บูรณศิลป์การละคร 1  3(2-2-5) 
HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 
HPP107 จารีตและขนบการแสดง  2(1-2-3) 
HPP108 ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้าเพื่อการแสดง 3(2-2-5) 
HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น  3(2-2-5) 
HPP110 การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
HPP201 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2 3(2-2-5) 
HPP202 ทักษะนาฏศิลป์สากล 2  3(2-2-5) 
HPP203 บูรณศิลป์การละคร 2 3(2-2-5) 
HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง 2(1-2-3) 
HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์ 3(2-2-5) 
HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ 2(1-2-3) 
HPP207 กฎหมายลิขสิทธิ์ส าหรับศิลปะการแสดง  3(2-2-5) 
HPP208 สื่อนวัตกรรมการแสดง 3(2-2-5) 
HPP209 ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว 2(1-2-3) 
HPP210 การอนุรักษ์และจัดการงานทางศิลปะการแสดง 2(1-2-3) 
HPP211 เพลงและการละเล่นท้องถิ่น 3(2-2-5) 
HPP212 การแสดงศิลปะป้องกันตัว  3(2-2-5) 
HPP213 มหรสพและการละเล่นของหลวง 3(2-2-5) 
HPP214 ศิลปะการแสดงส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
HPP215 วาทศิลป์การแสดง 3(2-2-5) 
HPP216 จิตวิทยาเพื่อการแสดง   3(2-2-5) 
HPP217 ศิลปะการแสดงหุ่น    3(2-2-5) 
HPP218 พหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 
HPP219 โขน  3(2-2-5) 
HPP220 ละครไทย  3(2-2-5) 
HPP304 การเขียนบท       3(2-2-5) 
HPP305 การออกแบบเวทีทัศน์ 3(2-2-5) 
HPP306 การก ากับการแสดง 3(2-2-5) 
HPP307 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง      2(1-2-3) 
HPP309 สัมมนาด้านศิลปะการแสดง  3(2-2-5) 
HPP310 ศิลปะการแสดงเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP311 การน าเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดง  3(2-2-5) 
HPP312 การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์  3(2-2-5) 
HPP313 ศิลปะการแสดงบ าบัด  3(2-2-5) 

 2.3 กลุ่มวิชาเอก                       จ านวนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
 2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า               18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP301 ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง  3(2-2-5) 
HPP302  การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 3(2-2-5) 
HPP303 บูรณศิลป์การละครขั้นสูง   3(2-2-5) 
HPP308 การวิจารณ์งานศิลป์ 3(2-2-5) 
VLE311 การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 
VLE312 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 

 2.3.2 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ บังคับเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP401 รังสรรค์นิพนธ ์ 3(2-2-5) 
  2.3.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 โดยให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว  
 2.3.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  

 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 HPP402 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาศิลปะการแสดง   1(45) 
 HPP404 สหกิจศึกษาสาขาวชิาศลิปะการแสดง   6(640) 

 2.3.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP403 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง   2(90) 
HPP405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศลิปะการแสดง 5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ  ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
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หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป ์   ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts 
                                                                                             
 
จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมและชุมชน 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปกรรม 

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ และทักษะมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป 
5. สามารถสื่อสารและน าเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางศิลปกรรม 
6. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี 

           7. สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะได้ตามความถนัดและความสามารถ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกนบังคับเรียน                        ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  24 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต 

 2.3.1 กลุ่มวิชาเอก  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.3.2 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์  7 หน่วยกิต 
 2.3.3 กลุ่มวิชาปฏบิัติและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกนบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA108 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัตก  3(3-0-6) 
HVA109 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัออก  3(3-0-6) 
HVA114 สุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป ์  3(3-0-6) 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน                     บังคับเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                        บังคับเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA104 ทฤษฎีศิลปะ 1  3(2-2-5) 
HVA105 จิตรกรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA106 ประติมากรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA107 ภาพพิมพ์พื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA115 ทฤษฎีศิลปะ 2   3(2-2-5) 
HVA201 การวาดเส้น 1  3(2-2-5) 
HVA202 จิตรกรรมไทยพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA207 กายวิภาคส าหรับศิลปะ  3(2-2-5) 
HVA220 คอมพิวเตอร์อาร์ต  3(2-2-5) 
HVA221 การวาดเส้น 2  3(2-2-5) 
HVA222 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานทัศนศลิป์  3(2-2-5) 
HVA301 วาดเส้นสร้างสรรค ์  3(2-2-5) 
HVA305 ศึกษาศิลปะร่วมสมัย  3(2-2-5) 
HVA406 ศิลปะและธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA102 ภาพหุ่นนิ่ง  3(2-2-5) 
HVA110 เขียนแบบพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA112 การปั้น การหล่อ  3(2-2-5) 
HVA203 จิตรกรรมไทยประเพณ ี  3(2-2-5) 
HVA204 ภาพทิวทัศน ์  3(2-2-5) 
HVA205 ภาพคนเหมือน  3(2-2-5) 
HVA206 การระบายสีน้ า  3(2-2-5) 
HVA209 วัสดุและเทคนิคศลิปะ  3(2-2-5) 
HVA210 การออกแบบลวดลาย  3(2-2-5) 
HVA211 การวาดภาพประกอบ  3(2-2-5) 
HVA212 การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ  3(2-2-5) 
HVA213 ผลิตภัณฑ์พืน้บา้น  3(2-2-5) 
HVA214 การพิมพ์ภาพ  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA215 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น  3(2-2-5) 
HVA216 การออกแบบภาพพิมพ ์  3(2-2-5) 
HVA217 การพิมพ์นูน  3(2-2-5) 
HVA219 ศิลปะพืน้บา้น  3(2-2-5) 
HVA304 ทัศนศิลปส์ื่อสาร  3(2-2-5) 
HVA306 การน าเสนอผลงานศิลปะ  3(2-2-5) 
HVA308 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย  3(2-2-5) 
HVA310 ประติมากรรมไทย  3(2-2-5) 
HVA311 ประติมากรรมประยุกต ์  3(2-2-5) 
HVA312 ประติมากรรมโครงสร้าง  3(2-2-5) 
HVA313 ประติมากรรมตกแต่ง  3(2-2-5) 
HVA314 การออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ  3(2-2-5) 
HVA315 จิตรกรรมประยุกต์  3(2-2-5) 
HVA316 ภาพพิมพ์ประยุกต ์  3(2-2-5) 
HVA317 คอมพิวเตอร์กราฟิกข้ันสูง  3(2-2-5) 
HVA318  กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ ส าหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
HVA319  กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ ส าหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
HVA320 ความคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป ์  3(2-2-5) 
HVA407 ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะ  3(3-0-6) 

 2.3 กลุ่มวิชาวิชาเอก             บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่นอ้ยกว่า 23 หน่วยกิต 
       2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                      บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA208 การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์  3(2-2-5) 
HVA302 จิตรกรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
HVA303 ประติมากรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 2.3.2 กลุ่มวิชาศิลปะนิพนธ์ 7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA309 โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล  3(2-2-5) 
HVA401 ศิลปนิพนธ ์  4(2-4-6) 
 2.3.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่                  จ านวนไมน่้อยกว่า      7 หน่วยกิต 
        1. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA402 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาทัศนศิลป์  1(45) 
HVA403 สหกิจศึกษาสาขาวชิาทัศนศิลป ์  6(640) 
 2. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA404  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวชิาทัศนศิลป ์  2(90) 
HVA405  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาทัศนศิลป ์  5(450) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์   ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
                                                                                             
จุดประสงค์เฉพาะ 
             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต 
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม  
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่มีความซับซ้อน 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เคร่ืองมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูก 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  81 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  39 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  42 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน    
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6)       
HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
HPA103 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
HPA105 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิน่  3(3-0-6) 
HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA201 นโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ  3(3-0-6) 
HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล    3(3-0-6) 
HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5) 
HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
HPA403 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 1. เลือกเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA104 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
HPA107 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง    3(3-0-6) 
HPA215 การบริหารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  3(3-0-6) 
HPA304 หลักกฎหมายปกครอง    3(3-0-6) 
HPA310 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐแนวใหม่  3(3-0-6) 
HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
HPA414 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สงัคมวิทยา และจิตวทิยา  3(3-0-6) 
HPA415 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
HPA416 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
HPA417  กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์  3(3-0-6) 
HPA419  กฎหมายลักษณะพยานส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์  3(3-0-6) 
VLE301 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
VLE302 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2   3(3-0-6) 

 2. เลือกแขนง  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งเพียงแขนงวชิาเดียวให้ได้ จ านวนไมน่้อยกว่า                   24 หน่วยกิต 
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 ก. แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการเชงิกลยุทธ์  
 บังคับแขนง    9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA208 ระบบบริหารราชการไทย  3(3-0-6) 
HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
HPA335 การบริหารโครงการสาธารณะ   3(3-0-6) 

 เลือกแขนง  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA209 การจัดการภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA307 การตลาดภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA308 นิเวศน์วิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร ์  3(3-0-6) 
HPA312 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยัง่ยืน  3(3-0-6) 
HPA313 การสื่อสารทางการเมือง  3(3-0-6) 
HPA412 การจัดการสาธารณภัย  3(3-0-6) 
HPA420 ปัญหาพิเศษทางนโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA422 ประชาธิปไตยกับการมสี่วนร่วม  3(3-0-6) 
 ข. แขนงวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่และการบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
 บังคับแขนง     9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA216 ภาวะผูน้ าและภาวะผู้ตาม  3(3-0-6)                
HPA217 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA336 การวางแผนและสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  3(3-0-6) 
 เลือกแขนง  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA204 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล  3(3-0-6) 
HPA311 การบริหารงานยตุิธรรม  3(3-0-6) 
HPA337 การจัดการความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
HPA338 การบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA339 การบริหารงานภาครัฐในภาวะวกิฤต  3(3-0-6) 
HPA404 การบริหารส านักงาน  3(3-0-6) 
HPA410 การบริหารผลการปฏบิัติงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA411 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  3(3-0-6) 
HPA423 พนักงานสัมพนัธ ์  3(3-0-6) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

                    ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA401 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์        1(45) 
HPA406 สหกิจศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์      6(640) 
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 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA402 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์                                      1(45) 
HPA407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                                       5(540) 

  2.2.3 กลุ่มโครงการพิเศษ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์        6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดย ไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวด
วิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
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หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561)      ปริญญาตรี 4 ปี 
Bachelor  of  Laws  Program  
                                                                                             
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกรับใช้สังคมส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางกฎหมายอย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้
อย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมาย 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาและค้นคว้าความรู้ เพื่อน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงและ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมได้ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ

กลุ่มวิชา ดังนี้ 
 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    136 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จ านวนไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ      80 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก      14 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       จ านวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จ านวนไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                     จ านวนไม่น้อยกว่า    94 หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                                            บังคับเรียนไม่น้อยกว่า    80 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW102 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป  3(3-0-6) 
HLW103 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  3(3-0-6) 
HLW104 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW105 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย  3(3-0-6) 
HLW201 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  2(2-0-4) 
HLW202 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
HLW203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้  3(3-0-6) 
HLW210 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท สมาคม และมูลนิธิ  2(2-0-4) 
HLW211 กฎหมายอาญา  1  3(3-0-6) 
HLW212 กฎหมายอาญา  2  3(3-0-6) 
HLW214 กฎหมายภาษีอากร  3(3-0-6) 
HLW215 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6) 
HLW216 เอกเทศสัญญา 2  3(3-0-6) 
HLW217 เอกเทศสัญญา 3  3(3-0-6) 
HLW218 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2(2-0-4) 
HLW301 กฎหมายลักษณะครอบครัว  2(2-0-4) 
HLW302 กฎหมายลักษณะมรดก  2(2-0-4) 
HLW303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  2(2-0-4) 
HLW304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  2(2-0-4) 
HLW305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 
HLW306 กฎหมายลักษณะพยาน  3(3-0-6) 
HLW307 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6) 
HLW308 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  2(2-0-4) 
HLW309 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  3(3-0-6) 
HLW401 ประวัติศาสตร์กฎหมาย  2(2-0-4) 
HLW402 นิติปรัชญา  2(2-0-4) 
HLW403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  2(2-0-4) 
HLW404 วิธีการทางนิติศาสตร์  2(1-2-3) 
HLW405 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย  3(3-0-6) 
HLW406 สัมมนาทางกฎหมาย  3(2-2-5) 
HLW407 กฎหมายล้มละลาย  2(2-0-4) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า   14 หน่วยกิต 

 เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งหรือหลายกลุ่มวิชารวมกัน  
 1. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW310 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
HLW311 สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพ  2(2-0-4) 
HLW312 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
HLW314 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
HLW315 กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธิส่วนบุคคล  2(2-0-4) 
HLW316 กฎหมายเก่ียวกับการบริการสาธารณะและองค์การมหาชน  2(2-0-4) 
HLW317 กฎหมายการคลัง  2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW318 กฎหมายภาษีทรัพย์สนิ  2(2-0-4) 
HLW319 สัญญาของรัฐ  2(2-0-4) 
 2. กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW321 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  3(3-0-6) 
HLW323 กฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  3(3-0-6) 
HLW324 กฎหมายศุลกากร  3(3-0-6) 
HLW325 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน  3(3-0-6) 
HLW326 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน  3(3-0-6) 
HLW327 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ  3(3-0-6) 
 3. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW322 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
HLW329 กฎหมายพาณิชย์นาวี  3(3-0-6) 
HLW331 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
HLW333 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
HLW334 กฎหมายประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 
HLW350 กฎหมายระหว่างประเทศในทางมหาชน  3(3-0-6) 
HLW351 กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน  2(2-0-4) 
 4. กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW336 กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  3(3-0-6) 
HLW337 นิติเวชวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
HLW338 การบริหารกระบวนการยุติธรรม  3(3-0-6) 
HLW339 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  3(3-0-6) 
HLW340 การสืบสวนและสอบสวน  3(3-0-6) 
HLW413 การว่าความและการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย  3(2-2-5) 
 5. กลุ่มวิชากฎหมายเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW341 กฎหมายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน  2(2-0-4) 
HLW343 กฎหมายประกันสังคม  3(3-0-6) 
HLW344 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  2(2-0-4) 
HLW345 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  2(2-0-4) 
HLW346 กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
HLW347 กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า  2(2-0-4) 
HLW348 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และศลิปวฒันธรรม  3(3-0-6) 
HLW352 กฎหมายสิทธิสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศ  3(3-0-6) 
HLW353 กฎหมายเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ  3(3-0-6) 
HLW354 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
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 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่                         

 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW408 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  1(45) 
HLW409 สหกิจศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW410 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิติศาสตร์  2(90) 
HLW411 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิติศาสตร์  5(450) 

 2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW412 โครงงานพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์                                 6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      จ านวนไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Faculty of Science and Technology) 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์                   ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
Bachelor of Science Program in Home Economics 
                                                                                             
 
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามของไทย 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสมรวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

ได้อย่างเหมาะสม 
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 

หนึ่งภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงาน รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.  ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
3.  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้  
จ านวนหน่วยกิตรวม รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    139 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน  18 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  19 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเฉพาะ  59 หน่วยกิต 
 2.3.1  วิชาเฉพาะบังคับ  29 หน่วยกิต 
 2.3.2  วิชาเฉพาะเลือก  30 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 



 

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

225 

การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป    1(0-3-2) 
SCH102 เคมีทั่วไป    3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-3-2) 
SMS103 หลักสถิติ   3(3-0-6) 
SMS306 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย   3(3-0-6) 
SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป   3(3-0-6) 
SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป   1(0-3-2) 

 2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
  จ านวนไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
SHE101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์   3(3-0-6) 
SHE108 บริโภคศึกษา   2(2-0-4) 
SHE301 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร ์   2(1-2-3) 
SHE305 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
SHE405 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร ์   3(2-2-5) 
SIT103 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานอาชีพคหกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต 
 2.3.1 วิชาเฉพาะบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE102 หลักศิลปะและการประยุกต ์    3(2-2-5) 
SHE103 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย    3(2-2-5) 
SHE104 การจัดดอกไม้สดและใบตอง      3(2-2-5) 
SHE105 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน     3(2-2-5) 
SHE106 อาหารและโภชนาการ       3(2-2-5) 
SHE205 การแกะสลักผักและผลไม้    3(2-2-5) 
SHE206 สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพอาหาร  3(2-2-5) 
SHE326 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรมศาสตร์   2(1-2-3) 
SHE415 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม     3(2-2-5) 
SHE416 พัฒนาการครอบครัวและอนามยัเจริญพันธุ์   3(3-0-6) 

 2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE107 อาหารไทย   3(2-2-5) 
SHE201 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
SHE203 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร   3(2-2-5) 
SHE302 การถนอมอาหาร   3(2-2-5) 
SHE303 พัฒนาการเด็กและการอบรมเลีย้งดู     3(2-2-5) 
SHE304 ขนมอบและการแต่งหนา้เค้ก    3(2-2-5) 
SHE306 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร   3(2-2-5) 
SHE307 โภชนบ าบัด   3(2-2-5) 
SHE308 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ   3(2-2-5) 
SHE309 การค้นคว้าทดลองทางคหกรรมศาสตร ์   3(2-2-5) 
SHE312 อาหารฮาลาล   3(2-2-5) 
SHE313 อาหารเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 
SHE314 อาหารแนวใหม่   3(2-2-5) 
SHE316 ไอศกรีมและผลิตภัณฑน์ม   3(2-2-5) 
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร   3(2-2-5) 
SHE322 อาหารและโภชนาการส าหรับผูสู้งอายุ   3(2-2-5) 
SHE323 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น   3(2-2-5) 
SHE324 อาหารประจ าถิ่น   3(2-2-5) 
SHE325 อาหารผสานวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
SHE406 ขนมไทยและอาหารว่าง   3(2-2-5) 
SHE408 การพัฒนาที่อยู่อาศัย   3(2-2-5) 
SHE409 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า   3(2-2-5) 
SHE410 การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหาร   3(2-2-5) 
SHE411 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์   3(2-2-5) 
SHE413 อาหารนานาชาติ                              3(2-2-5) 
SHE414 ศิลปะงานใบตอง    3(2-2-5) 

 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE402 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์                                         1(45) 
SHE404 สหกิจศึกษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์                                         6(640) 

 2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                                        2(90) 
SHE403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                 5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
Bachelor of Science  Program in Information Technology  
                                                                                            
 
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี คุณธรรม จริยธรรม ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ 
สังคม 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และ ความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องต่อความต้องการของ 
ท้องถิ่น  

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. ให้เป็นไปตามมติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและ 
แต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 

 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    124 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน 9 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน 51 หน่วยกิต 
 - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 21 หน่วยกิต 
 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเลือก 21 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT101 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 
SIT341 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
SMS112 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 2.2 วิชาเฉพาะด้านวิชาด้าน  51 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากแขนงวิชาใดแขนงวิชาเพียงแขนงวชิาเดียว   

 ก. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT105 จรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
SIT216 การจัดการฐานข้อมูล   3(2-2-5) 
SIT316 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(2-2-5) 

 - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานประยุกต ์  21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT212 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 
SIT213 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล   3(2-2-5) 
SIT218 หลักการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์   3(2-2-5) 
SIT319 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

 SIT333 การเรียนรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชป้ัญหาเป็นส าคัญ  3(3-0-6) 
SIT344 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3(2-2-5) 
SIT410 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(0-6-3) 

 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT104 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 
SIT205 การออกแบบเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
SIT206 เทคโนโลยีเวบ็   3(2-2-5) 
SIT304 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
SIT329 เทคโนโลยีคลาวด์   3(2-2-5) 

 - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT102 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม   3(2-2-5) 
SIT207 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม   3(2-2-5) 

 ก. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดยี    
 - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT105 จรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT213 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล   3(2-2-5) 
SIT316 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(2-2-5) 

 - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประยุกต ์  21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT202 องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานมลัติมีเดีย   3(2-2-5) 
SIT203 การวาดภาพเบื้องตน้   3(2-2-5) 
SIT204 การออกแบบกราฟิก    3(2-2-5) 
SIT301 การออกแบบและพัฒนางานแอนิเมชัน   3(2-2-5) 
SIT320 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย   3(2-2-5) 
SIT333 การเรียนรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชป้ัญหาเป็นส าคัญ  3(3-0-6) 
SIT410 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(0-6-3) 

 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT104 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 
SIT201 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม   3(2-2-5) 
SIT206 เทคโนโลยีเวบ็   3(2-2-5) 
SIT339 การสร้างภาพระบบดิจิทัล       3(2-2-5) 
SIT401 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ   3(2-2-5) 

 - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT102 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม   3(2-2-5) 
SIT338 การสร้างงานเสมือนจริง   3(2-2-5) 

 2.3 กลุ่มวิชาเลือก       
 ให้เลือกเรียนจากแขนงวิชาใดวชิาหนึ่ง เพียงแขนง

วิชาเดียว 
  

21 
 

หน่วยกิต 
 ก. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT208 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   3(2-2-5) 
SIT209 เครือข่ายไร้สาย   3(2-2-5) 
SIT217 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 
SIT306 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ   3(2-2-5) 
SIT311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ   3(2-2-5) 
SIT312 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
SIT314 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 
SIT315 เทคโนโลยสีารสนเทศและการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
SIT318 การวิจัยด าเนนิงาน   3(2-2-5) 
SIT320 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย   3(2-2-5) 
SIT323 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย    3(2-2-5) 
SIT325 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT326 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
SIT331 แนวคิดระบบปฏิบตัิการ   3(2-2-5) 
SIT334 การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่   3(2-2-5) 
SIT335 การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ    3(2-2-5) 
SIT336 การบ ารุงรักษาและซ่อมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
SIT337 การประเมินสมรรถนะของระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 
SIT345 สารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจ    3(2-2-5) 
SIT411 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
SIT412 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นสมาร์ทโฟน   3(2-2-5) 

 ข. แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT214 การออกแบบและพัฒนาสื่อบนเว็บ   3(2-2-5) 
SIT302 การสร้างการ์ตูน   3(2-2-5) 
SIT305 คอมพิวเตอร์กราฟิก    3(2-2-5) 
SIT309 การออกแบบและสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน   3(2-2-5) 
SIT310 การท าเทคนิคพิเศษ   3(2-2-5) 
SIT326 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
SIT327 หลักการตัดต่อภาพดิจิตอล    3(2-2-5) 
SIT330 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  3(2-2-5) 
SIT332 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานมลัติมีเดีย   3(2-2-5) 
SIT340 การออกแบบสารสนเทศเพื่องานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  3(2-2-5) 
SIT342 ระบบการจัดการสารสนเทศมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 
SIT402 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  3(2-2-5) 
SIT413 การสื่อสารทางเสียงและภาพ  3(2-2-5) 
SIT414 การออกแบบและการพัฒนาเกมเบื้องต้น   3(2-2-5) 

 2.4  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   
 ก. กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT408 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1(45) 
SIT409 สหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  6(640) 

 ข. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT328 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท้องถิ่น  1(45) 
SIT406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  2(90) 
SIT407 ฝึกประสบการณ์สาขาวิชาชพีสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  5(450) 
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3.หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดบัอนปุริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวชิาไมน่้อยกว่า 90 หนว่ยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต  
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หลักสูตวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์   ปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Science Program in Computer Science 
                                                                                          

  
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และ
งานวิจัย ในภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการบริการจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ และ

สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวทางด้าน

เทคโนโลยี  
7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ดี 
8. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมการท างาน 

9. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
รวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม 

10. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้ 
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     
พ.ศ. 2557 

3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ

กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   133 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน จ านวนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    
 2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  13 หน่วยกิต 
 2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  12 หน่วยกิต 
 2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15 หน่วยกิต 
 2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  12 หน่วยกิต 
 2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  6 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 2.4 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    
การจัดการเรียนการสอน 30 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1   3(3-0-6) 
SMS108 สถิติวิเคราะห์ 1    3(3-0-6) 
SMS203 ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้   3(3-0-6) 
SMS303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย    3(3-0-6) 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน 58 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จ านวน 13 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS215 ความมั่นคงของระบบเครือข่ายและสารสนเทศ   3(2-2-5) 
SCS332 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
SCS343 หลักการให้บริการคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร   3(2-2-5) 
SCS408 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1   1(0-3-1) 
SCS409 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   3(0-6-3) 

 2.2.2  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                          จ านวน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3(2-2-5) 
SCS205 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ   3(2-2-5) 
SCS213 หลักการระบบฐานข้อมูล   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
SCS301 ระบบการจัดการฐานข้อมูล   3(2-2-5) 

 2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์            จ านวน 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS101 การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธ ี    3(2-2-5) 
SCS102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
SCS206 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 
SCS207 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
SCS211 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ   3(2-2-5) 

 2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จ านวน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS110 พื้นฐานการออกแบบและพฒันาเว็บ      3(2-2-5) 
SCS203 ระบบปฏิบัติการ      3(2-2-5) 
SCS208 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
SCS212 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม      3(2-2-5) 

 2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                จ านวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS111 การออกแบบวงจรและตรรกะดจิิทัล   3(2-2-5) 
SCS214 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

 2.3 วิชาเลือก                                                       เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 สามารถเลือกเรียนข้ามกลุ่มได ้    
 2.3.1 กลุ่มวิชาพัฒนาเว็บไซต ์หรือแอปพลิเคชั่น    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS307 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บ   3(2-2-5) 
SCS329 ภาษาสครปิต ์   3(2-2-5) 
SCS337 การพัฒนาแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 

 2.3.2 กลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรม    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS109 คอมพิวเตอร์และหลักการโปรแกรมเบื้องต้น   3(2-2-5) 
SCS333 การพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง   3(2-2-5) 
SCS335 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับองค์กร   3(2-2-5) 

 2.3.3 กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS321 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย   3(2-2-5) 
SCS327 มาตรฐานความมั่นคงของสารสนเทศและเครือข่าย   3(2-2-5) 
SCS334 การประมวลผลบนคลาวด ์   3(2-2-5) 
SCS340 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง   3(2-2-5) 
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 2.3.4 กลุ่มวิชาจัดการข้อมูลและสารสนเทศ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS302 ระบบการจัดการความรู ้   3(2-2-5) 
SCS336 การท าเหมืองข้อมูล   3(2-2-5) 
SCS338 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตดัสินใจ   3(2-2-5) 
SCS342 การคลังข้อมูล    3(2-2-5) 

 2.3.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสงู    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS318 การประมวลผลภาพ   3(2-2-5) 
SCS324 ปัญญาประดิษฐ ์   3(2-2-5) 
SCS339 การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์   3(2-2-5) 

 2.3.6 กลุ่มวิชาทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS107 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   3(2-2-5) 
SCS108 แอปพลิเคชันดา้นสถิติและการวจิัย   3(2-2-5) 
SCS322 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
SCS323 การศึกษาทางวทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน 3(1-4-4) 
SCS341 การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   3(2-2-5) 

 2.4 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS404 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อบริการชุมชน  2(90) 
SCS406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์   1(45) 
SCS407 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์   6(640) 

 2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS403 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  2(90) 
SCS404 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อบริการชุมชน  2(90) 
SCS405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  5(540) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภจ์ังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety  
                                                                                            
 
จุดประสงค์เฉพาะ  

 มุ่งผลิตบัณฑิตให้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และทักษะปฎิบัติในการสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ โดยมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน 
 2. รอบรู้วิทยาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน สามารถสื่อสาร   องค์ความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

3. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การบริหารจัดการและสามารถแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท างาน 

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยศึกษา
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    140 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน    104 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ      82 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก      15 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา       7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน      30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน     104 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า      97 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน      82 หน่วยกิต 
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 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน      82 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SPY104 ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1   1(0-3-2) 
SPY106 ฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2   1(0-3-2) 
SCH102 เคมีทั่วไป   3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-3-2) 
SCH222 เคมีอินทรีย์   3(3-0-6 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป   1(0-3-2) 
SBT203 จุลชีววิทยา   3(3-0-6) 
SMS101 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1   3(3-0-6) 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข   3(3-0-6) 
SOS202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์   3(2-2-5) 
SOS203 วิทยาการระบาดและการป้องกันโรค   3(3-0-6) 
SOS206 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย   2(2-0-4) 
SOS207 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
SOS208 พฤติกรรมศาสตร์ความปลอดภัย   2(2-0-4) 
SOS213 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3(3-0-6) 
SOS214 การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   2(1-2-3) 
SOS301 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
SOS303 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย   3(2-2-5) 
SOS304 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3(3-0-6) 
SOS306 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม   2(2-0-4) 
SOS307 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
SOS310 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2(2-0-4) 
SOS318 อาชีวเวชศาสตร์   3(3-0-6) 
SOS322 กฎหมายและมาตรฐานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
SOS323 การยศาสตร์และสรีรวิทยาการท างาน   3(2-2-5) 
SOS324 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน   3(2-2-5) 
SOS401 พิษวิทยาอาชีวอนามัย   3(3-0-6) 
SOS404 โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2(1-2-3) 
SOS405 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   1(0-2-1) 
SOS423 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมความปลอดภัย  2(1-2-3) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียน  15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN121 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น    3(3-0-6) 
SOS215 ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่องานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SOS216 กฎหมายสาธารณสุขเพื่ออาชีวอนามัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ   3(3-0-6) 
SOS308 การระบายอากาศอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
SOS311 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม   2(2-0-4) 
SOS312 การจัดการวัตถุอันตราย   2(2-0-4) 
SOS314 ความปลอดภัยในอาคารและที่สาธารณะ   2(2-0-4) 
SOS319 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   3(3-0-6) 
SOS320 เศรษฐศาสตร์อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  3(3-0-6) 
SOS321 ความปลอดภัยทางชีวภาพ   3(3-0-6) 
SOS410 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภัยพิบัติ   2(2-0-4) 
SOS411 ความปลอดภัยจากรังสี   3(3-0-6) 
SOS422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   2(2-0-4) 
TPE331 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร   3(3-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกสหกิจศึกษา        7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SOS406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(45) 
SOS407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจทิัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์      ปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Science Program in Digital Innovation and Software 
Engineering 
                                                                                               
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยครอบคลุม

ความรู้พื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์ ข้ันตอนการพัฒนา เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
และสามารถแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบต่าง ๆ ในองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ ในด้านของซอฟต์แวร์ เพื่อให้
สามารถน าไปใช้การประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาแนวความคิดและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การวิเคราะห์ระบบงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการร่วมกันท างานเป็นทีม ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
          4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่จะเกิดในอนาคต 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบทั้งใน
ด้านแนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคม  
 6. เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อน าไปสู่การ
สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างมีคุณภาพ 
 7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสร้างงานวิจัยเชิงผลิตภาพและสามารถน าเสนอผลงานทางด้านวิชาการ
ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ 
 8. เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการการร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาชุมชน ระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบของการท าความร่วมมือ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
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โครงสร้างสาขาวิชา 
  หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ

กลุ่ม ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน  9 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  60 หน่วยกิต 
 - กลุ่มประเด็นดา้นองค์การและระบบสารสนเทศ  12 หน่วยกิต 

 - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์  12 หน่วยกิต 

 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์  27 หน่วยกิต 

 - กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ  6 หน่วยกิต 

 - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  21 หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                      จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ      
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                   จ านวน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS109 พีชคณิตเชิงเสน้และการประยุกต์  3(3-0-6) 
SDS107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
SDS207 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                              จ านวน 60 หน่วยกิต 
 - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จ านวน 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS102 การใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานในองคก์ร   3(0-6-3) 
SDS103 ทักษะการสื่อสารส าหรับนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
SDS201 จรรยาบรรณวิชาชีพนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
SDS205 วิศวกรรมกระบวนการทางซอฟต์แวร์   3(0-6-3) 

 - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                        จ านวน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS302 การประยุกต์ใช้นวตักรรมดิจิทัล   3(0-6-3) 
SDS303 นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยดิจิทัล   3(0-6-3) 
SDS307 สัมมนานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(0-6-3) 
SDS401 โครงงานพิเศษนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(0-6-3) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  จ านวน 27 หน่วยกิต 

SDS101 วิทยาการซอฟต์แวร์   3(3-0-6) 
SDS104 วิศวกรรมความต้องการของระบบ   3(0-6-3) 
SDS106 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล   3(3-0-6) 
SDS202 การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองทางซอฟต์แวร์   3(3-0-6) 
SDS206 หลักการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร ์   3(3-0-6) 
SDS208 พื้นฐานการสร้างนวัตกรรมดิจิทลัด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  3(0-6-3) 
SDS209 การทดสอบนวตักรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์   3(0-6-3) 
SDS301 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล   3(0-6-3) 
SDS306 การประกันคุณภาพและมาตรฐานของนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

 - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                    จ านวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS105 ระบบฐานข้อมูลเชิงประยุกต์   3(0-6-3) 
SDS204 นวัตกรรมข้อมูลดิจิทัล   3(2-2-5) 

 - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS309 นวัตกรรมเครือข่ายดิจิตัลและการติดต่อสื่อสาร   3(0-6-3) 

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จ านวน 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS203 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้วยแนวคิดเชิงวัตถ ุ   3(0-6-3) 
SDS210 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลและ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 3(3-0-6) 

SDS211 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการตลาดในโลกไซเบอร์  3(0-6-3) 
SDS212 นวัตกรรมเกมดิจิทัล   3(0-6-3) 
SDS305 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลแบบอาไจล์   3(0-6-3) 
SDS308 หลักกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมดิจทิัล   3(3-0-6) 
SDS310 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่ม   3(0-6-3) 
SDS311 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ  3(0-6-3) 
SDS312 เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส   3(2-2-5) 
SDS313 ฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล   3(0-6-3) 
SDS314 หลักการอภิบาลอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น   3(3-0-6) 
SDS402 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบกระจายการประมวลผลแบบกลุม่เมฆ  3(0-6-3) 
SDS403 การพัฒนานวัติกรรมดิจิทัลส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  3(0-6-3) 

 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ          จ านวน  7 หน่วยกิต 
 2.4.1 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS405 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  1(45) 
SDS406 สหกิจศึกษาสาขาวชิานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  6(640) 
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 2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS407 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชานวตักรรมดิจิทัลและวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 
2(90) 

SDS408 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวชิานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5(540) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 
หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม      ปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology  
                                                                                             
จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ และสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
ในศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการสื่อสารและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม 
 6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการวิจัย มีพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าที่เรียนสายวิทย์-คณิต หรือเรียนทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือข้อบังคับขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 
โครงสร้างสาขาวิชา 
  หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ

กลุ่ม ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    139 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 

 - วิชาคณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 - วิชาเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

 - วิชาชีววิทยารวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

- วิชาฟสิิกส์รวมบทปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 - วิชาเคมีวิเคราะห์รวมบทปฏิบตัิการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 - วิชาเคมีอินทรีย์รวมบทปฏิบัตกิาร ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 - วิชาชีวเคมีรวมบทปฏบิัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
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 - วิชาสถิต ิ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะด้านบงัคับ ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 - วิชาดา้นมลพิษสิง่แวดล้อมและการควบคุม   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 - วิชาดา้นเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 (4) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาเลือกเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    
การจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาในหมวดต่างๆ    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  41 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 26 หน่วยกิต 

 - วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
SMS102 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ  3(3-0-6) 

 - วิชาเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

SCH104 เคมี 1  3(3-0-6) 
SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-2) 
SCH106 เคมี 2  3(3-0-6) 
SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-2) 
 - วิชาชีววิทยารวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

SBT104 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
SBT105 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1  1(0-3-2) 
SBT106 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
SBT107 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2  1(0-3-2) 
 - วิชาฟิสิกส์รวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป  3(3-0-6) 
SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-3-2) 
 (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 - วิชาเคมีวิเคราะห์รวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH232 เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
SCH233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1(0-3-2) 
 - วิชาเคมีอินทรีย์รวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

SCH222 เคมีอินทรีย์  3(3-0-6) 
SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์  1(0-3-2) 
 - วิชาชีวเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

SCH252 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
SCH253 ปฏิบัติการชวีเคมี  1(0-3-2) 
 - วิชาสถิต ิ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

SET315 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและสถิติ  3(2-2-5) 
 2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม  6 หน่วยกิต 
SET101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET102 เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 - วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการ 
  ควบคุม 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
9  

 
หน่วยกิต 

SET201 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการควบคุม  3(2-2-5) 
SET202 มลพิษทางน้ าและการควบคุม  3(2-2-5) 
SET203 มลพิษทางอากาศและการควบคุม  3(2-2-5) 
 - วิชาด้านเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

SET302 เทคโนโลยสีีเขียว  3(2-2-5) 
SET303 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล  3(2-2-5) 
 (3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
SET307 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 
SET212 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
SET213 นโยบายและกฎหมายเก่ียวกับสิง่แวดล้อม  3(3-0-6) 
SET401 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 (4) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

SET314 สัมมนาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม  1(0-2-1) 
SET404 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  1(0-2-1) 
SET405 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  3(0-6-3) 
 2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ทั้ง 3 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ โดยมจี านวนหน่วย   
กิตรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

  

 (1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SET204 มลพิษเสียงและการควบคุม  3(2-2-5) 
SET205 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET206 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3(2-2-5) 
SET207 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม   3(2-2-5) 
SET208 มลพิษทางดินและการจัดการ  3(2-2-5) 
SET209 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET210 สารมลพิษทางน้ าและการวิเคราะห์  3(2-2-5) 
SES211 มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน  3(2-2-5) 
SET301 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

 (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลย ี   
SET304 เทคโนโลยีการควบคุมมลพษิสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET305 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET306 เทคโนโลยบี าบัดน้ าเสีย  3(2-2-5) 
 (3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   
SET214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจดัการ  3(2-2-5) 
SET215 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและนิเวศชานเมืองอย่างยั่งยืน  3(2-2-5) 
SET216 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3(2-2-5) 
SET217 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET218 ทรัพยากรป่าไม ้  3(2-2-5) 
SET308 สิ่งแวดล้อมกับการพฒันาอย่างยั่งยืน  3(2-2-5) 
SET309 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม  3(2-2-5) 
SET310 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET219 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย ์  3(3-0-6) 
SET220 หลักการจัดการลุ่มน้ า  3(2-2-5) 
SET221 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นศึกษา  3(2-2-5) 
SET222 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ  3(2-2-5) 
SET311 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน  3(2-2-5) 
SET312 การวางผังเมืองและผังภาค  3(2-2-5) 
SET313 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET402 แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET403 การมีส่วนร่วมและจัดการความขัดแย้งทางสิง่แวดล้อม  3(2-2-5) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 (4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SET316 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1(45) 
SET406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5(450) 

 (2) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SET317 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1(45) 
SET407 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม  6(640) 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวด
วิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครือ่งดืม่เพื่อสุขภาพ     ปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Food and Beverage Innovation for 
Health 
                                                                                             
จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในงานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 2. มีความรู้และความเข้าใจด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 3. มีทักษะและสามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 4. มีความเป็นผู้น า บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 5. มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในปฏิบัติงานด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
  
โครงสร้างสาขาวิชา 

  หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่ม ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    141 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  105 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  57 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  18 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาปฎิบัติการ  30 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     

การจัดการเรียนการสอน    

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)   
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  จ านวนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS117 สถิติพื้นฐาน   3(2-2-5) 
SBT108 ชีววิทยาเชิงอาหารและเครื่องดื่ม   3(2-2-5) 
SFB101 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร   3(2-2-5) 
SFB102 วิทยาศาสตร์การอาหารและเครื่องดื่ม   3(2-2-5) 
SFB103 โภชนาการมนุษย ์   3(2-2-5) 
SFB104 โกโก้ กาแฟ และชา   3(2-2-5) 
SFB105 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์   3(2-2-5) 
SFB108 การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 
SFB111 การทดสอบทางประสาทสัมผสัและการควบคุมคุณภาพ  3(2-2-5) 
SFB112 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม   3(2-2-5) 
SFB114 การบริหารธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
SFB118 วิทยาศาสตร์และศิลปะของสีในอาหาร   3(2-2-5) 
SFB209 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1  3(0-6-3) 
SFB210 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2  3(0-6-3) 
SHE109 หลักการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม   3(2-2-5) 
SHE207 อาหารและบริการ   3(2-2-5) 
SHE327 หลักการผลิตเบเกอรีเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 
SHE328 การผลิตเบเกอรีเพื่อการค้า   3(2-2-5) 
SHE329 อาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ITM201 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัล   3(3-0-6) 
ITM203 บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการคา   3(2-2-5) 
ITM211 การวิจัยและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค   3(2-2-5) 
SBT109 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการหมักอาหาร   3(2-2-5) 
SBT449 การผลิตภาพทางวทิยาศาสตร ์   3(2-2-5) 
SFB106 อาหารและโภชนาการตามวัย   3(2-2-5) 
SFB107 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  3(2-2-5) 
SFB109 ค็อกเทลและม็อกเทล   3(2-2-5) 
SFB110 อาหารไทยเชิงวฒันธรรม   3(2-2-5) 
SFB113 นวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นและเครื่องดื่ม   3(2-2-5) 
SFB115 อาหารกับสมุนไพรไทย   3(2-2-5) 
SFB116 อาหารและเครื่องดื่มตามธาตุเจา้เรือน   3(2-2-5) 
SFB117 อาหารกับสุขภาพและโรคภัย   3(2-2-5) 
SHE205 การแกะสลักผักและผลไม ้   3(2-2-5) 
SHE306 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร   3(2-2-5) 
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร   3(2-2-5) 
SND303 การประเมินภาวะโภชนาการ   3(2-2-5) 
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 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ   30 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัต ิ    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SFB201 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1  3(0-6-3) 
SFB202 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2  3(0-6-3) 
SFB203 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3  4(0-8-4) 
SFB204 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 4  4(0-8-4) 
SFB205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 5  4(0-8-4) 
SFB206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 6  4(0-8-4) 
SFB207 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 7  4(0-8-4) 
SFB208 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 8  4(0-8-4) 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดบัอนปุริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวชิาไมน่้อยกว่า 90 หนว่ยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 45  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต  
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
- สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์     ปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
Bachelor of Public Health Program in Public Health 
                                                                                               
 
จุดประสงค์เฉพาะ 
บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี ้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาธารณสุข  
2. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการป้องกัน

โรค การรักษาโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ 
3. มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า วิจัยและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยไปพัฒนา

คุณภาพชีวิต ท้องถิ่นและสังคมได้ 
4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม 
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -

คณิตศาสตร ์ 
2.  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  97 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  61 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  36 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  97 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT104 ชีววิทยา 1   3(3-0-6) 
SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1   1(0-3-2) 
SBT106 ชีววิทยา 2   3(3-0-6) 
SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2   1(0-3-2) 
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข   3(2-2-5) 
SCH102 เคมีทั่วไป    3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-2) 
SCH222 เคมีอินทรีย์   3(2-2-5) 
SCH258 ชีวเคมี   2(2-0-4) 
SMS103 หลักสถิติ   3(3-0-6) 
SPH101 หลักสาธารณสุข   3(3-0-6) 
SPH103 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา   3(2-2-5) 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย     3(2-2-5) 
SPH207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชพีสาธารณสุข    3(3-0-6) 
SPH208 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3(3-0-6) 
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   3(3-0-6) 
SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 
SPH307 วิทยาการระบาด   3(3-0-6) 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข   3(3-0-6) 
SPH311 หลักการควบคุมโรค   3(3-0-6) 
SPH312 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น    3(2-2-5) 
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน   2(1-2-3) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก    
 ให้เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง                         จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 ก. แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข   3(2-2-5) 
SPH206 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 
SPH209 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน   3(2-2-5) 
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   3(3-0-6) 
SPH303 อนามัยชุมชน   3(3-0-6) 
SPH306 การสื่อสารและการประชาสัมพนัธ์ทางสาธารณสุข   3(3-0-6) 
SPH313 อนามัยครอบครัว    3(3-0-6) 
SPH314 การดูแลสุขภาพที่บ้าน   2(2-0-4) 
SPH315 ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข   2(1-2-3) 
SPH316 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน   2(2-0-4) 
SPH336 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ   3(3-0-6) 
SPH342 หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาติ   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SPH343 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน   2(1-2-3) 
SPH344 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 
SPH345 การพัฒนาอนามัยชุมชน    2(1-2-3) 
SPH404 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 
SPH405 จิตวิทยาทางสาธารณสุข   2(2-0-4) 
SPH410 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน   3(2-2-5) 

 ข. แขนงวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ    3(3-0-6) 
SPH317 การเรียนรู้และการสื่อสารเพื่อพัฒนาสุขภาพ   3(3-0-6) 
SPH318 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา    2(1-2-3) 
SPH319 การจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ    2(1-2-3) 
SPH320 พฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสขุ    3(3-0-6) 
SPH321 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ   3(2-2-5) 
SPH322 การจัดการระบบสุขภาพ    3(3-0-6) 
SPH323 วิธีการและกลยุทธ์ทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   3(3-0-6) 
SPH346 เทคโนโลยทีางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ   3(2-2-5) 
SPH347 การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ   3(2-2-5) 
SPH348 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    3(2-2-5) 
SPH406 เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา    3(2-2-5) 
SPH407 สุขศึกษาและการสง่เสริมสุขภาพในโรงพยาบาล   3(2-2-5) 
SPH408 สุขศึกษาและการสง่เสริมสุขภาพในชุมชน    3(2-2-5) 
SPH409 การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  2(2-0-4) 
SPH411 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   3(2-2-5) 
SPH445 หลักและเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม   3(3-0-6) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SPH441 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์   1(45) 
SPH442 สหกิจศึกษาสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์   6(640) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SPH443 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์  2(90) 
SPH444 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร ์   5(540) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล   ปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Public Health Program in Hospital Management  
                                                                                               
 
จุดประสงค์เฉพาะ 
มุ่งหวังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีทักษะการปฏิบัติงานทางด้านบริหารเวชระเบียน การเงิน พัสดุ เวชภัณฑ์ และ

การจัดการคุณภาพองค์กร 
 3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการท างานตลอดจนการแก้ไข

ปัญหา 
 4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ มีทักษะการสื่อสารและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างเหมาะสม 
 5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการสถานพยาบาลตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและองค์กรได้ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยจ านวน      
12 หน่วยกิต หากเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาไทย 
 2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่า  
 3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                 จ านวนไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา   92 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ   86 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก   6 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน   
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                          จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จ านวนไม่น้อยกว่า    99 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                                จ านวนไม่น้อยกว่า    92 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                                                    บังคับเรียนไม่น้อยกว่า    86 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH101 ระบบสุขภาพและการจัดการ  2(2-0-4) 
PHH102 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ    2(1-2-3) 
PHH201 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
PHH202 การให้รหัสโรคและหัตถการ   2(1-2-3) 
PHH203 หลักการบริหารสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
PHH204 ศัพท์ทางการแพทย์    2(1-2-3) 
PHH205 การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ      3(2-2-5) 
PHH206 ระบบบริหารเวชระเบียน  3(2-2-5) 
PHH207 การจัดการสถานพยาบาล    3(3-0-6) 
PHH301 การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ   3(2-2-5) 
PHH302 การจัดการบริการสุขภาพ   3(3-0-6) 
PHH303 การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
PHH304 การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล    3(3-0-6) 
PHH305 ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล  3(2-2-5) 
PHH306 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล  2(1-2-3) 
PHH307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
PHH401 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล   1(0-2-1) 
PHH402 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล   3(2-2-5) 
PHH403 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPH101 หลักสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ  3(3-0-6) 
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา   3(2-2-5) 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาล  3(2-2-5) 
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข  3(2-2-5) 
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  3(3-0-6) 
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์  3(3-0-6) 
SPH307 วิทยาการระบาด  3(3-0-6) 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน   2(1-2-3) 
SCH258 ชีวเคมี  2(2-0-4) 
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข  3(2-2-5)  
SMS116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
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 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                                 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH501 การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล   2(2-0-4) 
PHH502 หลักการตลาดสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
PHH503 การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล   2(1-2-3) 
PHH504 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล   2(2-0-4) 
PHH505 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหารในสถานพยาบาล   2(2-0-4) 
PHH506 การพัฒนาภาวะผู้น าในการจัดการสถานพยาบาล   2(2-0-4) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง                         จ านวนไมน่้อยกว่า                                  7 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH404 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล     1(45) 
PHH406 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล  6(640) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH405 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล   2(90) 
PHH407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล   5(540) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษาสามารถยื่น
ขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า   90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ 
ดังนี้  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   ปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Environmental Health 
                                                                                               
 
จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวางแผน ประสานงาน สื ่อสาร และถ่ายทอดความรู ้ด ้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในฐานะผู้น าและผู้ตามได้เป็นอย่างดี 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 2.00 หรืออยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  
(ภาคผนวก ก) 

3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นโรคตาบอดสี 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จ านวนไม่น้อยกว่า  112 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   60 หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   45 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         จ านวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จ านวนไม่น้อยกว่า  112 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                       จ านวนไม่น้อยกว่า  105 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                                         บังคับเรียนไม่น้อยกว่า    60 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสขุ  3(2-2-5) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SCH222 เคมีอินทรีย์  3(3-0-6) 
SCH252 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
SMS105 หลักการคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
SMS203 ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้  3(3-0-6) 
SPH101 หลักสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPH103 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  3(2-2-5) 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาล  3(2-2-5) 
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข  3(2-2-5) 
SPH208 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  3(3-0-6) 
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์  3(3-0-6) 
SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPH307 วิทยาการระบาด  3(3-0-6) 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป  3(3-0-6) 
SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-3-2) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   45 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH201 การสื่อสารและการมสี่วนร่วมของประชาชน   3(3-0-6) 
PEH202 หลักการพิษวิทยาสิง่แวดล้อม   2(2-0-4) 
PEH301 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข   3(3-0-6) 
PEH302 การจัดการน้ าสะอาด   2(2-0-4) 
PEH303 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   3(3-0-6) 
PEH304 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม   3(0-3-6) 
PEH305 การจัดการของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ   3(3-0-6) 
PEH306 การควบคุมสัตว์น าโรคและสัตวฟ์ันแทะ   2(2-0-4) 
PEH307 การสุขาภิบาลอาคารสถานที่และสถานประกอบการ   3(3-0-6) 
PEH308 เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย    3(3-0-6) 
PEH309 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการประเมินความเสีย่งดา้นสุขภาพ  3(3-0-6) 
PEH310 สัมมนาทางอนามัยสิง่แวดล้อม   1(0-2-1) 
PEH311 มลพิษทางอากาศที่มผีลต่อสุขภาพ   3(3-0-6) 
PEH312 การวางแผนและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
PEH401 การวิจัยทางสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH402 การจัดการเหตุร าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  2(2-0-4) 
PEH403 การควบคุมและดูแลระบบบ าบดัน้ าเสีย   3(3-0-6) 
PEH404 หลักการสุขาภิบาลอาหาร   3(3-0-6) 
PEH405 เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-1-4) 
PEH406 การควบคุมมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสี   1(1-0-2) 
PEH407 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ   2(2-0-4) 
PEH408 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ   3(3-0-6) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ     7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไม่

น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
   

 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH409 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม   1(45) 
PEH410 สหกิจศึกษาสาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม   6(640) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   2(90) 
PEH412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม   5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                   จ านวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                    ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
Bachelor of Science Program in Agriculture 
                                                                                             

 
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรที่ทันสมัยอย่างครบวงจร 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร รวมทั้งปฏิบัติงานใน

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อผลติบณัฑิตให้สามารถน าความรู้และทักษะไปศึกษาและวิจยัในระดบัที่สงูขึน้ต่อไปได้ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และการด ารงตนเป็น

พลเมืองดีของสังคม 
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จงัหวัด

ปทุมธาน ี
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร หรือ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
4.  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  94 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  49 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง  45 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG101 งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร  3(2-2-5) 
AAG111 หลักการผลิตพืช  3(2-2-5) 
AAG112 ปฐพีวิทยา  3(2-2-5) 
AAG151 หลักการผลิตสัตว ์  3(2-2-5) 
AAG305 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางการเกษตร    3(2-2-5) 
AAG312 ระบบเกษตรยั่งยนื  3(3-0-6) 
AAG403 สัมมนาทางการเกษตร  1(0-2-1) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
MGM212 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับธรุกิจเกษตร  3(3-0-6) 
SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน  3(2-2-5) 
SBT201 พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 
SCH102 เคมีทั่วไป   3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-3-2) 
SCH222 เคมีอินทรีย์   3(3-0-6) 
SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   1(0-3-2) 
SCH252 ชีวเคมี   3(3-0-6) 
SCH253 ปฏิบัติการชวีเคมี   1(0-3-2) 
SMS103 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง            ไม่น้อยกว่า                45 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาในแขนงวชิาใดวิชาหนึ่งเพียงแขนงวิชาเดยีว                                     

 ก. แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช บังคับเรียน 33 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG211 หลักการขยายพันธุ์พชื   3(2-2-5) 
AAG212 สรีรวิทยาการผลิตพืช  3(2-2-5) 
AAG215 พืชไร่เศรษฐกิจ   3(2-2-5) 
AAG217 หลักการผลิตผัก  3(2-2-5) 
AAG218 ไม้ดอกไม้ประดบั  3(2-2-5) 
AAG219 หลักการไม้ผล  3(2-2-5) 
AAG220 ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด  3(2-2-5) 
AAG314 หลักการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
AAG329 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 
AAG414 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว  3(2-2-5) 
SBT209 พฤกษศาสตร ์  3(2-2-5) 

 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG213 อุตุนิยมวิทยาเกษตร  3(3-0-6) 
AAG214 เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG216 ธัญพืช  3(2-2-5) 
AAG221 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด  3(2-2-5) 
AAG222 โรคพืชและการป้องกันก าจัด  3(2-2-5) 
AAG223 หลักการควบคุมวัชพืช   3(2-2-5) 
AAG303 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร  1(1-0-2) 
AAG304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร   2(1-2-3)  
AAG311 กฎหมายและมาตรฐานสนิค้าทางการเกษตร   3(3-0-6) 
AAG313 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 
AAG315 การเกษตรตามแนวพระราชด าร ิ  3(3-0-6) 
AAG316 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช   3(2-2-5) 
AAG317 เมล็ดพันธุ์และเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์   3(2-2-5) 
AAG318 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช   3(2-2-5) 
AAG319 การจัดการดินและน้ า   3(2-2-5) 
AAG320 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ  3(2-2-5) 
AAG321 พืชอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
AAG322 การผลิตผักเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
AAG323 เห็ดและการผลิตเห็ด   3(2-2-5) 
AAG324 การผลิตไมผ้ลเพื่อการค้า   3(2-2-5) 
AAG325 การจัดการสถานเพาะช า   3(2-2-5) 
AAG326 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร   3(2-2-5) 
AAG327 การผลิตไม้ดอกไมป้ระดบัเพื่อการค้า   3(2-2-5) 
AAG328 การจัดการสนามหญ้า                                           3(2-2-5) 
AAG330 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน   3(2-2-5) 
AAG411 ระบบการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน  3(3-0-6) 
AAG412 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  3(2-2-5) 
AAG413 เกษตรธรรมชาติ  3(2-2-5) 
AAG415 การปรับปรุงพนัธุ์พชื   3(2-2-5) 
AAG416 การผลิตเมล็ดพนัธุ์พืช  3(2-2-5) 
AAG417 เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุ้ย๋   3(2-2-5) 
AAG418 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้   3(2-2-5) 
AAG419 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่   3(2-2-5) 
AAG420 การจัดการพรรณไม้ในงานภูมิทศัน์                                3(2-2-5) 
AAG421 ไม้ผลเมืองร้อน   3(2-2-5) 
AAG422 ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน   3(2-2-5) 
AAG423 ไม้ผลเมืองหนาว     3(2-2-5) 
AAG424 การบรรจุหีบห่อและโลจิสติกส์   2(1-2-3) 
AAG467 พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ        3(2-2-5) 
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   ข. แขนงวิชาสัตวศาสตร์ บังคับเรียน 33 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG251 โภชนศาสตร์สัตว์   3(2-2-5) 
AAG252 พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า  3(2-2-5) 
AAG253 โรคและการสุขาภบิาลสัตว์ทั่วไป  3(2-2-5) 
AAG254 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์   3(2-2-5) 
AAG355 การผลิตสัตวป์ีก                                                                              3(2-2-5) 
AAG356 การผลิตสุกร                                                                             3(2-2-5) 
AAG357 การผลิตโคนม                                                                                  3(2-2-5) 
AAG358 การผลิตโคเนื้อและกระบือ                                                          3(2-2-5) 
AAG360 การปรับปรุงพนัธุ์สัตว ์                                                                 3(3-0-6) 
AAG461 ปศุสัตว์อินทรีย ์                                                                              3(2-2-5) 
SBT206 สัตววิทยา                                                                                             3(2-2-5) 

 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG303 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร   1(1-0-2) 
AAG304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร   2(1-2-3) 
AAG314 หลักการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6) 
AAG351 การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์    3(2-2-5) 
AAG352 สารพิษในอาหารสัตว์   3(3-0-6) 
AAG353 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว   3(2-2-5) 
AAG354 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง   3(2-2-5) 
AAG359 การผลิตแพะและแกะ   3(2-2-5) 
AAG361 โรคสัตว์สู่คน   2(1-2-3) 
AAG362 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า   3(2-2-5) 
AAG411 ระบบการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน  3(3-0-6) 
AAG451 เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธุ์   3(2-2-5) 
AAG452 การจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตวป์ีกและโรงฟัก   3(2-2-5) 
AAG453 การจัดการของเสียจากสัตว์   3(3-0-6) 
AAG454 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ   3(2-2-5) 
AAG455 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว ์  3(1-4-4) 
AAG456 น้ านมและผลิตภัณฑน์ม   3(2-2-5) 
AAG457 การจัดการฟาร์มสัตวป์ีก   3(3-0-6) 
AAG458 การจัดการฟาร์มสัตว์กระเพาะเดี่ยว   3(3-0-6) 
AAG459 การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  3(3-0-6) 
AAG460 การจัดการฟาร์มและธุรกิจ        3(3-0-6) 
AAG462 อุตสาหกรรมการปศุสัตว์    3(3-0-6) 
AAG463 การผลิตสัตว์เลีย้งและสัตว์ทางเลือก  3(3-0-6) 
AAG464 การเลี้ยงปลาน้ าจืด   3(2-2-5) 
AAG465 การเลี้ยงกุ้ง   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG466 การเลี้ยงและเพาะพันธุส์ัตว์น้ าสวยงาม   3(2-2-5) 

 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ   
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.2.1  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG302 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเกษตรศาสตร์  1(45) 
AAG402 สหกิจศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์  6(640) 

 2.2.2  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร์  2(90) 
AAG401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์  3(320) 
AAG404 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร  3(0-6-3) 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Engineering Program in Mechatronics and         
Robotics Engineering 
                                                                                               
 
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ สร้าง และควบคุมเครื่องจักร  อุปกรณ์ และ
กระบวนการผลิตที่ทันสมัย 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะในด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เพียงพอที่จะ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นไป 

3. ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตส านึก  ในการใฝ่เรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

           3. ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน  38 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  13 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  15 หน่วยกิต 
 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  10 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  71 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  51 หน่วยกิต 

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  13 หน่วยกิต 

 2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    
    



 

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

269 

การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน  จ านวนไม่น้อยกว่า    38 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

        อุตสาหกรรม 
 

บังคับเรียนไม่น้อยกว่า       
 

13 
 

หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
TEC102 เขียนแบบอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TEC204 วัสดุอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ 
        วิทยาศาสตร์ 

  
บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 

 
15 

 
หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SMS115  คณิตศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
SPY104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
SPY106 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 

 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEG203 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
TEG204 ไฟฟ้าพืน้ฐาน  3(3-0-6) 
TEG205 ปฏิบัติไฟฟ้าพืน้ฐาน  1(0-3-2) 
TEG306 เทอร์โมไดนามิกส ์  3(3-0-6) 

 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
     และหุ่นยนต์ 

 
จ านวนไม่น้อยกว่า 

 
71 

 
หน่วยกิต 

  2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม                 บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE101 หุ่นยนต์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
TRE102 พลวัตระบบและแบบจ าลอง  3(3-0-6) 
TRE201 ทฤษฎีวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
TRE202 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  1(0-3-2) 
TRE203 การออกแบบดิจิตอลลอจิก  3(3-0-6) 
TRE204 ปฏิบัติการดิจิตอลลอจิก  1(0-3-2) 
TRE205 เครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
TRE206 คิเนเมติกส์และไดนามิกส์ของหุ่นยนต์  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE301 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(3-0-6) 
TRE302 ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมตัิ  1(0-3-2) 
TRE303 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส  3(3-0-6) 
TRE304 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส  1(0-3-2) 
TRE305 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  3(2-2-5) 
TRE306 เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์  3(3-0-6) 
TRE307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  3(3-0-6) 
TRE308 ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  1(0-3-2) 
TRE309 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องจักรอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
TRE310 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน  3(3-0-6) 
TRE311 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(3-0-6) 
TRE312 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1  1(0-3-2) 
TRE405 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2  3(0-6-3) 

  2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรม                        บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE313 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟา้  3(3-0-6) 
TRE314 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้                       3(2-2-5) 
TRE315 การประมวลผลภาพและแมชชนีวิชัน่  3(2-2-5) 
TRE316 การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ      3(2-2-5) 
TRE317 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัต ิ       3(3-0-6) 
TRE318 อินเทอร์เน็ตในงานเมคคาทรอนกิส์   3(2-2-5) 
TRE319 การเขียนแบบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
TRE320 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน  3(3-0-6) 
TRE321 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TRE322 การวิเคราะห์และประมวลผลสญัญาณดิจิตอล            3(3-0-6) 
TRE323 การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
TRE324 ปัญหาพิเศษทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์        3(2-2-5) 
TRE401 ระบบควบคุมสมัยใหม่                              3(3-0-6) 
TRE402 การเรียนรู้เคร่ืองจักรและระบบอัจฉริยะ  3(2-2-5) 
TRE403 การสร้างต้นแบบอยา่งรวดเร็วส าหรับวิศวกร  3(2-2-5) 
TRE404 สัมมนาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  1(0-3-2) 

 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่                                  จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  1(45) 
TRE407 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  6(640) 

 2.2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE408 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต ์ 2(90) 
TRE409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  5(450) 

3.หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม               ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Engineering Program in Industrial Management 
Engineering 
                                                                                             
 
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อองค์กรและสังคม 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิต การจัดการอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตที่ทนัสมัย 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง 
5.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรา้งสรรค์ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสงัคม 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า   
3. ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม
วิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   142 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  50 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  13 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  21 หน่วยกิต 
 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  16 หน่วยกิต 
 2.2  วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  56 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  31 หน่วยกิต 

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  18 หน่วยกิต 

 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน จ านวนไม่น้อยกว่า    50 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

        อุตสาหกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   1(0-3-2) 
TEC102 เขียนแบบอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
TEC204 วัสดุอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ 

        วิทยาศาสตร์                                                                                    บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมีทั่วไป   3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-3-2) 
SPY104 ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1   1(0-3-2) 
SPY106 ฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2   1(0-3-2) 
TAT101   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1    3(3-0-6) 
TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2   3(3-0-6) 
TAT203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3   3(3-0-6) 
 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม         บังคับเรียนไม่น้อยกว่า   16 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEG101 กรรมวิธีการผลิต   3(3-0-6) 
TEG202 สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6) 
TEG203 กลศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 
TEG204 ไฟฟ้าพืน้ฐาน   3(3-0-6) 
TEG205 ปฏิบัติไฟฟ้าพืน้ฐาน   1(0-3-2) 
TEG306 เทอร์โมไดนามิกส ์   3(3-0-6) 
 2.2 วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม      จ านวนไม่น้อยกว่า      56 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE101 องค์การและการจัดการอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
TIE202 การวางแผนและการควบคุมการผลิต     3(3-0-6) 
TIE203 การวางผังโรงงาน   3(3-0-6) 
TIE304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 
TIE305 การศึกษาการท างาน   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE306 การจัดการคุณภาพ   3(3-0-6) 
TIE307 การวิจัยด าเนนิงาน   3(3-0-6) 
TIE308 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ   3(3-0-6) 
TIE309 การควบคุมคุณภาพ   3(3-0-6) 
TIE310 โครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1   1(0-2-1) 
TIE418 โครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 2   3(0-6-3) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
TIE312 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม   3(3-0-6) 
TIE313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TIE314 กฎหมายอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
TIE315 การควบคุมระบบการผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
TIE316 การออกแบบแผนการทดลองเบือ้งต้น   3(3-0-6) 
TIE317 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต   3(3-0-6) 
TIE419 วิศวกรรมความปลอดภัย   3(3-0-6) 
TIE420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3(3-0-6) 
TIE421 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
TIE422 การบริหารโครงการ   3(3-0-6) 
TIE423 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
TIE424 สัมมนาทางการจัดการอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่                  จ านวนไมน่้อยกว่า      7 หน่วยกิต 
 2.2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC408 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       1(45) 
TEC409 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   6(640) 

 2.2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE425 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  2(90) 
TIE426 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  5(450) 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวด
วิชาต่างๆ ดังนี้ 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา                            ปริญญาตร ี4 ป ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering Technology 
                                                                                             
 
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะในด้านการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (วิทย์-คณิต) หรือส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม 
3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
4. ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด

ปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม

วิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  52 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  13 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  21 หน่วยกิต 
 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  18 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา  58 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา  30 หน่วยกิต 

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา  21 หน่วยกิต 

 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต 

  2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  จ านวนไม่น้อยกว่า    52 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

        อุตสาหกรรม 
    

บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 
 

13 
 

หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      1(0-3-2) 
TEC102 เขียนแบบอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TEC204 วัสดุอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

     2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ 
        วิทยาศาสตร์                                                                              

 
บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 

 
21 

 
หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SMS115 คณิตศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
SPY104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
SPY106 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
TCI101 พื้นฐานส าหรับงานวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
TCI202 การค านวณส าหรับงานวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 

 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา  3(1-4-4) 
TCI204 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 
TCI205 การทดสอบวัสด ุ  3(2-2-5) 
TCI206 ก าลังวัสด ุ  3(3-0-6) 
TCI207 ชลศาสตร์วิศวกรรม  3(2-2-5) 
TCI208 วิศวกรรมส ารวจและเทคโนโลยภีูมิศาสตร์สารสนเทศ  3(2-2-5) 

 2.2 วิชาเฉพาด้านวิศวกรรมโยธา 58 หน่วยกิต 
                     2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI109 วัสดุก่อสร้างและปฏิบัติการก่อสร้างพื้นฐาน  3(2-2-5) 
TCI110 เทคนิคก่อสร้าง  2(1-2-3) 
TCI211 กลศาสตร์โครงสรา้ง  3(3-0-6) 
TCI312 การวิเคราะห์โครงสร้าง  3(3-0-6) 
TCI313 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI314 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  3(2-2-5) 
TCI315 วิศวกรรมการทาง  3(2-2-5) 
TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1  1(0-2-1) 
TCI417 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  3(2-2-5) 
TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 
TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2  3(0-6-3) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI220 การใช้โปรแกรมช่วยเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 
TCI221 ศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
TCI322 การประมาณราคาก่อสร้าง  3(2-2-5) 
TCI323 คอนกรีตเทคโนโลย ี  3(2-2-5) 
TCI324 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างขนาดใหญ ่  3(3-0-6) 
TCI325 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  3(3-0-6) 
TCI326 การออกแบบนั่งร้านและแบบหล่อ   3(3-0-6) 
TCI327 เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง   3(3-0-6) 
TCI328 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร  3(3-2-5) 
TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง  3(2-2-5) 
TCI430 เทคโนโลยีคอนกรีตส าเร็จรูปและคอนกรีตอัดแรง  3(3-0-6) 

               
2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ ์
        วิชาชีพ  

 
จ านวนไม่น้อยกว่า 

 
7 

 
หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง                        
 2.2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI329 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา      1(45) 
TCI431 สหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  6(640) 

 2.2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI330 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา       2(90) 
TCI432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา      5(450) 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล                       ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
Technology  
                                                                                             
จุดประสงค์เฉพาะ 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 มีวัตถุ     
ประสงคเ์พื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติประกอบวิชาชีพ   
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 
 2. มีความรูความสามารถดานวิชาการ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูไดอยาง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 3. มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตรในการคิด      
วิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใหทันตอความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสถานการณ์ รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งภาคภูมิใจในท้องถิ่น
สถาบัน และประเทศชาติ 
 6. มีทัศนคติที่ดีตอการท างานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 
3. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  22 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา  79 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  64 หน่วยกิต 

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทาง  15 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 22 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมทีั่วไป       3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป     1(0-3-2) 
SMS115 คณิตศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 
SPY104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
SPY106 ฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
TMP101 การค านวณพืน้ฐานทางวิศวกรรม 1  3(3-0-6) 
TMP202 การค านวณพืน้ฐานทางวิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา  จ านวนไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบงัคับทางวิศวกรรม 64 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP103 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TMP104 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TMP105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
TMP106 กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
TMP207 กลศาสตร์ของแข็ง  3(3-0-6) 
TMP208 กลศาสตร์ของไหล  3(3-0-6) 
TMP209 เทอร์โมไดนามิกส ์  3(3-0-6) 
TMP210 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
TMP211 การท าความเย็นและปรับอากาศ    3(3-0-6) 
TMP212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล     3(3-0-6) 
TMP213 เครื่องยนต์สันดาปภายใน     3(3-0-6) 
TMP214 กรรมวิธีการผลิต      3(3-0-6) 
TMP315 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  1(0-3-2) 
TMP316 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์    3(3-0-6) 
TMP317 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล   3(2-2-5) 
TMP318 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล    2(0-4-2) 
TMP319 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  1(0-3-2) 
TMP320 การออกแบบเครื่องกล  3(3-0-6) 
TMP321 ต้นก าลังโรงจักร      3(3-0-6) 
TMP322 การถ่ายเทความร้อน    3(3-0-6) 
TMP423 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  3(0-6-3) 
TMP424 การสั่นสะเทือนทางกล  3(3-0-6) 
TMP425 การควบคุมอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 
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 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทาง  15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP326 วิศวกรรมขนถ่ายวัสด ุ  3(2-2-5) 
TMP327 วิศวกรรมยานยนต ์  3(2-2-5) 
TMP328 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TMP329 ระเบียบวิธีการค านวณเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TMP330 เทคโนโลยีการควบคุมมลพษิทางเคร่ืองกล       3(2-2-5) 
TMP331 การออกแบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  3(2-2-5) 
TMP332 พลังงานทดแทน  3(2-2-5) 
TMP333 วิศวกรรมขนถ่ายวัสด ุ2  3(2-2-5) 
TMP334 การอนุรักษ์พลังงานส าหรับอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 
TMP335 ไฟไนต์อิลิเมนต์เบื้องตน้  3(2-2-5) 
TMP336 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้  3(2-2-5) 
TMP337 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานประยุกต์  3(2-2-5) 
TMP338 หัวข้อเฉพาะด้านทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   3(2-2-5) 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
                   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง                       
 2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP439 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  1(45) 
TMP441 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  6(640) 
 2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP440 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล        2(90) 
TMP442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล     5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวด
วิชาต่างๆ ดังนี้ 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม         ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of  Science Program in Industrial Product Design  
                                                                                             

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ น าไปประกอบ 

อาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  2. เพื่อให้นักศึกษามีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ในศาสตร์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความ
ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา  ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา                       จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบงัคับ  54 หน่วยกิต 

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก  27 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               จ านวนไม่น้อยกว่า        7 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  101 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
TEC102 เขียนแบบอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC204 วัสดุอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

  2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา  จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID101 ประวัติศาสตร์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TID102 วาดเส้นเบื้องตน้  3(2-2-5) 
TID103 วาดภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID104 เทคนิคการน าเสนองานและท าหุ่นจ าลอง  3(2-2-5) 
TID113 ออกแบบทัศนศิลป ์  3(2-2-5) 
TID122 การยศาสตร์ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TID123 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID125 กลศาสตร์พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(3-0-6) 
TID126 วัสดุและการผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(3-0-6) 
TID211 ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
TID231 คอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิก  3(2-2-5) 
TID232 คอมพิวเตอร์เขียนแบบ  3(2-2-5) 
TID241 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
TID251 หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์  3(2-2-5) 
TID271 หลักการออกแบบกราฟิก  3(2-2-5) 
TID372 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ  3(2-2-5) 
TID442 การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID444 โครงงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

  2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID225 การท าพิมพ์ส าหรับผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID226 ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  3(2-2-5) 
TID227 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1  3(2-2-5) 
TID228 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2  3(2-2-5) 
TID272 ออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์  3(2-2-5) 
TID273 ออกแบบบรรจุภัณฑ์  3(2-2-5) 
TID291 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(3-0-6) 
TID292 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาผลิตภัณฑ ์  3(3-0-6) 
TID293 การประมาณราคาส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TID294 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TID323 การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์  3(2-2-5) 
TID324 รูปลอกเซรามิกส์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID331 คอมพิวเตอร์ออกแบบภาพ 3 มิติ  3(2-2-5) 
TID333 คอมพิวเตอร์ออกแบบสื่อผสม  3(2-2-5) 
TID342 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID343 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  3(2-2-5) 
TID344 สัมมนาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID361 ออกแบบจัดแสดงสนิค้าและนิทรรศการ  3(2-2-5) 
TID362 ออกแบบตกแต่งภายในบา้นพักอาศัย  3(2-2-5) 
TID363 ออกแบบตกแต่งภายในร้านคา้  3(2-2-5) 

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ       จ านวนไม่น้อยกว่า        7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวชิาหนึ่ง    

 2.3.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID493 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1(45) 
TID494 สหกิจศึกษาสาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 6(640) 

 2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID495 การเตรียมฝึกประสบการวชิาชพีสาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม  2(90) 
TID496 การฝึกประสบการวิชาชีพสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  5(450) 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปีและจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรีได้ โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และต้องศึกษารายวิชาไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต  
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   ระดับปริญญาตร ี(ตอ่เนื่อง)  
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Industrial  Technology Program in Industrial Electrical  
Technology (Continuing Program) 
                                                                                               

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมและชุมชน 
2.  ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคเอกชน 
4.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎีวิชาชีพและทักษะปฏิบัติ สามารถปรับตัวให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลง ยึดมั่นใน จรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
5.  ผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
6.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา    

(3 ปี) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาแมคคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์รวมถึงสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง  

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า 74 หน่วยกิต โดยมีสดัส่วนหน่วยกิตแตล่ะหมวดวชิาและแต่ละกลุ่ม
วิชา ดังนี ้
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  74 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  จ านวนไม่น้อยกว่า    50 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    43 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ      35 หน่วยกิต 
  2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก      8 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                              จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
   
การจัดการเรียนการสอน   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           จ านวนไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาวิชาเฉพาะ                                             จ านวนไม่น้อยกว่า     50 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา     43 หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                 บังคับเรียนไม่น้อยกว่า     35 หน่วยกิต 



คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 286 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TET301 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
TET302 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(2-2-5) 
TET303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  3(3-0-6) 
TET304 ทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า  2(0-4-2) 
TET305 เทคโนโลยไีมโครคอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใชง้าน  3(3-0-6) 
TET306 ทดลองเทคโนโลยไีมโครคอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน  2(0-4-2) 
TET307 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า  3(3-0-6) 
TET308 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  3(3-0-6) 
TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  2(0-4-2) 
TET310 การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า  3(3-0-6) 
TET311 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้  3(3-0-6) 
TET312 ปฏิบัติการควบคุมเชงิตรรกแบบโปรแกรมได้  2(0-4-2) 
TET425 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  3(0-6-3) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     8 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TET313 มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
TET314 วิศวกรรมการส่องสว่าง  3(2-2-5) 
TET315 การป้องกันระบบไฟฟา้ก าลัง  3(2-2-5) 
TET316 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TET317 ปฏิบัตินวิแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TET318 การสื่อสารและเครือข่าย    3(2-2-5) 
TET319 ระบบการควบคุมป้อนกลบั  3(2-2-5) 
TET320 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  3(3-0-6) 
TET421 เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TET422 การจัดการและควบคุมคุณภาพก าลังไฟฟ้า  3(3-0-6) 
TET423 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  3(3-0-6) 
TET424 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้  3(3-0-6) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวนไม่น้อยกว่า     7 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง   

                 2.2.1 กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC408 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       1(45) 
TEC409 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TET426 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม  2(90) 
TET427 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  5(450) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                     จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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คณะวิทยาการจัดการ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต        
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                               ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Business Administration Program in General Management  
                                                                                               

 
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบ
อาชีพธุรกิจได้ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในบริบทสภาพปัจจุบัน มีความสามารถด้านการจัดการ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพธุรกิจได้ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการท างานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีทักษะการ
ท างานเป็นทีม และทักษะชีวิตที่ดี 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย 

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   133 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จ านวนไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                         69 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                            21 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา                             7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                 จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
    

การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                                       บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC122 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3-0-6) 
MAC126 หลักการบัญชี   3(2-2-5) 
MBA201 กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
MFB203 การภาษีอากรธุรกิจ   3(3-0-6) 
MGM102 องค์การและการจัดการ   3(3-0-6) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
MGM201 การเป็นผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 
MGM204 การบริหารส านักงาน   3(3-0-6) 
MGM301 การจัดการคุณภาพ   3(3-0-6) 
MGM302 การวางแผนและการบริหารโครงการ   3(3-0-6) 
MGM303 การบริหารการผลิต   3(3-0-6) 
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
MGM309 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
MGM401 ธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
MGM403 วิธีวิจัยทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
MGM404 สัมมนาปัญหาการจัดการ   3(2-2-5) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
SMS104 สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน   3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                       เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBC101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(2-2-5) 
MEC302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   3(3-0-6) 
MGM203 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   3(3-0-6) 
MGM205 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์   3(3-0-6) 
MGM206 การประกอบการธุรกิจชุมชน   3(3-0-6) 
MGM207 การประกันภัย   3(3-0-6) 
MGM208 การจัดการคลังสินค้า   3(3-0-6) 
MGM209 การควบคุมคุณภาพ   3(3-0-6) 
MGM211 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
MGM304 การวางแผนและการควบคุมการผลิต   3(3-0-6) 
MGM305 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ   3(3-0-6) 
MGM307 การพัฒนาองค์การ   3(3-0-6) 
MGM310 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
MGM311 การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม   3(3-0-6) 
MGM312 การจัดการความขัดแย้ง   3(3-0-6) 
MGM313 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM314 การจัดการธุรกิจครอบครัว   3(3-0-6) 
MGM315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่   3(3-0-6) 
MGM316 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา   3(3-0-6) 
MGM317 การจัดการธุรกิจไมซ์   3(3-0-6) 
MGM402 การจัดการต่างวฒันธรรม   3(3-0-6) 
MHR103 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ   3(3-0-6) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ           ให้เลือกเรียน 7 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาใดวชิาหนึง่                            จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM411 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการทั่วไป   1(45) 
MGM413 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการทั่วไป   6(640) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1(45) 
MGM414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  6(640) 

 2.2.3 กลุ่มวิชาการปฏิบัติการโครงการวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM407 การเตรียมปฏิบัติการโครงการวชิาชพีการจัดการทั่วไป  1(45) 
MGM410 ปฏิบัติการโครงการวชิาชีพการจัดการทั่วไป   6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ  
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  ปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Business Administration Program in Modern  Retail  
Business Management 
                                                                                             

 
จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถน าความรู้มาใช้ใน
การประกอบอาชีพธุรกิจได้ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ได้ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะการท างานเป็นทีม  มีทักษะที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
4. เพื่อผลิตที่มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557   
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชา  139  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชา
ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                   96 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                           66 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                            30 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                      7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                    จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                         จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                            จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
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 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                         จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                                               บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC126 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
MBA201 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน     3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
MRM101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM201 การจัดแสดงสนิค้าและการตกแต่งร้าน  3(3-0-6) 
MRM209 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทลั     3(3-0-6) 
MRM301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  3(2-2-5) 
MRM309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและนวัตกรรม  3(3-0-6) 
MRM310 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM408 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
SMS104 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
VLC205 ภาษาจนีพื้นฐานส าหรับธุรกิจคา้ปลีก  3(3-0-6) 
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟงัและการพูดภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
VLE202 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
VLE321 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลกี  3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                   เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
MRM106 การบริหารงานขายในธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM202 การท างานเปน็ทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก  3(3-0-6) 
MRM203 การบริหารการจัดซื้อ  3(3-0-6) 
MRM204 การจัดการคุณภาพงานบริการ  3(3-0-6) 
MRM205 เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า  3(3-0-6) 
MRM206 การค้าส่งและการค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM207 การบริหารและการวางแผนในธรุกิจอาหาร  3(3-0-6) 
MRM208 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  3(3-0-6) 
MRM302 การบัญชีเพื่อการค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM304 การสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ  3(3-0-6) 
MRM305 การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจคา้ปลีก  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM306 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ในธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM308 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM311 การจัดการเชิงกลยุทธส์ าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM312 การวิจัยในธุรกิจค้าปลีก  3(2-2-5) 
MRM313 การผสานช่องทางการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM401 การจัดการหน้าร้าน  3(2-2-5) 
MRM402 การจัดการความเสี่ยง  3(3-0-6) 
MRM403 การให้บริการและการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า  3(3-0-6) 
MRM404 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการบริหารคน  3(3-0-6) 
MRM405 การสร้างแบรนด ์  3(3-0-6) 
MRM406 การจัดการกับปัญหาและการบริหารจัดการงานด้านการบริการ 3(2-2-5) 
MRM407 พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ 3(2-2-5) 
MRM409 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก  3(2-2-5) 
MRM410 การออกแบบและการเลือกท าเลที่ตั้งร้านค้า  3(2-2-5) 
MRM411 การส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM412 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
MRM413 การบริหารต้นทุนรา้นคา้  3(3-0-6) 
MRM414 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ ์  3(2-2-5) 
MRM415 การสร้างความเชื่อมัน่ในทีมงาน  3(3-0-6) 
MRM420 พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(2-2-5) 
SND201 หลักโภชนาการมนุษย์  3(3-0-6) 
SHE203 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร  3(2-2-5) 
SHE206 สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภยัและควบคุม  3(2-2-5) 
SHE302 การถนอมอาหาร  3(2-2-5) 
SHE308 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ  3(2-2-5) 
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร  3(2-2-5) 
VLE322 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจค้าปลีกดา้นอาหาร  3(3-0-6) 

 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1(45) 
MRM422 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  6(640) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM423 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1(45) 

 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6(640) 
MRM425 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1(45) 
MRM426 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6(640) 
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3.หมวดวิชาเลือกเสร ี     จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้                               

 ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษาสามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า   90   หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ 
ดังนี้ 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน          ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain 
Management 
                                                                                               

 
จุดประสงคเ์ฉพาะ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร  
ต่างๆ และความต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ในภาคธุรกิจและ            
อุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาในกิจกรรมด้าน      
โลจิสติกส์และน าไปประยุกต์ส าหรับการด ารงชีพได้ ที่จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557   
 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชา 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  60 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  30 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC121 การบัญชีการเงิน   3(2-2-5) 
MAC122 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
MGM102 องค์การและการจัดการ   3(3-0-6) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์   3(3-0-6) 
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน   3(3-0-6) 
MLM102 การจัดการการขนส่ง   3(3-0-6) 
MLM103 การจัดการการผลิตและปฏบิัติการ    3(3-0-6) 
MLM206 การปฏิบัติการการจัดการคลงัสนิค้า   3(3-0-6) 
MLM301 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
MLM311 การจัดการสินค้าคงคลัง   3(3-0-6) 
MLM402 การวิจัยโลจสิติกส์และซพัพลายเชน   3(3-0-6) 
MLM403 สัมมนาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน   3(3-0-6) 
MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยทุธ์   3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
SMS104 สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟงัและการพูดภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน   3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM204 การจัดการขนส่งภายในประเทศ   3(3-0-6) 
MLM205 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
MLM208 การจัดการบรรจุภัณฑ ์   3(3-0-6) 
MLM303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
MLM307 การจดัการเพื่อการน าเข้าและสง่ออกส าหรบัธุรกิจระดบัโลก  3(3-0-6) 
MLM308 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
MLM312 การจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ   3(3-0-6) 
MLM313 การจัดการการจัดหาและจัดซื้อ   3(3-0-6) 
MLM314 การจัดการต้นทนุโลจสิติกส์   3(3-0-6) 
MLM315 การจัดการการกระจายสนิค้าและวัตถุดิบ   3(3-0-6) 
MLM322 การจัดการบริการเพื่อโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน   3(3-0-6) 
MLM323 การจัดการความเสี่ยงส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
MLM324 การประกันภัยทางธุรกิจโลจสิตกิส์   3(3-0-6) 
MLM325 การจัดการความสัมพนัธ์ลูกค้า   3(3-0-6) 
MLM406 การจัดการความสัมพนัธ์ภายในซัพพลายเชน   3(3-0-6) 
MLM407 การจัดการซัพพลายเชนระดบัโลก   3(3-0-6) 
MMK205 การบริหารค้าส่งและค้าปลีก   3(3-0-6) 
MMK301 การบริหารการตลาด   3(3-0-6) 
VLA107 ภาษาเวียดนามเบื้องตน้ 1   3(2-2-5) 
VLC101 ภาษาจนีเบื้องต้น 1   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLJ101 ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 1   3(2-2-5) 
VLK101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้ 1   3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM408 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  1(45) 
MLM409 สหกิจศึกษาสาขาวชิาโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน   6(640) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM410 การเตรียมการฝึกประสบการณว์ิชาชีพสาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 2(90) 
MLM411 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  5(540) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                                       ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Business Administration Program in Business Administration 
                                                                                             

 
จุดประสงค์เฉพาะ 
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณด้านการบริหารธุรกิจ 
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีแนวคิดในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปรับใช้นวัตกรรมด้านธุรกิจ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชาดังนี้   

 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                             96 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                              78 หน่วยกิต 
 - วิชาแกนทางธุรกิจ             42 หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับเฉพาะแขนง               36 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                          18 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                        จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                                          บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 2.1.1.1 วิชาแกนทางธุรกิจ  42 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC126 หลักการบัญช ี   3(2-2-5) 
MBA101 การบริหารธุรกิจ   3(3-0-6) 
MBA201 กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6) 
MBA404 การบริหารเชิงกลยุทธ ์   3(3-0-6) 
MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
MEC302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
MFB203 การภาษีอากรธุรกิจ   3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์   3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
SMS104 สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 
VLE106 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น   3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน   3(3-0-6) 

 2.1.1.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนง               ให้เลือกเรียนแขนงวิชาเดียว 36 หน่วยกิต 
 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MHR202 พฤติกรรมองค์การ   3(3-0-6) 
MHR209 การวางแผน สรรหา และคัดเลอืกทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
MHR210 การบริหารงานฝึกอบรม   3(3-0-6) 
MHR304 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์   3(3-0-6) 
MHR305 การบริหารผลการปฏบิัติงาน   3(3-0-6) 
MHR307 การบริหารแรงงานสัมพันธ ์   3(3-0-6) 
MHR308 การบริหารค่าตอบแทน   3(3-0-6) 
MHR309 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5) 
MHR310 การบริหารความปลอดภัยและคณุภาพชีวิตในการท างาน  3(3-0-6) 
MHR401 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1   3(2-2-5) 
MHR402 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2   3(2-2-5) 
MHR403 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนษุย์   3(2-2-5) 
 แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MFB102 การเงินและการธนาคาร   3(3-0-6) 
MFB201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน   3(3-0-6) 
MFB302 การบริหารสินเชื่อ   3(3-0-6) 
MFB304 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
MFB307 การวิจัยทางการเงิน 1   3(2-2-5) 
MFB311 การวิเคราะห์หลักทรัพย์   3(3-0-6) 
MFB312 หลักการลงทุน   3(3-0-6) 
MFB313 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน   3(3-0-6) 
MFB316 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MFB317 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน   3(3-0-6) 
MFB402 การวิจัยทางการเงิน 2   3(2-2-5) 
MFB404 สัมมนาทางการเงิน   3(2-2-5) 

 แขนงวิชาการตลาด    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค   3(3-0-6) 
MMK201 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา   3(3-0-6) 
MMK202 การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย   3(3-0-6) 
MMK204 การบริหารการขาย   3(3-0-6) 
MMK212 การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ   3(3-0-6) 
MMK301 การบริหารการตลาด   3(3-0-6) 
MMK302 การวิจัยการตลาด 1   3(2-2-5) 
MMK303 การตลาดระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
MMK317 การวางแผนการตลาด   3(3-0-6) 
MMK401 สัมมนาทางการตลาด   3(2-2-5) 
MMK407 การวิจัยการตลาด 2   3(2-2-5) 
MMK409 กลยุทธ์การตลาด   3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มวิชาเดียว   
 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
MHR101 จิตวิทยาธุรกิจ   3(3-0-6) 
MHR102 ทฤษฎีองค์การ   3(3-0-6) 
MHR103 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ   3(3-0-6) 
MHR104 การสื่อสารในองค์การ   3(3-0-6) 
MHR105 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ   3(3-0-6) 
MHR205 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 
MHR206 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทมี   3(3-0-6) 
MHR208 เทคนิคการให้ค าปรึกษาและแนะน า   3(3-0-6) 
MHR311 ทักษะการบริหารทรัพยากรมนษุย์   3(3-0-6) 
MHR312 กฎหมายระหว่างประเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
MHR313 การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนษุย์   3(3-0-6) 
MHR404 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มคีวามหลากหลาย   3(3-0-6) 
MHR405 ประเด็นในปัจจุบนัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
MHR406 การจัดการองค์ความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้   3(3-0-6) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
MFB204 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ   3(3-0-6) 
MFB206 การประกันภัย   3(3-0-6) 

     



 

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  303 

 แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MFB301 การบริหารธนาคารพาณิชย์   3(3-0-6) 
MFB303 การพยากรณ์ทางการเงิน   3(3-0-6) 
MFB306 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงิน   3(2-2-5) 
MFB315 การเงินเพื่อการน าเข้าและส่งออก   3(3-0-6) 
MFB318 การวิเคราะห์ตราสารหนี้และตราสารทุน   3(3-0-6) 
MFB319 การบริหารการเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 
MFB320 สารสนเทศและเทคโนโลยทีางการเงิน   3(3-0-6) 
MFB321 การเงินส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   3(3-0-6) 
MFB322 การคลังท้องถิ่น   3(3-0-6) 
MFB323 การเงินส าหรับภาคการเกษตร   3(3-0-6) 
MFB324 การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์   3(3-0-6) 
MFB405 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ  3(2-2-5) 
MFB406 หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกิจการเงินและการธนาคาร  3(2-2-5) 

 แขนงวิชาการตลาด    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
MMK205 การบริหารค้าส่งและค้าปลีก   3(3-0-6) 
MMK206 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย   3(3-0-6) 
MMK207 การบริหารลูกค้าสัมพนัธ ์   3(3-0-6) 
MMK208 การตลาดทางตรง   3(3-0-6) 
MMK304 การตลาดบริการ   3(3-0-6) 
MMK305 การตลาดอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
MMK307 การตลาดภูมิภาคอาเซียน   3(3-0-6) 
MMK310 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
MMK313 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์   3(3-0-6) 
MMK315 การบริหารตราสินคา้และบรรจุภัณฑ์   3(3-0-6) 
MMK316 การตลาดดิจิตอล   3(3-0-6) 
MMK318 การตลาดชุมชน   3(3-0-6) 
MMK404 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ   3(3-0-6) 
MMK408 การตลาดโลจิสติกส์   3(3-0-6) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่                               จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBA301 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ   1(45) 
MBA401 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ   6(640) 
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 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBA302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  1(45) 
MBA402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  6(640) 

 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงานวิขาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBA303 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวชิาชพีสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ  1(45) 
MBA403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล                      ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2561) 
 Bachelor of Business Administration Program in Digital Business 
                                                                                              

 
จุดประสงค์เฉพาะ 

 เพื่อพัฒนาบณัฑิตเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมใน

ยุคปัจจุบัน 
2. มีความพร้อมเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานธุรกิจ หรือผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ สามารถ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้ 
3. มีคณุธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
  

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.สามารถ

เทียบโอนได้ 
3. ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
4. มีความสนใจประกอบธุรกิจดิจิทัล หรือท างานด้านดิจิทัลในหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ 
5. ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา  ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                        83 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                            9 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา                                 7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                        จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จ านวนไม่น้อยกว่า        99 หน่วยกิต 
    

 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                  จ านวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                                        บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC126 หลักการบัญช ี   3(2-2-5) 
MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
MDB101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
MDB102 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจดิจทิัล   3(2-2-5) 
MDB103 พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล   3(2-2-5) 
MDB104 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการเนื้อหาดิจิทัล   3(2-2-5) 
MDB105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจดิจิทัล   3(2-2-5) 
MDB201 หลักกฎหมายและจริยธรรมส าหรับธุรกิจดิจิทัล   3(3-0-6) 
MDB202 การจัดการฐานข้อมูลดิจทิัล   3(2-2-5) 
MDB203 มัลติมีเดียส าหรับธุรกิจดิจิทลั   3(2-2-5) 
MDB204 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ   3(2-2-5) 
MDB205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
MDB206 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเครือข่าย   3(2-2-5) 
MDB301 ความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจดิจิทัล   3(2-2-5) 
MDB302 การเขียนโปรแกรมส าหรับธุรกิจดิจิทัล   3(2-2-5) 
MDB303 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์   3(2-2-5) 
MDB304 การวิจัยและวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทลั   4(2-4-6) 
MDB305 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจดิจิทัล   3(2-2-5) 
MDB404 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการสร้างธุรกิจใหม่   4(2-4-6) 
MDB405 สัมมนาธุรกิจดิจทิัล   3(2-2-5) 
MDB406 การสร้างแบรนด์ดิจิทัล   3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
SMS104 สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน   3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                        เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 โดยใน 9 หน่วยกิตนี้ ให้นักศึกษาเลือก

ภาษาที่ 3                   
 

จ านวนไมน่้อยกว่า                              
 

3 
 

หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB207 การสื่อสารด้วยภาพ   3(2-2-5) 
MDB208 ภาพเพื่อการโฆษณาบนสื่อออนไลน์   3(2-2-5) 
MDB209 การสร้างร้านค้าออนไลน ์   3(2-2-5) 
MDB210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(2-2-5) 
MDB306 หลักการออกแบบและพัฒนาเกม   3(2-2-5) 



 

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  307 

MDB307 การพาณิชย์เคลื่อนที ่   3(2-2-5) 
MDB308 หลักการพัฒนาแอปพลิเคชั่น   3(2-2-5) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB309 หัวข้อพิเศษด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
MDB407 การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ในธุรกิจดิจิทัล   3(2-2-5) 
MDB408 การโฆษณาออนไลน ์   3(2-2-5) 
MDB409 การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล   3(2-2-5) 
VLA105 ภาษาลาวเบื้องตน้ 1   3(2-2-5) 
VLC101 ภาษาจนีเบื้องต้น 1   3(2-2-5) 
VLJ101 ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 1   3(2-2-5) 
VLK101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้ 1   3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่                               จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB310 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาธุรกิจดิจิทัล   1(45) 
MDB401 สหกิจศึกษาสาขาวชิาธุรกิจดิจิทลั   6(640) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB311 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล         1(45) 
MDB402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจทิัล   6(640) 

 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB312 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวชิาชพีสาขาวชิาธุรกิจดิจทิัล  1(45) 
MDB403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล       6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา  สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้  โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 



  คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562  
  มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 308 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                            ปริญญาตรี  4 ป ี
Bachelor of Accountancy Program 
                                                                                             

 
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมอันดีงาม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความช านาญในสาขาวิชาการบัญชี โดยมีพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชี 

      3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีของธุรกิจด้านพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม และการเกษตรทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
องค์กรได้อย่างมีคุณภาพ 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี สามารถสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ 

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.  ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
โครงสร้างสาขาวิชา   
   มีหน่วยกิตการเรียนตลอดสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและ
แต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                          84 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก     9 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา                           7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                             จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                        จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ         บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC102 การบัญชีชั้นต้น 1   3(2-2-5) 
MAC103 การบัญชีชั้นต้น 2   3(2-2-5) 
MAC201 การบัญชีชั้นกลาง 1    3(3-0-6) 
MAC202 การบัญชีชั้นกลาง 2   3(3-0-6) 
MAC203 การบัญชีต้นทุน 1   3(3-0-6) 
MAC204 การบัญชีต้นทุน 2   3(3-0-6) 
MAC205 การภาษีอากร 1   3(3-0-6) 
MAC206 การภาษีอากร 2    3(3-0-6) 
MAC207 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวิชาชีพ   3(3-0-6) 
MAC208 สถิติธุรกิจและงานวิจัย   3(3-0-6) 
MAC301 การบัญชีชั้นสูง 1   3(3-0-6) 
MAC302 การบัญชีชั้นสูง 2   3(3-0-6) 
MAC304 การสอบบัญชี    3(3-0-6) 
MAC305 การวิเคราะห์งบการเงินและการรายงานทางการเงิน   3(3-0-6) 
MAC306 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร   3(3-0-6) 
MAC373 การวางระบบและการปฏิบัติงานทางบัญชี   3(3-0-6) 
MAC401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(3-0-6) 
MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ    3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
MEC302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
MGM101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6) 
MGM102 องค์การและการจัดการ   3(3-0-6) 
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
MLM307 การจัดการเพื่อการน าเข้าและส่งออกส าหรับธุรกิจ   3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน   3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชา ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต โดยจะต้องมีรายวิชา

สัมมนา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี ้
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC321 การบัญชีเฉพาะกิจ    3(3-0-6) 
MAC322 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ    3(3-0-6) 
MAC331 การวางแผนก าไรและการควบคุม   3(3-0-6) 
MAC332 การบริหารต้นทุน     3(3-0-6) 
MAC341 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ   3(3-0-6) 
MAC351 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี   3(3-0-6) 
MAC361 การวางแผนภาษีอากร   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC372 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี   3(3-0-6) 
MAC421 สัมมนาการบัญชีการเงิน   3(3-0-6) 
MAC431 สัมมนาการบัญชีบริหาร   3(3-0-6) 
MAC441 สัมมนาการสอบบัญชี   3(3-0-6) 
MAC451 การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี   3(3-0-6) 
MAC452 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 
MAC453 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(3-0-6) 
MAC461 สัมมนาการภาษีอากร   3(3-0-6) 
MAC471 การบัญชีระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
MAC472 การวิจัยทางการบัญชี   3(3-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง                         จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC487 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการบัญช ี   1(45) 
MAC488 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการบัญช ี    6(960) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC485 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี        1(45) 
MAC486 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี          6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวด
วิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์      ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts 
                                                                                             
 
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2. เพื่อผลิตนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตเนื้อหาข่าวสารโดยการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอย่างมืออาชีพ 

3. เพื่อผลิตนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์และบูรณาการใช้องค์
ความรู้นิเทศศาสตร์ และสามารถที่จะค้นหาความถนัดของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้
สามารถท างานครอบคลุมทางธุรกิจที่มุ่งสู่ความเป็นสากล 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชา 134  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา
ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  134 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  91 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  51 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  40 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  91 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA101 หลักนิเทศศาสตร ์    3(3-0-6) 
MCA102 ถ่ายภาพเบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร ์   3(2-2-5) 
MCA103 พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3(2-2-5) 
MCA104 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์    3(2-2-5) 
MCA105 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 1   3(2-2-5) 
MCA106 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 2   3(2-2-5) 
MCA112 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์    3(3-0-6) 
MCA121 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ระบบดิจทิัล   3(3-0-6) 
MCA202 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   3(3-0-6) 
MCA203 วิจัยการสื่อสาร   3(2-2-5) 
MCA231 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   3(2-2-5) 
MCA321 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   3(2-2-5) 
MCA325 การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทลั 3(2-2-5) 
MCA326 ถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางการตลาดและการสร้างภาพลักษณ ์  3(2-2-5) 
MCA327 การเขียนเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
MCA401 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(2-2-5) 
MCA422 การถ่ายภาพเชิงธุรกิจ   3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA204 การข่าวเบื้องต้น   3(2-2-5) 
MCA206 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล   3(2-2-5) 
MCA223 การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ระบบดิจิทลั  3(2-2-5) 
MCA306 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
MCA307 ระเบียบวิจัยการสื่อสาร   3(2-2-5) 
MCA328 ฉากและการออกแบบเพื่อรายการโทรทัศน์   3(2-2-5) 
MCA329 การแสดงและการก ากบัการแสดง   3(2-2-5) 
MCA413 สื่อประชาสัมพนัธ ์   3(2-2-5) 
MCA416 การวางแผนการประชาสัมพันธ์   3(2-2-5) 
MCA417 การจัดนิทรรศการ   3(2-2-5) 
MCA423 การประกอบธุรกิจนิเทศศาสตร ์   3(2-2-5) 
MCA438 การประพันธ์เพลงเพื่องานนิเทศศาสตร ์   3(2-2-5) 
MCA446 สื่อใหม่และการสื่อสารการเมือง   3(2-2-5) 
MCA447 การข่าวสื่อเครือข่ายเชิงสังคม   3(2-2-5) 
MCA448 รู้เท่าทันสื่อ   3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่                             จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA403 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1(45) 
MCA405 สหกิจศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ 6(640) 
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 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA402   การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวชิานิเทศศาสตร ์     2(90) 
MCA404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.00 ประกอบไป
ด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว                    ปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Arts Program in Tourism Management  
                                                                                               
 
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวการจัดการท่องเที่ยว 

ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน  
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการท างานกับผูอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม มีจิตบริการและ 

มนุษยสัมพันธ์ สามารถพัฒนาตนเองในดานความรูทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการวิเคราะหสถานการณโดยประยุกตใชความรเูหตุผลและวิจารณญาณ 

อยางเหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตางประเทศได้อยางนอย 1 ภาษา 

 และภาษาต่างประเทศอ่ืนอย่างน้อย 1 ภาษาที่สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรในการประมวล 

และวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา  
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  142 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                      ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาเฉพาะบังคับ  42 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาเฉพาะเลือก  33 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR101 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
MTR103 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ  3(3-0-6) 
MTR106 จิตวิทยาบริการและการพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR203 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
MTR306 การจัดการด าเนินงานบริการ                                      3(3-0-6) 
MTR311 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาต ิ   3(2-2-5) 
 2.2 วิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC127 การบัญชีและการเงินเบื้องตน้ส าหรับการจัดการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื   3(2-2-5) 
MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
MTR302 การจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
MTR303 หลักการมัคคุเทศก์   3(2-2-5) 
MTR305 การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร   3(3-0-6) 
MTR307 หลักการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว   3(2-2-5) 
MTR310 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
MTR401 การวิจัยบริการและการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
VLE203 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
VLE204 การพัฒนาทักษะการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน   3(3-0-6) 
VLE221 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1    3(3-0-6) 
VLE222 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2    3(3-0-6) 

 2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1. ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                                จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม   3(3-0-6) 
MTR105 ภูมิศาสตร์โลกเพื่อการจัดการทอ่งเที่ยว   3(3-0-6) 
MTR205 การจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ  3(3-0-6) 
MTR207 การวางแผนและการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
MTR209 การจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
MTR308 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน    3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR313 การจัดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง   3(3-0-6) 
MTR314 การจัดการวิกฤตทางการท่องเทีย่ว   3(3-0-6) 

 2. ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใด 
   ภาษาหนึ่ง                        

 
จ านวนไม่น้อยกว่า 

 
18 หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มวิชาภาษาจีน    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLC101 ภาษาจนีเบื้องต้น 1   3(2-2-5) 
VLC102 ภาษาจนีเบื้องต้น 2   3(2-2-5) 
VLC201 สนทนาภาษาจนีระดบักลาง 1   3(2-2-5) 
VLC202 สนทนาภาษาจนีระดบักลาง 2   3(2-2-5) 
VLC301 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 1   3(2-2-5) 
VLC302 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 2   3(2-2-5) 

 ข. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLJ101 ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 1   3(2-2-5) 
VLJ102 ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 2   3(2-2-5) 
VLJ201 สนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 1   3(2-2-5) 
VLJ202 สนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 2   3(2-2-5) 
VLJ301 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 1   3(2-2-5) 
VLJ302 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 2   3(2-2-5) 

 ค. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLK101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้ 1   3(2-2-5) 
VLK102 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้ 2   3(2-2-5) 
VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดบักลาง 1   3(2-2-5) 
VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดบักลาง 2   3(2-2-5) 
VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1   3(2-2-5) 
VLK302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2   3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่                                                 จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 4.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการท่องเที่ยว  1(45) 
MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว   6(2000) 
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  4.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR406 การเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว   1(45) 
MTR407 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว   6(2000) 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชา
ต่างๆ ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
(Collage of Innovative Management (CIM)) 

 
  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการบิน (หลักสตูรนานาชาติ)     ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Business Administration Program in Airline Business 
Management (International Program) 
                                                                                             
 
จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพในธุรกิจการบินและการ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อสร้างบุคลากรในธุรกิจสายการบริการให้มีจิตส านึกในงานบริการตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 4 .มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  จ านวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน                                            6 ไม่นับหน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                               จ านวนไมน่้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     13 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                     จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                      จ านวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน                                                  จ านวนไมน่้อยกว่า 9 ไม่นับหน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ   3(2-2-5) 
ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ   3(2-2-5) 
ICM104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
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 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                         จ านวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                            บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IAM107 กฎหมายและข้อก าหนดเก่ียวกับการบิน   3(3-0-6) 
IAM115 ทัศนคติ ความถนัดและจิตวทิยาการบริการในธุรกิจการบนิ  3(3-0-6) 
IAM116 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
IAM117 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
IAM220 การตลาดส าหรับธุรกิจการบนิ   3(3-0-6) 
IAM221 การเตรียมตัวสอบโทอิค   3(2-2-5) 
IAM318 การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ   3(2-2-5) 
IAM319 การจัดการการบริการบนเครื่องบิน   3(2-2-5) 
IAM320 การจัดการการบริการภาคพื้น   3(2-2-5) 
IAM321 การจัดการการบริการโภชนาการ   3(2-2-5) 
IAM322 การจัดการการบริการพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ   3(2-2-5) 
IAM323 การปฏิบัติการและการจัดการสนามบนิ   3(2-2-5) 
IAM417 เศรษฐศาสตร์และการจัดการงบประมาณส าหรับธุรกิจการบนิ  3(3-0-6) 
IAM418 การจัดการเชิงกลยุทธส์ าหรับธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
IAM419 การวิจัยส าหรับธุรกิจการบนิ    3(2-2-5) 
IAM420 กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน   3(2-2-5) 
ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ   3(2-2-5) 
VLE251 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1   3(2-2-5) 
VLE252 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2   3(2-2-5) 
VLE253 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 3   3(2-2-5) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก                                เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 1) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า  

9 หน่วยกิต โดยห้ามนักศึกษาเลือกลงทะเบียนในรายวิชาในกลุ่ม
ภาษาที่ตนเองถือสัญชาติ 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLA111 ภาษาอารบิกเพื่อการบนิ 1   3(2-2-5) 
VLA112 ภาษาอารบิกเพื่อการบนิ 2   3(2-2-5) 
VLA211 ภาษาอารบิกเพื่อการบนิ 3   3(2-2-5) 
VLC111 ภาษาจนีเพื่อการบิน 1   3(2-2-5) 
VLC112 ภาษาจนีเพื่อการบิน 2   3(2-2-5) 
VLC211 ภาษาจนีเพื่อการบิน 3   3(2-2-5) 
VLJ111 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการบนิ 1   3(2-2-5) 
VLJ112 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการบิน 2    3(2-2-5) 
VLJ211 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการบนิ 3   3(2-2-5) 
VLK111 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 1   3(2-2-5) 
VLK112 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 2   3(2-2-5) 
VLK211 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 3   3(2-2-5) 
VLT111 ภาษาไทยเพื่อการบิน 1   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLT112 ภาษาไทยเพื่อการบิน 2   3(2-2-5) 
VLT211 ภาษาไทยเพื่อการบิน 3   3(2-2-5) 

 2) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไป โดยเลือกจากกลุ่มวชิาใดกลุ่มวิชา 
หนึ่ง หรือทั้งสองกลุ่มวิชารวมกันไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 

  

 2.1 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ (Business Management)   
 2.2 กลุ่มวิชาการบิน (Aviation)    

 กลุ่มวิชาการการจัดการธุรกิจ (Business Management)  
 กลุ่มวิชาการบิน (Aviation)  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IAM201 นิรภัยการบิน   3(3-0-6) 
IAM203 จุดสมดุลการกระจายน้ าหนักบรรทุก   3(3-0-6) 
IAM309 การจัดการสายการบิน   3(3-0-6) 
IAM324 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านักงานธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 
IAM325 เวชศาสตร์การบนิ   3(3-0-6) 
IAM326 การจัดการการบริการลานจอด   3(2-2-5) 
IAM327 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
IAM328 การปฏิบัติการและการจัดการบตัรโดยสาร   3(2-2-5) 
IAM329 ภูมิศาสตร์โลกและค าศัพท์ดา้นการบิน   3(3-0-6) 
IAM424 การจัดการความเสี่ยงส าหรับธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
IAM425 การเงินส าหรับธุรกิจการบนิ   3(3-0-6) 
IAM426 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ส าหรับธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
IAM427 การจัดการแรงงานสัมพันธส์ าหรับธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
IAM428 ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
IAM429 การพัฒนารายได้เชิงพาณิชยส์ าหรับธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
IAM430 การจัดการทุนมนษุย์ส าหรับธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 13 หน่วยกิต 
 2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IAM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน  1(45) 
IAM422 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน 1   6(640) 
IAM423 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน 2   6(640) 
3.หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

 

 



 

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

323 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการค้า  
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562)              ปริญญาตรี 4 ป ี
Bachelor of Business Administration Program in Innovative Trading 
Management 
                                                                                             
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถน าความรู้
และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและมีความสามารถด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสามารถท างานเป็นทีมได้ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ใน
การวิเคราะห์วิจัย เพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาได้อย่างมีระบบ 
     4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็ นผู้ ส า เ ร็ จการศึกษามั ธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบ เท่ า  และ ใ ห้ เป็น ไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
3. มีทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมการบริการ และมีพื้นฐานจิตใจที่รักการเป็นผู้ให้บริก ารตามเกณฑ์การ

ประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
          4. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  128 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  56 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ  41 หน่วยกิต 
 2.1.3 กลุ่มวิชาเลือก  15 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวชิาปฏิบตัิการและกลุม่วิชาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  36 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มกลุ่มวิชาปฏิบัติการ  29 หน่วยกิต 
 2.2.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
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3. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ไม่นับหน่วยกิต  3(2-2-5) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ   3(2-2-5) 
ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ   3(2-2-5) 
ITM101 การตลาดและการขายเพื่อมาตรฐานการบริการ   3(2-2-5) 
ITM102 กฎหมายธุรกิจเพื่อนวัตกรรมการค้า   2(2-0-4) 
ITM103 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมการค้า  2(1-2-3) 
ITM104 การจัดการนวัตกรรมการค้า   3(3-0-6) 
ITM201 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
ITM202 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อนวัตกรรมการค้า   2(2-0-4) 
ITM203 บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการค้า   3(2-2-5) 
ITM301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถติิประยุกต์ทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
ITM302 เศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมการค้า   3(3-0-6) 
ITM303 การจัดการการปฏิบัติการทางธรุกิจ   3(3-0-6) 
ITM401 นวัตกรรมทางธุรกิจ 1    2(1-2-3) 
ITM402 นวัตกรรมทางธุรกิจ 2    2(1-2-3) 
VLE256 ภาษาอังกฤษเพื่อนวัตกรรมการค้า 1   2(1-2-3) 
VLE257 ภาษาอังกฤษเพื่อนวัตกรรมการค้า 2   2(1-2-3) 

 2.1.3 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 1. ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใด 

    ภาษาหนึ่ง 
 

ไม่น้อยกว่า 
 

6 
 

หน่วยกิต   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLC116 ภาษาจนีส าหรับนวัตกรรมการค้า 1   2(1-2-3) 
VLC117 ภาษาจนีส าหรับนวัตกรรมการค้า 2   2(1-2-3) 
VLC216 ภาษาจนีส าหรับนวัตกรรมการค้า 3   2(1-2-3) 
VLJ116 ภาษาญีปุ่่นส าหรับนวัตกรรมการค้า 1   2(1-2-3) 
VLJ117 ภาษาญีปุ่่นส าหรับนวัตกรรมการค้า 2   2(1-2-3) 
VLJ216 ภาษาญีปุ่่นส าหรับนวัตกรรมการค้า 3   2(1-2-3) 
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 2. ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM109 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
IHM207 การบริการบาร์และเครื่องดื่ม   3(2-2-5) 
ITM110 กฎหมายแรงงานและการประกนัสังคม   3(3-0-6) 
ITM111 การใชภาษาไทยในการเขียนเชิงธุรกิจ   3(3-0-6) 
ITM112 การจัดการสินค้าและบริการ     3(2-2-5) 
ITM113 การขายเชิงกลยุทธ ์   3(3-0-6) 
ITM114 การจัดการประสบการณ์ลูกค้า    3(3-0-6) 
ITM115 ความรู้พื้นฐานดา้นสุขภาพและความงาม    3(3-0-6) 
ITM210 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 
ITM211 การวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค    3(2-2-5) 
ITM212 กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั    3(3-0-6) 
ITM213 การสร้างเครือข่ายพันธมิตร    3(3-0-6) 
ITM214 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน    3(3-0-6) 
ITM215 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
ITM310 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองคก์รสมัยใหม่    3(2-2-5) 
ITM311 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า   3(3-0-6) 
ITM312 ธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 
ITM313 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   3(3-0-6) 
ITM314 การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต   3(3-0-6) 
ITM315 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการสร้างแรงจูงใจทางการขาย  3(3-0-6) 
ITM410 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
ITM411 การจัดการแฟรนไชส์และคู่คา้ทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 36 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ITM121 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 1   4(455) 
ITM122 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 2   4(455) 
ITM221 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 3   4(455) 
ITM222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 4   4(455) 
ITM321 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 5   4(455) 
ITM322 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 6   4(455) 
ITM421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 7   5(520) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ITM422 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมการค้า  1(45) 
ITM423 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า  6(640) 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่  7(640) 
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3.หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ 
ส าเร็จการศึกษาในระดบัอนปุริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวชิาไมน่้อยกว่า 90 หนว่ยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม    ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)             
Bachelor of Arts Program in Hospitality and Hotel Management  
(English Program) 
                                                                                             
 
จุดประสงคเ์ฉพาะ 
 เน้นการผลิตบัณฑติให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.  มีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านการบริการและการโรงแรม มีความสามารถใน

การปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการในธุรกิจบริการและการโรงแรมในระดับมาตรฐาน  สมรรถนะ 
ทางวิชาชีพของไทยและภูมิภาคอื่นของโลก 

3.  มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

 4.  มีบุคลิกภาพดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้าน
ความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 5.  มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา 
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

 6.  มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.  ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 3.  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
 4.  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม

วิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
     
 3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  27 หน่วยกิต 
 3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ  66 หน่วยกิต 
 3.2.1  กลุ่มวิชาบังคับ  33 หน่วยกิต 
 3.2.2  กลุ่มวิชาเลือก  33 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  15 หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ  18 หน่วยกิต 
 3.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
     
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM110 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาส าหรับนักศึกษานานาชาติ              3(3-0-6) 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริการและการโรงแรม   3(3-0-6) 
IHM102 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการและการโรงแรม   3(3-0-6) 
IHM103 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม   3(3-0-6) 
IHM104 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM105 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM106 ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
IHM107 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM201 จิตวิทยาการบริการส าหรับการบริการและการโรงแรม   3(3-0-6) 
IHM202 ความรู้พื้นฐานและมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์และรีสอร์ท   3(3-0-6) 
 3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
 3.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM108 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บา้น   3(2-2-5) 
IHM203 การด าเนินงานและบริการจัดเลีย้ง   3(3-0-6) 
IHM204 การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM205 การจัดการภัตตาคาร   3(3-0-6) 
IHM206 การด าเนินงานและการจัดการครัว   3(2-2-5) 
IHM301 การบัญชีและการเงินส าหรับการบริการและการโรงแรม   3(2-2-5) 
IHM302 การตลาดและการขายส าหรับการบริการและการโรงแรม   3(3-0-6) 
IHM303 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหนา้   3(3-0-6) 
IHM304 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM305 การส ารวจและวิจัยส าหรับการบริการและการโรงแรม   3(2-2-5) 
IHM401 การสัมมนาการบริการและการโรงแรม   3(2-2-5) 
 3.2.2 วิชาเลือก  33 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  15 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้                                   ไม่น้อยกว่า                                                      15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM109 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
IHM207 การบริหารบาร์และเครื่องดื่ม   3(2-2-5) 
IHM208 การจัดซื้อส าหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร   3(3-0-6) 
IHM209 การออกแบบอาหาร   3(2-2-5) 
IHM210 การจัดการอาหารนานาชาต ิ   3(3-0-6) 
IHM211 ศิลปะการประกอบอาหาร   3(2-2-5) 
IHM212 อาหารฟิวชั่น   3(2-2-5) 
IHM213 อาหารครัวเย็น   3(2-2-5) 
IHM221 ภาษา วฒันธรรม และพฤติกรรมมนุษย์   3(3-0-6) 
IHM306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM307 การตลาดบริการส าหรับการบริการและการโรงแรม   3(3-0-6) 
IHM308 การจัดการนันทนาการ   3(2-2-5) 
IHM309 การควบคุมคุณภาพและอนามัยอาหาร   3(3-0-6) 
IHM402 การด าเนินงานธุรกิจน าเที่ยว   3(3-0-6) 
IHM403 การจัดการสปา   3(3-0-6) 
IHM404 งานมัคคุเทศก์   3(2-2-5) 
IHM405 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
IHM406 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   3(2-2-5) 
IHM407 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน   3(3-0-6) 
IHM408 การจัดการสายการบิน   3(3-0-6) 
IHM409 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น   3(2-2-5) 
IHM410 การจัดการไมซ ์   3(3-0-6) 
 ข. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ    18 หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     9 หน่วยกิต 
 ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM111 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM214 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
IHM215 ภาษาอังกฤษส าหรับห้องครัวในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM310 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
 2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ  9 หน่วยกิต 
 ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM216 ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 1   3(3-0-6) 
IHM217 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการบริการและการโรงแรม 1   3(3-0-6) 
IHM218 ภาษาจนีเพื่อการบริการและการโรงแรม 1    3(3-0-6) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM219 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 1   3(3-0-6) 
IHM220 ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 1    3(3-0-6) 
IHM311 ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 2   3(3-0-6) 
IHM312 ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 3   3(3-0-6) 
IHM313 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการบริการและการโรงแรม 2    3(3-0-6) 
IHM314 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการบริการและการโรงแรม 3    3(3-0-6) 
IHM315 ภาษาจนีเพื่อการบริการและการโรงแรม 2    3(3-0-6) 
IHM316 ภาษาจนีเพื่อการบริการและการโรงแรม 3   3(3-0-6) 
IHM317 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 2    3(3-0-6) 
IHM318 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 3    3(3-0-6) 
IHM319 ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 2   3(3-0-6) 
IHM320 ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 3   3(3-0-6) 

 3.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM411 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  1(45) 
IHM412 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  6(640) 

 ข. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM413 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  2(90) 
IHM414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  5(540) 
4. หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(General Education) 

ฉบับปรบัปรงุเล็กน้อย พ.ศ. 2561 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธานี 

ฉบับปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2561 
หลักการและเหตผุล 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรัก
และความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 
 
วัตถุประสงค์ 

วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.  มีความรู้พื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น รู้จักประชาคม

อาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
2. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม 

และธรรมชาติ  
3. มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าเสนอ 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4. ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 
หลักสูตร 

1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร  

2.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      7 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 

   2.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    13 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
  VGE101  ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
     To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 VGE108  ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคม  4(2-4-6) 

 อาเซียนและประชาคมโลก 
  Internationalization for Living in the ASEAN and  
  Global Communities 

  VGE109  อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์    4(2-4-6) 
             VRU Identities 
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 รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
    VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ        2(1-2-3) 
       Information Literacy Skills 

2.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   10 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 

VGE106  นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์        4(2-4-6) 
Innovation and Scientific Thinking  

VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต     4(2-4-6) 
 Health for Quality of Life    

VGE110  ความฉลาดทางดจิิทลั        2(1-2-3) 
  Digital Intelligence 

3.  ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
VGE101   ตามรอยพระยุคลบาท  3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตร หลักการ
ทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร            3(2-2-5) 

 Critical Thai Language for Communication 
 ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ทักษะการ
สรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร 
อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์ต่าง  ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อื่น การทักทาย การกล่าวลา การถาม
ข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย และการขอร้อง 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
 ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน เพื่อหาหัวเรื่อง 
การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจากสื่อต่าง  ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์  4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking 
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม  รู้เท่าทัน มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
มีความรู้พื้นฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
 Health for Quality of Life 
       ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม มีทักษะชีวิต มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย 
และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม 
ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  4(2-4-6) 
 Internationalization for Living in the ASEAN and Global Communities 
        ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ความเป็น
สากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ความเป็นสากลรู้และเข้าใจในอิทธิพลของโลกที่มี
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6) 
 VRU Identities 
 ส่งเสริม และพัฒนาผู้ เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีจิตอาสา 
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม มีทักษะชีวิตความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    
 Digital Intelligence      2(1-2-3)
 การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และความเป็นจริง 
สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย ของตนเองในโลกออนไลน์รักษา
ข้อมูลส่วนตัวและบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลก
ยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูล
เพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลและการใช้สื่อดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่
ท้าทายหรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ 
  VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    
  Information Literacy Skills              2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์ความ
ต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม 
การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
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คู่มือนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี

ประจ าปีการศึกษา  2562 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที ่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 
ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  13180 

โทร 0-2529–3598, 0–2909–1432 
สายด่วนวิชาการ 0-2529–3598,  0-2909-1432  

 

คณะ/วิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 
คณะครุศาสตร ์ 0-2529-3099 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0-2529-3914 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2529-3850 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0-2529-3002  
คณะวิทยาการจัดการ 0-2529-3847 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0-2529-3829 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 0-2909–3021–22 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  02-5290674 ต่อ 606 - 607 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  สระแก้ว 037-447-111 
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ที่ปรึกษา 
อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว   อธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  รองอธิการบดี 

คณะผู้ด าเนินงาน  
ผศ.ดร.ศศิธร   จันทมฤก    ประธานกรรมการ 
นางปราณี  พงษ์ธนะ    กรรมการ  
นางพิชญาภรณ์  เพ่ิมเติม    กรรมการ 
นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา    กรรมการ 
นางรัชฎาพร  ยอดศรี    กรรมการ 
นางสาวสุดาพร  น้อยทรง    กรรมการ 
นางสาวพวงเพชร  พลทอง   กรรมการ 
นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์    กรรมการ 
นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา    กรรมการ 
นายวาทิต  ทองมาก    กรรมการ 
นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง   กรรมการ 
นางสาวมานิดา  ปามุทา    กรรมการ 
นายฉัตรชัย  กาสี     กรรมการ 
นางรัชพร   คุตตะสิงคี    กรรมการ 
นางสาวอุบลวรรณ  ศรีอนันต์   กรรมการ 
นางสาววิจิตรา  จันทะเรือง   กรรมการ 
นายไพฑูรย์ มุ่งเพียร    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วัสส์พร  จิโรจพันธ์    กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

 

 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการประกันคุณภาพ 
ภายใต้มาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 

 

คณะผู้จัดท าคู่มือนักศึกษา 
 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: อัตลกัษณ์ : 
บณัฑิตจติอาสา พัฒนา

ท้องถิน่ 

: เอกลกัษณ์ : 
เปน็สถาบนัที่น้อมน า

แนวทางการด าเนนิชวีิต

ตามหลกัของปรชัญา


